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ΑΚΡΩΝΤΜΙΑ 
ADR: Accord Dangerous Routier 

HBV: Hepatitis B Virus  

HCV: Hepatitis C Virus 

HIV: Human Immunodeficiency Virus  

ΑΕΑ: Άλλα Επικίνδυνα Απόβλθτα 
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ΑΥΜ: Απόβλθτα Υγειονομικϊν Μονάδων 

ΕΑΑΜ: Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ Μολυςματικά 

ΕΑΥΜ: Επικίνδυνα Απόβλθτα Υγειονομικϊν Μονάδων 

ΕΔΑΥΜ: Επιτροπι Διαχείριςθσ Αποβλιτων Υγειονομικισ Μονάδασ 

ΕΕΑΕ: Ελλθνικι Επιτροπι Ατομικισ Ενζργειασ  

ΕΚΑ: Ευρωπαϊκόσ Κατάλογοσ Αποβλιτων 
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1.Ειζαγωγή 

Στο πλαίςιο τθσ επιδίωξθσ των Συςτθμάτων Υγείασ για βελτίωςθ τθσ υγειονομικισ 

περίκαλψθσ και μείωςθ των πικανϊν κινδφνων, που επθρεάηουν τθν υγεία των 

πολιτϊν, θ μθ ορκι διαχείριςθ των νοςοκομειακϊν αποβλιτων μπορεί να είναι 

επικίνδυνθ για τθν δθμόςια υγεία. Τα απόβλθτα, που παράγονται από τισ 

δραςτθριότθτεσ τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ, ςυμβάλουν αρνθτικά  ςτο 

περιβάλλον και ςτθ δθμόςια υγεία περιςςότερο από κάκε άλλο είδοσ αποβλιτων. 

Συνεπϊσ, θ διαχείριςθ των νοςοκομειακϊν αποβλιτων πρζπει να αποτελζςει 

πρωταρχικό ςτόχο των υπθρεςιϊν υγείασ. Ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ-Ρ.Ο.Υ. 

από κοινοφ με το Ευρωπαϊκό Κζντρο του Ρ.Ο.Υ. για τθν υγεία και το περιβάλλον 

εξζδωςαν (το 1995) κατευκυντιριεσ οδθγίεσ, οι οποίεσ επικαιροποιοφνται διαρκϊσ, 

για να υποςτθρίξουν τισ αντίςτοιχεσ προςπάκειεσ των Συςτθμάτων Υγείασ ςτισ 

αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. 

Θ διαχείριςθ των Απόβλθτων των Υγειονομικϊν Μονάδων (ΑΥΜ) πρζπει να 

πραγματοποιείται κατά τρόπο, ϊςτε να διαςωαλίηονται βαςικζσ αρχζσ για τθν 

προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ και του περιβάλλοντοσ, για τον κακοριςμό τθσ 

ευκφνθσ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, και για τθν ιεράρχθςθ των δράςεων και 

των εργαςιϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων, όπωσ αναωζρονται ςτα άρκρα 14, 24, 25 

και 29 του Ν. 4042/2012.  

Θ κατάρτιςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων των 

Υγειονομικϊν Μονάδων (ΕΚΔΑΥΜ) 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 διαχείριςισ τουσ.  

Στον Εςωτερικό Κανονιςμό Διαχείριςθσ Αποβλιτων καταγράωεται ζνα 

ολοκλθρωμζνο ςχζδιο διαχείριςθσ των Επικίνδυνων Αποβλιτων Υγειονομικϊν 

Μονάδων-ΕΑΥΜ, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα ςτάδια, από τθν αρχικι διαλογι 

μζχρι τθν τελικι επεξεργαςία και τθν αςωαλι διάκεςθ τουσ και αποτελεί το 

«κλειδί» τόςο για τθ μείωςθ των κινδφνων που προκφπτουν κατά τθ διαχείριςθ, όςο 

και για τον περιοριςμό των αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον και ςτθ δθμόςια 

υγεία.  

Οι βζλτιςτεσ πρακτικζσ διαχείριςθσ των ΕΑΥΜ που παρουςιάηονται ςτο κανονιςμό 

ςτθρίηονται ςε κανόνεσ και κεςμικά πλαίςια που επιβάλλουν: α) οι 

Οδθγίεσ/Συςτάςεισ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ, β) οι Οδθγίεσ/Κανονιςμοί 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, γ) θ ελλθνικι νομοκεςία, δ) οι δυνατότθτεσ τθσ χϊρασ από 

πλευράσ υποδομϊν, ε) θ εμπειρία των περιβαλλοντικά προθγμζνων χωρϊν και ςτ) 

οι τρζχουςεσ προςαρμογζσ κάκε Υγειονομικισ Μονάδασ, που αναδεικνφει τθν 

επάρκεια ςυμμόρωωςθσ με τισ προαναωερόμενεσ απαιτιςεισ.  
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Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ περιλαμβάνει τθ λεπτομερι περιγραωι όλων των 

ςταδίων τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων, δθλαδι του διαχωριςμοφ, τθσ ςυλλογισ, 

τθσ μεταωοράσ, τθσ προςωρινισ αποκικευςθσ, τθσ επεξεργαςίασ και τθσ τελικισ 

διάκεςθσ τουσ κακϊσ και των κανόνων που τθν διζπουν. 

Ο Κανονιςμόσ βοθκάει ςτθν αξιολόγθςθ και ςτθ βελτίωςθ τθσ υωιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ, ενϊ παράλλθλα δίνει ζμωαςθ ςτθ ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ και 

κατάρτιςθ του εμπλεκόμενου προςωπικοφ. 

Ο Κανονιςμόσ, μετά τθν πρϊτθ κατάρτιςι του, είναι ςθμαντικό να επικαιροποιείται 

ι να ανακεωρείται ανάλογα με τισ τεχνολογικζσ, νομοκετικζσ και άλλεσ εξελίξεισ.  

Για τθν υλοποίθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν διαχείριςθσ των ΕΑΥΜ είναι απαραίτθτο να 

υπάρχει ουςιαςτικι δζςμευςθ τθσ διοίκθςθσ, για τθ διάκεςθ όλων των 

απαιτοφμενων πόρων. Θ πολιτικι που εωαρμόηεται πρζπει να ςυμμορωϊνεται με 

τθν ιςχφουςα περιβαλλοντικι νομοκεςία και να γίνεται γνωςτι και κατανοθτι από 

το ςφνολο των εργαηομζνων. Θ επιτυχία τθσ εωαρμογισ εξαρτάται από δράςεισ 

όπωσ είναι θ κατανομι αρμοδιοτιτων, θ ευαιςκθτοποίθςθ και εκπαίδευςθ του 

προςωπικοφ, ο ζλεγχοσ, θ τεκμθρίωςθ και θ τυποποίθςθ των διαδικαςιϊν, θ 

πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

Θ κατάρτιςθ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ και θ κεϊρθςι του από τθν αρμόδια 

Υγειονομικι Ρεριωζρεια (ΥΡΕ) είναι υποχρεωτικι μόνο για τισ Υγειονομικζσ 

Μονάδεσ που υπόκεινται ςε περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ (ΑΕΡΟ, ΡΡΔ).  

Μζςω του παρόντοσ επκαιροποιθμζνου Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ κακορίηονται οι 

ςτόχοι του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» αναωορικά με τθ διαχείριςθ των Αποβλιτων 

Υγειονομικϊν Μονάδων (ΑΥΜ). Θ πρϊτθ/αρχικι ζκδοςθ του Εςωτερικοφ 

Κανονιςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων κατατζκθκε και εγκρίκθκε το ζτοσ 2011.  

Οι ςτόχοι αυτοί είναι δεςμευτικοί για όλο το προςωπικό του νοςοκομείου, το οποίο 

με βάςθ τισ αρμοδιότθτζσ του ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν.  

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Διαχείριςθσ ΑΥΜ του ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» αποςκοπεί: 

 Στθν παρακολοφκθςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ και ςτθν εξαςωάλιςθ 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 ζκτακτων περιςτατικϊν. 

 Στον κακοριςμό του κόςτουσ διαχείριςθσ ΑΥΜ.  
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Σε εωαρμογι τθσ κείμενθσ Ρεριβαλλοντικισ Νομοκεςίασ το Νοςοκομείο διακζτει 

τθν υπ’ Αρικμ. Ρρωτ. Οικ. 107210/6196/23-11-2018 Απόφαςθ Ζγκριςθσ 

Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (Α.Ε.Ρ.Ο.) (βλ. Ραράρτθμα 1), εκδοκείςα από το Α’ τμιμα, 

Διεφκυνςθ ΡΕΧΩ Γενικισ Διεφκυνςθσ Χωροταξικισ και Ρεριβαλλοντικισ Ρολιτικισ 

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αττικισ ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4014/ΦΕΚ 

209Α/21-9-2011, με ιςχφ ζωσ 30/11/2028. 

Ειδικότερα:  

- Στο Νοςοκομείο λειτουργεί τμιμα Ρυρθνικισ Ιατρικισ και εργαςτιριο 

ραδιοϊςοτόπων, το οποίο διακζτει διακζτει τθν με Α.Ρ.: 

Α/435/14501/2016/13.12.2016 Ειδικι Άδεια λειτουργίασ κατθγορίασ Α - 1 

χορθγοφμενθ από τθν Ελλθνικι Επιτροπι Ατομικισ Ενζργειασ(ΕΕΑΕ) με ιςχφ 

ζωσ 31/12/2019 με δυνατότθτα ανανζωςθσ (Στο Ραράρτθμα 2 παρατίκεται θ 

ςχετικι άδεια λειτουργίασ). 

Από τθν δραςτθριότθτα που προκφπτει για τθν εξυπθρζτθςθ των αςκενϊν με 

βάςθ τθν χριςθ τθσ παραπάνω άδειασ,  εωαρμόηεται ό,τι προβλζπεται από τθν 

νομοκεςία, για τθν διαχείριςθ των ραδιοϊςοτόπων. Τθρείται βιβλίο καταλοίπων 

και το Τμιμα ελζγχεται από τθν ΕΕΑΕ. 

- -Επίςθσ το ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ», ςτο πλαίςιο του Εργαςτθριακοφ Τομζα,  διακζτει  

Τμιμα Ανοςολογίασ – Ιςτοςυμβατότθτασ, επί τθσ οδοφ Σεβαςτουπόλεωσ 16, 

για το οποίο ζχει εκδοκεί θ με Αρ. Ρρωτ. Α.α/408/12811/2017, ΑΔΑ: 

70ΤΞ469ΘΕ-ΑΚΨ Ειδικι Άδεια λειτουργίασ εργαςτθρίου πυρθνικισ ιατρικισ 

κατθγορίασ Α - 1 χορθγοφμενθ από τθν ΕΕΑΕ με ιςχφ ζωσ23/11/2020 με 

δυνατότθτα ανανζωςθσ. (Στο Ραράρτθμα 3 παρατίκεται θ ςχετικι άδεια 

λειτουργίασ). 

 

- -Άδεια Λειτουργίασ Ερευνθτικοφ Εργαςτθρίου από τθν Ελλθνικι Επιτροπι 

Ατομικισ Ενζργειασ (Αρ. Ρρωτ. Α.Ρ.: Α.α/407/1631/08-05-2014). 

Από τθν χριςθ τθσ παραπάνω άδειασ δεν προκφπτουν απόβλθτα και όπωσ και 

παραπάνω, εωαρμόηεται ό,τι προβλζπεται από τθν νομοκεςία για τθν 

διαχείριςθ των ραδιοϊςοτόπων και το Τμιμα ελζγχεται από τθν ΕΕΑΕ. 
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2. Οριζμοί 
2.1. Απόβλθτα Υγειονομικϊν Μονάδων (ΑΥΜ): Τα απόβλθτα, που 

παράγονται από Υγειονομικζσ Μονάδεσ και αναωζρονται ςτον κατάλογο 

αποβλιτων του Ραραρτιματοσ τθσ Απόωαςθσ 2000/532/ΕΚ τθσ Επιτροπισ 

τθσ 3θσ Μαΐου 2000, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.  

Τα ΑΥΜ περιλαμβάνουν τισ παρακάτω κατθγορίεσ : 

Ι. Αςτικά Στερεά Απόβλθτα (ΑΣΑ): Απόβλθτα τα οποία προςομοιάηουν με τα 

οικιακά απόβλθτα.  

ΙΙ. Επικίνδυνα Απόβλθτα Υγειονομικϊν Μονάδων (ΕΑΥΜ), που 

κατθγοριοποιοφνται ςε : 

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

εκδθλϊνουν μόνο τθν επικίνδυνθ ιδιότθτα ΘP 9 (μολυςματικό)   ςφμωωνα με 

το παράρτθμα III, του άρκρου 60 του Νόμου 4042/2012 (βλ. Ρίνακασ 1 

Ιδιότθτεσ αποβλιτων που τα κακιςτοφν επικίνδυνα ). 

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

επικίνδυνθ ιδιότθτα Θ9 ταυτόχρονα με μία ι περιςςότερεσ  επικίνδυνεσ 

ιδιότθτεσ, ςφμωωνα με το παράρτθμα III, του άρκρου 60 του Νόμου 

4042/2012 (Βλ. Ρινακα 1. Ιδιότθτεσ αποβλιτων που τα κακιςτοφν 

επικίνδυνα) 

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

επικίνδυνθ ιδιότθτα εκτόσ τθσ ιδιότθτασ Θ9  (Βλ. Ρινακα 1. Ιδιότθτεσ 

αποβλιτων που τα κακιςτοφν επικίνδυνα):  

Ρίνακασ 1. Ραράρτθμα ΙΙΙ του άρκρου 60 του Νόμου 4042/2012  

Θ1  Εκρθκτικό ουςίεσ και παραςκευάςματα, που 

μποροφν να εκραγοφν όταν ζλκουν ςε επαφι με φλόγα ι 
που είναι περιςςότερο ευαίςκθτεσ ςτισ κροφςεισ και ςτισ 
τριβζσ από το δινιτροβενηόλιο 

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 ηωντανοφσ 
οργανιςμοφσ 

Θ 2  Οξειδωτικό:  ουςίεσ και παραςκευάςματα, τα 

οποία όταν ζλκουν ςε επαφι με άλλεσ ουςίεσ, ιδίωσ 
εφφλεκτεσ, παρουςιάηουν ιςχυρι εξϊκερμο αντίδραςθ.  

Θ10 Τοξικό για αναπαραγωγι: ουςίεσ ι 

παραςκευάςματα των οποίων θ ειςπνοι, θ κατάποςθ ι θ 
ειςχϊρθςθ ςτο δζρμα  μπορεί να προκαλζςει μθ κλθρονομικζσ 
ςυγγενείσ δυςμορωίεσ ι να αυξιςει τθ ςυχνότθτα εμωάνιςισ 
τουσ.  

Θ3 (Α και Β)  Ρολφ Εφφλεκτο:  Θ11 Μεταλλαξογόνο: ουςίεσ ι παραςκευάςματα 

των οποίων θ ειςπνοι, θ κατάποςθ ι θ ειςχϊρθςθ ςτο δζρμα 
μποροφν να προκαλζςει  κλθρονομικά γενετικά ελαττϊματα ι 
να αυξιςει τθ ςυχνότθτα εμωάνιςισ τουσ 

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  

Θ12 Ζκλυςθ αερίου οξείασ τοξικότθτασ: 
όταν ζλκουν ςε επαωι με το νερό, τον αζρα ι με ζνα οξφ. 
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Θ5 Επιβλαβζσ: ουςίεσ και παραςκευάςματα των 

οποίων θ ειςπνοι, θ κατάποςθ ι θ ειςχϊρθςθ ςτο δζρμα 
μπορεί να ςυνεπάγεται περιοριςμζνουσ κινδφνουσ  

Θ13 Ευαιςκθτοποιθτικό: ουςίεσ και 

παραςκευάςματα, τα οποία δια τθσ ειςπνοισ, τθσ κατάποςθσ ι 
τθσ απορρόωθςθσ μζςω του δζρματοσ, μποροφν να 
προκαλζςουν αντίδραςθ του οργανιςμοφ 
(υπερευαιςκθτοποίθςθ) τζτοια ϊςτε, με περαιτζρω ζκκεςθ  ςε 
αυτι τθν ουςία ι το παραςκεφαςμα, να προκαλοφνται 
χαρακτθριςτικζσ επιβλαβείσ αντιδράςεισ.  

Θ6 Τοξικό: ουςίεσ και παραςκευάςματα 

(περιλαμβανομζνων πολφ τοξικϊν ουςιϊν και 
παραςκευαςμάτων) των οποίων θ ειςπνοι, θ κατάποςθ ι θ 
ειςχϊρθςθ ςτο δζρμα είναι δυνατόν να ςυνεπάγεται  
ςοβαροφσ κινδφνουσ για τθν υγεία, παροδικοφ ι χρόνιου 
χαρακτιρα ι ακόμθ και το κάνατο 

Θ14 Οικοτοξικό: απόβλθτα που παρουςιάηουν ι είναι 

δυνατόν να παρουςιάςουν άμεςο ι μελλοντικό κίνδυνο για 
ζναν ι περιςςότερουσ τομείσ του περιβάλλοντοσ.  

Θ7  Καρκινογόνο: ουςίεσ ι παραςκευάςματα οι 

οποίεσ με ειςπνοι, με κατάποςθ ι με ειςχϊρθςθ ςτο δζρμα 
μπορεί να προκαλζςουν καρκίνο ι να αυξιςουν τθ 
ςυχνότθτά του 

Θ15 Απόβλθτο ικανό να επιδείξει μια  

επικίνδυνθ ιδιότθτα, που αναωζρεται  

ανωτζρω, που δεν είναι άμεςα εμωανισ ςτο αρχικό απόβλθτο 

Θ8  Διαβρωτικό: ουςίεσ και παραςκευάςματα, οι 

οποίεσ όταν ζλκουν ςε επαφι με ηωντανοφσ ιςτοφσ μπορεί 
να τουσ καταςτρζψουν 

 

iii. Ειδικά εφματα Αποβλιτων:  

αδιενεργά, ςυςκευαςίεσ με αζρια υπό πίεςθ, ρεφματα αποβλιτων 

εναλλακτικισ διαχείριςθσ {μπαταρίεσ, απόβλθτα θλεκτρικοφ και 

θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ), απόβλθτα ζλαια, απόβλθτα εκςκαωϊν, 

καταςκευϊν και κατεδαωίςεων}. 

Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ-ΑΘΘΕ είναι ο 

θλεκτρικόσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ που κεωρείται απόβλθτο, δθλαδι ο 

κάτοχόσ του το απορρίπτει ι προτίκεται ι υποχρεοφται να το απορρίψει (αρ. 

11 παρ. 1 Ν. 4042/2012 και ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 – ΦΕΚ 

1184/Β/09.05.2014), ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των καταςκευαςτικϊν 

ςτοιχείων, των ςυναρμολογθμζνων μερϊν και των αναλϊςιμων, που 

ςυνιςτοφν τμιμα του προϊόντοσ κατά το χρόνο απόρριψισ του.  

2.2. Συλλογι: Ο διαχωριςμόσ, θ ςυγκζντρωςθ και θ τοποκζτθςθ των ιατρικϊν 

αποβλιτων ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία, ςτουσ χϊρουσ που παράγονται (ςθμεία 

ςυλλογισ). 

2.3. Μεταφορά : Οι εργαςίεσ μεταωοράσ των ιατρικϊν αποβλιτων από τουσ χϊρουσ 

τθσ παραγωγισ (ςθμεία ςυλλογισ) ςε εγκεκριμζνεσ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ και 

τελικισ διάκεςισ τουσ.  

2.4. Μεταφόρτωςθ: Θ ωόρτωςθ των αποβλιτων από μζςο μεταωοράσ, μζςω 
κινθτισ μονάδασ ι μόνιμθσ εγκατάςταςθσ, ςε άλλο μζςο μεταωοράσ. Θ 
μεταωόρτωςθ μζςω κινθτϊν μονάδων αποτελεί εργαςία μεταωοράσ, ενϊ θ μόνιμθ 
εγκατάςταςθ μεταωόρτωςθσ αποτελεί εργαςία αποκικευςθσ. 
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2.5. Ρροςωρινι αποκικευςθ: Θ αποκικευςθ των κατάλλθλα ςυςκευαςμζνων 

ιατρικϊν αποβλιτων ςε ειδικά ςχεδιαςμζνο χϊρο αποκικευςθσ, μζχρι να 

πραγματοποιθκεί θ μεταωορά τουσ ςε εγκεκριμζνθ εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ ι 

τελικισ διάκεςθσ.  

2.6. Επεξεργαςία: Θ εωαρμογι ι ο ςυνδυαςμόσ ωυςικϊν, χθμικϊν, κερμικϊν και 

βιολογικϊν διεργαςιϊν που μεταβάλλουν τα χαρακτθριςτικά των ιατρικϊν 

αποβλιτων, ζτςι ϊςτε να περιορίηεται ο όγκοσ τουσ ι οι επικίνδυνεσ ιδιότθτζσ τουσ, 

να διευκολφνεται ο χειριςμόσ τουσ και να επιτυγχάνεται θ ανάκτθςθ χριςιμων 

υλικϊν ι ενζργειασ.  

2.7. Αποτζφρωςθ: Θ κερμικι επεξεργαςία αποβλιτων με ι χωρίσ ανάκτθςθ τθσ 
κερμότθτασ που εκλφεται κατά τθν καφςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
αποτζωρωςθσ αποβλιτων με οξείδωςθ, κακϊσ και άλλων τεχνικϊν κερμικϊν 
επεξεργαςιϊν όπωσ τθσ πυρόλυςθσ, τθσ αεριοποίθςθσ ι τθσ τεχνικισ πλάςματοσ, 
εωόςον οι ουςίεσ που προζρχονται από τθν επεξεργαςία αυτι, ςτθ ςυνζχεια, 
αποτεωρϊνονται.  

2.8. Αποςτείρωςθ: Κάκε μζκοδοσ επεξεργαςίασ αποβλιτων από υγειονομικζσ 
μονάδεσ που πετυχαίνει μείωςθ του μικροβιακοφ ωορτίου των αποβλιτων ςε 
επίπεδα παρόμοια με αυτά των οικιακϊν αποβλιτων. 

2.9. Τελικι διάκεςθ: Θ ελεγχόμενθ απόκεςθ των ιατρικϊν αποβλιτων ι των 

προϊόντων επεξεργαςίασ τουσ ςε κατάλλθλουσ γι αυτό το ςκοπό χϊρουσ, οι οποίοι 

διακζτουν τθν κατάλλθλθ υποδομι και εξοπλιςμό κατά περίπτωςθ.  

2.10. Αδειοδοτοφςα αρχι: Θ υπθρεςία που είναι αρμόδια για τθν ζκδοςθ 
απόωαςθσ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων για τισ ΥΜ ςφμωωνα με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία. 

2.11. Ετιςιο: Χρονικκι περίοδοσ θ οποία καλφπτει ζνα θμερολογιακό ζτοσ από τθν 
1θ Ιανουαρίου ζωσ τθν 31θ  Δεκεμβρίου. 

2.12. Ρθγι αποβλιτων: Ζνα διακριτό τμιμα τθσ ΥΜ (χειρουργείο, εργαςτιριο κλπ) 
από το οποίο παράγονται απόβλθτα  

2.13. Φορζασ εκμετάλλευςθσ: Κάκε νομικό πρόςωπο το οποίο εκμεταλλεφεται ι 

διευκφνει τθν ΥΜ ι όπου αυτό προβλζπεται από τθν εκνικι νομοκεςία, ςτο οποίο 

ζχουν μεταβιβαςτεί αποωαςιςτικζσ οικονομικζσ εξουςίεσ, όςον αωορά τθν τεχνικι 

λειτουργία τθσ ΥΜ.   

2.14. Υπόχρεοι Διαχείριςθσ ΑΥΜ είναι οι Υγειονομικζσ Μονάδεσ ι άλλα ωυςικά ι 

νομικά πρόςωπα που αςκοφν δραςτθριότθτα, που ςχετίηεται με τθν παραγωγι ι τθ 

διαχείριςθ ΑΥΜ.  
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3. Δήλωζη Φορέα Εκμεηάλλεσζης:  ΓΝΑ «Λαϊκό» 
 

Το ΓΝΑ «Λαϊκό» δεςμεφεται:  

-  ότι κα διαχειρίηεται τα παραγόμενα απόβλθτα ςφμωωνα με τα 

προβλεπόμενα από τθ νομοκεςία (Κ.Υ.Α αρ. ΟΙΚ. 146163/ ΦΕΚ 1537/8-5-

2012, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει) με βαςικό ςτόχο τθν προςταςία 

των εργαηομζνων και τθ διαςωάλιςθ τθσ δθμοςίασ υγείασ και του 

περιβάλλοντοσ.  

- ότι κα μεριμνά  για τθν εωαρμογι των διαδικαςιϊν που αναωζρονται ςτον 

Εςωτερικό Κανονιςμό κακϊσ και για τθν παρακολοφκθςθ και για τθν 

αναηιτθςθ των τεχνολογικϊν και νομοκετικϊν εξελίξεων που μποροφν να 

βελτιϊςουν περαιτζρω τισ επιδόςεισ τθσ. 

- ότι κα ςυμβάλλει ουςιαςτικά, ςτο πλαίςιο των δυνατοτιτων του και κατά το 

μζροσ 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 εωαρμόηει 

όλα όςα προβλζπονται από τθ ςχετικι νομοκεςία. 

- ότι κα τθρεί τα απαραίτθτα ςτοιχεία ςχετικά με τθν παραγωγι και τθ 

διαχείριςθ των ΑΥΜ, κα κατανείμει τουσ απαραίτθτουσ οικονομικοφσ 

πόρουσ για τθ διαχείριςι τουσ Το ΓΝΑ «Λαϊκό» 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.  

Για τθν εωαρμογι των δεςμεφςεων και των ςτόχων, το ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» προζβθ ςτθν 

εκπόνθςθ και εωαρμογι του παρόντοσ επικαιροποιθμζνου Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ 

Διαχείριςθσ Αποβλιτων.  

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ αναωζρει αναλυτικά όλεσ τισ διαδικαςίεσ που 

απαιτοφνται για τθν ορκολογικι διαχείριςθ των αποβλιτων. 
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4. Περιγραθή ηοσ Γενικού Νοζοκομείοσ Αθηνών «Λαϊκό» 

4.1. Ιζηοπία ηος Νοζοκομείος  

Το «Λαϊκόν Νοςοκομείο Ακθνϊν  Βαςιλεφσ  Ραφλοσ», όπωσ ιταν το αρχικό όνομά 

του, είναι ζνα Νοςοκομείο με δράςθ 80 περίπου χρόνων. 

Στα ςχζδια των πολιτικϊν τθσ δεκαετίασ του 1930 ιταν θ ανάγκθ φπαρξθσ ενόσ 

Νοςοκομείου με ςκοπό τθ νοςθλεία αςκενϊν κυρίωσ των κατοίκων τθσ πόλθσ των 

Ακθνϊν χωρίσ οικονομικζσ διακρίςεισ.  

Μετά από αλλεπάλλθλεσ ςυςκζψεισ των Κακθγθτϊν τθσ Ιατρικισ Σχολισ Ακθνϊν 

και τθσ Συγκλιτου αποωαςίςτθκε το πανεπιςτθμιακό περίπτερο ςτο Γουδί που 

προοριηόταν για εργαςτιρια Μικροβιολογίασ και Υγιεινισ, να μετατραπεί ςε 

νοςοκομείο και να ςτεγαςτοφν ςε αυτό θ Αϋ Ρακολογικι και θ Αϋ Χειρουργικι 

Κλινικι του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Θ τοποκεςία αυτι κεωρικθκε καταλλθλότερθ 

μια και ιταν εκτόσ πόλεωσ, ςε περιβάλλον ιςυχο, υγιεινό και μακριά από το 

κόρυβο τθσ πόλθσ.  

Το 1933 ο Ρρωκυπουργόσ  Ραναγισ Τςαλδάρθσ  ςυμωϊνθςε με τθν πρόταςθ των 

Κακθγθτϊν τθσ Ιατρικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν να ιδρυκεί ζνα 

νοςοκομείο για άπορουσ πολίτεσ.  

Μεταξφ Ρανεπιςτθμίου και Κράτουσ ςυμωωνικθκε το Κράτοσ και ειδικότερα το 

Υπουργείο Υγιεινισ  και Αντιλιψεωσ να αναλάβει τθν κάλυψθ των δαπανϊν για τισ 

οποιαδιποτε μεταβολζσ, οικοδομικζσ μετατροπζσ και εγκαταςτάςεισ του Λαϊκοφ 

κακϊσ και τα ζξοδα νοςθλείασ μζχρι 300 αςκενϊν και τθ μιςκοδοςία όλου του 

προςωπικοφ εκτόσ του ιατρικοφ. 

Επί  προεδρίασ τθσ Δθμοκρατίασ του Αλζξανδρου Ηαΐμθ, ςτισ 2 Σεπτεμβρίου 1933 

ψθωίςτθκε ο Νόμοσ 5746, από τθ Βουλι και τθ Γερουςία για τθν ίδρυςθ και 

οργάνωςθ Νοςοκομείου με τθν επωνυμία «Λαϊκόν Νοςοκομείον Ακθνϊν». Το 

νοςοκομείο άνθκε ςτθ δικαιοδοςία του τότε Υπουργείου Κρατικισ Υγιεινισ και 

Αντιλιψεωσ και αποτελοφςε Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου. Ο πρωταρχικόσ 

ςκοπόσ τθσ ιδρφςεωσ του Νοςοκομείου ιταν θ νοςθλεία των παςχόντων απόρων 

από κοινά νοςιματα, και ςυγχρόνωσ θ εκπαίδευςθ των ιατρϊν, των ωοιτθτϊν τθσ 

Ιατρικισ Σχολισ και των νοςοκόμων. 

Σιμερα το ΓΝΑ «Λαϊκό» είναι ζνα νοςοκομείο, το οποίο διακζτει Κλινικζσ και 

Εργαςτιρια τθσ Ιατρικισ Σχολισ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν (ΕΚΡΑ) και Κλινικζσ και Εργαςτιρια του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ (ΕΣΥ). 

4.2 κοπόρ ηος νοζοκομείος 

 Θ παροχι πρωτοβάκμιασ, δευτεροβάκμιασ και τριτοβάκμιασ ωροντίδασ 

υγείασ ςτον πλθκυςμό τθσ 1θσ Υ.ΡΕ. και ςε αςκενείσ, που παραπζμπονται 



16 
 

ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ»-2Θ ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΘΜΕΝΘ ΕΚΔΟΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 

 

από άλλεσ Υ.ΡΕ ανεξάρτθτα από τθν οικονομικι, κοινωνικι και 

επαγγελματικι του κατάςταςθ, ςφμωωνα με τουσ κανόνεσ του Ε.Σ.Υ. 

 Θ εωαρμογι προγραμμάτων ειδίκευςθσ, ςυνεχοφσ εκπαίδευςθσ ιατρϊν, 

κακϊσ και εκπαίδευςθσ και επιμόρωωςθσ λειτουργϊν άλλων κλάδων Υγείασ 

και ωοιτθτϊν ςυναωϊν τμθμάτων. 

 Θ ανάπτυξθ και προαγωγι τθσ ζρευνασ ςτον τομζα τθσ υγείασ. 

 Θ ςυνεργαςία με νοςθλευτικά ιδρφματα και άλλεσ μονάδεσ υγείασ τθσ 

υγειονομικισ περιωζρειασ για ανάπτυξθ και αναβάκμιςθ τθσ παρεχόμενθσ 

ωροντίδασ υγείασ. 

               

4.3  Έδπα ηος νοζοκομείος 

Ζδρα του νοςοκομείου είναι θ πόλθ τθσ  

Ακινασ, ςε εντόσ ςχεδίου περιοχι. 

Στουσ Αμπελοκιπουσ, ςτθν οδό Αγ. 

Θωμά 17 βρίςκεται το κεντρικό κτίριο 

(Κ) και ςτθν οδό Σεβαςτουπόλεωσ 16 

το παράρτθμα του νοςοκομείου (Ρ)   

Το Κεντρικό Κτίριο (Κ) ςφμωωνα με τθ 

χριςθ γθσ που κακορίηεται από το 

κεςμοκετθμζνο Γενικό Ρολεοδομικό 

Σχζδιο (ΓΡΣ)  βρίςκεται ςε χϊρο, που 

είναι κακοριςμζνοσ ωσ «Περίθαλψη».  

Σχιμα 1-1 

Το Ραράρτθμα (Ρ) του Νοςοκομείου χαρακτθρίηεται ωσ  «Γενική Κατοικία»  

Στο Σχιμα 1-1 ωαίνεται ςτο Γενικό Ρολεοδομικό Σχζδιο θ αποτφπωςθ των δφο (2) 

κτθρίων (Κ) και (Ρ).  

Θ κζςθ των δφο (2) κτθρίων (Κ) και (Ρ).  παρουςιάηεται ςτο χάρτθ προςανατολιςμοφ 

ςτο Σχιμα 1-2. 

Κ 

Ρ 
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Σχιμα 1-2 

Το Κεντρικό κτίριο (Κ) καταλαμβάνει δθμόςια ζκταςθ (παραχωρθμζνθ από το 

Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν-ΕΚΡΑ) με πρόςοψθ επί τθσ  οδοφ 

Αγίου Θωμά  πλθςίον τθσ ςυμβολισ  τθσ με τθν οδό Μικράσ  Αςίασ.  

Το κτίριο καταςκευάςτθκε, ςταδιακά, από το 1930 με επεκτάςεισ κατά πλάτοσ και 

κατά φψοσ. Χωρίηεται ςε 2 κτίρια, 6 ορόωων (μαηί με το υπόγειο), με κοινι είςοδο.  

Διοικθτικά ανικει ςτο Διμο Ακθναίων, Ρεριωερειακι Ενότθτα Κεντρικοφ Τομζα 

Ακθνϊν, Ρεριωζρεια Αττικισ. Καταλαμβάνει τμιμα του Ο.Τ. 58/62 του 7ου 

Δθμοτικοφ Διαμερίςματοσ του Διμου που περικλείεται από τισ οδοφσ Αγίου Θωμά, 

Τετραπόλεωσ, Φειδιππίδου, Θθβϊν και Μικράσ Αςίασ.  

Το ςυνολικό εμβαδό του οικοπζδου εντόσ του οποίου βρίςκεται το κεντρικό κτίριο 

του Νοςοκομείου  είναι 47.972.02 τ.μ. Στο ίδιο Ο.Τ. αναπτφςςονται και τα κτίρια τθσ 

Ιατρικισ Σχολισ του Εκνικοφ Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 
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Το κτίριο ζχει ςυνολικό εμβαδόν 25.118,87 τ.μ. και επιωάνεια κάλυψθσ  6.533,97 

τ.μ. ςφμωωνα με το τελευταίο ιςχφον τοπογραωικό διάγραμμα Α-1 (κλίμακα: 1:500, 

Σεπτ.2014, Ι. Μπαρμπαρζςοσ).  

 

Θ κφρια είςοδοσ του Νοςοκομείου, θ είςοδοσ των εξωτερικϊν ιατρείων και θ πφλθ 

τροωοδοςίασ βρίςκονται επί τθσ οδοφ Αγ. Θωμά 17.  
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Το κτιριο (Ρ) του Νοςοκομείου, επί τθσ οδοφ Σεβαςτουπόλεωσ 

16,αναπτφςςεται ςε τμιμα του  Ο.Τ. 80116 επίςθσ του 7ου Δθμοτικοφ 

Διαμερίςματοσ  του Διμου Ακθναίων, που περικλείεται από τισ οδοφσ 

Σεβαςτουπόλεωσ, Βοιωτίασ, Φωκίδοσ και Λεωω. Μεςογείων. Βρίςκεται ςε οικόπεδο 

ςυνολικοφ εμβαδοφ 574,54 τ.μ και ςτεγάηεται ςε ιδιόκτθτο κτίριο το οποίο ζχει 

ςυνολικό εμβαδόν 3.540,83 τ.μ. Το κτίριο καταςκευάςτθκε το 1970 και αποτελείται 

από 8 ορόωουσ (μαηί με το υπόγειο) και λειτουργεί  πρωϊνι θμεριςια βάςθ (εκτόσ 

Σαββάτου και αργιϊν. Στο παράρτθμα λειτουργεί Μονάδα Θμεριςιασ Νοςθλείασ, το 

Τμιμα Μεςογειακισ Αναιμίασ και Δρεπανοκυτταρικισ Νόςου, Εργαςτιρια και 

Τακτικά Εξωτεικά Ιατρεία. Το Κτιριο (Ρ) παρουςιάηεται ςτο ςχιμα 1-3  

 

Σχιμα 1-3-Κτιριο (Ρ)-Σεβαςτουπόλεωσ 16 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΑ: 

Το κεντρικό κτίριο (Κ) του Νοςοκομείου διακζτει  4588 m2 γραωειακοφσ 

χϊρουσ, 3021 m2 εργαςτθριακά τμιματα, 1982 m2 ειδικά τμιματα (ΜΕΘ, 

χειρουργεία), 5975 m2 χϊρων νοςθλείασ   
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Το ςυγκρότθμα ςτο οποίο ςτεγάηεται το κεντρικό Νοςοκομείο «ΛΑΪΚΟ» χωρίηεται ςε 

2 κτίρια 6 ορόωων (μαηί με το υπόγειο) με κοινι είςοδο: το κτίριο Α και το κτίριο Β 

όπωσ παρουςιάηεται αναλυτικά, ανά όροωο, ςτον ακόλουκο Ρίνακα 2:  

 

Ρίνακασ 2. Τετραγωνικά μζτρα ανά όροωο ανά χριςθ (Ρθγι: Τεχνικι Υπθρεςία)  

Προφοι / χριςεισ m2 

ΙΣΟΓΕΙΟ  

(α) 779,20 

(ψ) καπνοδόχοσ 9,08 

(γ) 1.392,93 

(δ) γζωυρα 274,05 

(δ’) 45,22 

(β) 72,50 

(θ’) 43,40 

(κ) 466,55 

(ι) 701,92 

(κ)  Β’ χειρουργείο ΜΕΘ 430,16 

(θ) 205,74 

(λ) μαγειρεία 355,51 

(η) 263,53 

(ω)ανελκυςτιρασ 6,48 

(π) πυρθνικι ιατρικι 107,30 

(μ) εκκλθςία 143,53 

(ν) λεβθτοςτάςιο 203,84 

(ξ) κλίβανοσ 25,92 

(ο) ςιδθρουργείο 76,25 

(ρ) γραωείο διοικ/κων -Αίκριο 319,52 

(α)  νεκροκάλαμοσ 136,33 

(υ)  ιατρικά αζρια μθχ/ςτισ 60,50 

(ε)  αίκριο 406,02 

(χ)  ωυλάκιο 8,49 

ΣΥΝΟΛΟ  ΙΣΟΓΕΙΟΥ 6.533,97 

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΟΦΟΥ                            5.153,57 

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΟΦΟΥ 5.046,26 

ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΟΟΦΟΥ 5.096,30 

ΣΥΝΟΛΟ Δ’ ΟΟΦΟΥ 2.500,48 

ΣΥΝΟΛΟ Ε’ ΟΟΦΟΥ 788,28 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 25.118,87 

 

 

 

 



21 
 

ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ»-2Θ ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΘΜΕΝΘ ΕΚΔΟΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 

 

Το κτίριο που ςτεγάηει τισ βαςικζσ λειτουργίεσ του νοςοκομείου παρουςιάηεται ςτο 

ςτο τοπογραωικό διάγραμμα (Σχιμα 1-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχιμα 1.4 
Απόςπαςμα τοπογραωικοφ διαγράμματοσ – Κεντρικό κτίριο (Κ): Αγ. Θωμά 17 

(πθγι: Τεχνικι Υπθρεςία Γ.Ν.Α. Λαϊκοφ) 

Θ κατανομι των τμθμάτων/κλινικϊν/εργαςτθριϊν ςτο κεντρικό κτίριο του 
νοςοκομείου, ανά όροωο παρουςιάηεται ςτουσ  ακόλουκουσ πίνακεσ (Ρίνακεσ 3.1, 
3.2):  
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Ρίνακασ 3.1. ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΤΙΙΟ (Κ)-κτιριο Α - Αγ. Θωμά 17-Κατανομι Τμθμάτων  

ΚΤΙΙΟ Α 
ΟΟΦΟΣ ΤΜΘΜΑ/ΚΛΙΝΙΚΘ/ 

ΕΓΑΣΤΘΙΟ 

ΟΟΦΟΣ ΤΜΘΜΑ/ΚΛΙΝΙΚΘ/ 

ΕΓΑΣΤΘΙΟ 

ΥΡΟΓΕΙΟ ΑΡΟΘΘΚΕΣ – Θ/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2οσ ΟΟΦΟΣ ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ – Αϋ ΤΜΘΜΑ 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΡΥΘΝΙΚΘ ΙΑΤΙΚΘ  ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ – Βϋ ΤΜΘΜΑ 

 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ (ΚΛΑΣΣΙΚΟ 
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΕΣ 
ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ) 

 Βϋ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘ 
ΚΛΙΝΙΚΘ 

 ΦΑΜΑΚΕΙΟ  Αϋ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘ 
ΚΛΙΝΙΚΘ - Αϋ ΤΜΘΜΑ 

 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ  Αϋ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ - Β’ ΤΜΘΜΑ 

 ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ  ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΓΑΣΤΕΝΤΕΟΛΟΓΙΚΘ 
ΚΛΙΝΙΚΘ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ   ΓΑΦΕΙΑ ΙΑΤΩΝ 

   ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

  3οσ ΟΟΦΟΣ ΧΩΟΣ  ΚΥΟΑΚΑΤΑΨΥΞΘΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤ/ΣΘΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 

1οσ ΟΟΦΟΣ ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ  ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΘ 
ΚΛΙΝΙΚΘ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΘΣ 
ΜΥΕΛΟΥ ΟΣΤΩΝ (Μ.Μ.Ο.) 

 ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΑΓΜΑΤΩΝ  ΡΤΕΥΓΑ ΘΕΣΕΩΝ 

 ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ  ΡΟΛΥΔΥΜΑΝΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΘΣ 
ΘΕΑΡΕΙΑΣ - (Μ.Ε.Θ.) 

 ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (Μ.Ε.Λ.) 

 ΓΑΦΕΙΑ Δ/ΝΣΘΣ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ 
ΥΡΘΕΣΙΑΣ 

 Αϋ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΡΟΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ 
ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘ - ΚΛΙΝΙΚΘ (ΑϋΡ.Ρ.Κ) 

 ΓΑΦΕΙΑ ΙΑΤΩΝ  ΑϋΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΟΥΟΛΟΓΙΚΘ 
ΚΛΙΝΙΚΘ 

 ΚΕΝΤΙΚΘ ΑΡΟΣΤΕΙΩΣΘ 4οσ ΟΟΦΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΘΣ ΝΕΦΟΥ 
(Μ.Μ.Ν.) 

 ΑϋΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘ 
ΚΛΙΝΙΚΘ ΚΑΙ - ΜΟΝΩΣΘ (Αϋ ΡΚ) 

 ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ 
ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟ 
ΤΜΘΜΑ 

 ΓΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ  

 ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΘΜΑ  ΝΟΜΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 

 ΒΙΟΧΘΜΙΚΟ ΤΜΘΜΑ  ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ 

 ΑΜΦΙΘΕΑΤΟ Φ. ΦΕΣΣΑΣ  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΘΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

 ΕΓΑΣΤΘΙΑ ΥΡΕΘΧΩΝ  ΜΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΟ 

Ρίνακασ 3.2. ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΤΙΙΟ (Κ)-κτιριο Β - Αγ. Θωμά 17-Κατανομι Τμθμάτων  

ΚΤΙΙΟ Β 
ΟΟΦΟΣ ΤΜΘΜΑ/ΚΛΙΝΙΚΘ/ 

ΕΓΑΣΤΘΙΟ 

ΟΟΦΟΣ ΤΜΘΜΑ/ΚΛΙΝΙΚΘ/ 

ΕΓΑΣΤΘΙΟ 

ΥΡΟΓΕΙΟ ΚΕΝΤΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ- ΜΑΓΕΙΙΑ 2οσΟΟΦΟΣ ΟΘΟΡΕΔΙΚΘ  ΚΛΙΝΙΚΘ 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΘ – ΩΛ-
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΘ 

1οσ ΟΟΦΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤ. ΙΑΤΕΙΑ 3οσΟΟΦΟΣ ΝΕΦΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΘΜΑ 

 ΟΔΟΝΤΙΑΤΙΚΟ ΤΜΘΜΑ   ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧNHTΟΥ ΝΕΦΟΥ / ΣΦΟΡΕΚ 

Σε ςχζςθ με τθ λειτουργικι οργάνωςθ του Νοςοκομείου ιςχφουν:  

- ςτο Υπόγειο και ςτο Ιςόγειο βρίςκονται κυρίωσ βοθκθτικζσ λειτουργίεσ και 

χριςεισ του Νοςοκομείου όπωσ ωαρμακείο, διοικθτικζσ υπθρεςίεσ, 

μαγειρεία κλπ αλλά και εξωτερικά ιατρεία (επείγοντα και τακτικά) ζχοντασ 
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άμεςθ αλλθλεξάρτθςθ και εφκολθ πρόςβαςθ με τισ μονάδεσ και τισ κλινικζσ 

που βρίςκονται ςτουσ υπόλοιπουσ ορόωουσ.  

- Στον 1ο και ςτον 2ο όροωο ςυγκεντρϊνονται βαςικζσ κλινικζσ και τμιματα, 

πολλά από τα οποία περιλαμβάνουν τισ κλίνεσ νοςθλείασ (καρδιολογικι, 

πακολογικζσ κλινικζσ, Χειρουργεία, χειρουργικζσ κλινικζσ, ουρολογικι, 

ορκοπεδικι, κλπ).  

- Στον 3ο όροωο του Α’ Κτιρίου βρίςκονται θ πολυδφναμθ ΜΕΘ κακϊσ και θ 

Μονάδα Ειδικϊν Λοιμϊξεων, ενϊ ςτον 3ο  όροωο του Β’ Κτιρίου βρίςκεται το 

Νεωρολογικό Τμιμα και θ Μονάδα Τεχνθτοφ Νεωροφ.  

- Τζλοσ, ςτον 4ο όροωο βρίςκονται τα γραωεία τθσ Διοίκθςθσ του 

Νοςοκομείου, θ Μονάδα Μεταμόςχευςθσ Νεωροφ, θ Κλινικι Ρακολογικισ 

Φυςιολογίασ και λοιπζσ Υπθρεςίεσ (Νομικι υπθρεςία, Βιβλιοκικθ, Γραωείο 

ςυνεδριάςεων Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου, Τμιμα Ελζγχου Ροιότθτασ, 

Ζρευνασ και Συνεχιηόμενθσ Εκπαίδευςθσ, αίκουςα υπολογιςτϊν). 

Ρεριβάλλων χϊροσ Κεντρικοφ Κτιρίου (Κ) 

Στον περιβάλλοντα χϊρο του Κεντρικοφ Κτιρίου (επί τθσ οδοφ Αγίου Θωμά 16) 

βρίςκεται το αίκριο μπροςτά από τθν κεντρικι είςοδο, διαμορωωμζνο με 

κακίςματα εξωτερικοφ χϊρου και ηαρντινιζρεσ για τουσ επιςκζπτεσ του 

Νοςοκομείου, ο οποίοσ λειτουργεί ωσ  χϊροσ  αναμονισ.  

 

Από τθν πλευρά του κτιρίου επί τθσ οδοφ Μικράσ Αςίασ υπάρχει χϊροσ λίγων 

κζςεων ςτάκμευςθσ Ι.Χ.Ε τθσ Διοίκθςθσ και των Διευκυντϊν Τμθμάτων τθσ Ιατρικισ 

και τθσ Διοικθτικισ Υπθρεςίασ. Στθ ςυνζχεια του χϊρου ςτάκμευςθσ ζχει 

καταςχκευαςτεί υπαίκριοσ χϊροσ αναμονισ και ςτθ ςυνζχεια λειτουργεί ο Ιερόσ 

Ναόσ Αγίων Αναργφρων.  
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Ολοι οι παραπάνω χϊροι περικλείονται εντόσ του περιβάλλοντοσ χϊρου του 

Νοςοκομείου (πλευρά Μικράσ Αςίασ). 

Συμπλθρωματικά αναωζρεται ότι το Ρανεπιςτθμιακό Τμιμα Ρακολογικισ 

Ανατομικισ λειτουργεί ςτθν Ιατρικι Σχολι του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ 

Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν επί τθσ οδοφ Μικράσ Αςίασ 57 (όπιςκεν του κεντρικοφ 

κτθρίου (Κ) ). 

Ιατρικι Σχολι ΕΚΡΑ Μ.Αςίασ 57 

 

Το Κτιριο (Ρ), επί τθσ οδοφ Σεβαςτουπόλεωσ 16, παρουςιάηεται ςτο τοπογραωικό 

διάγραμμα ςτο Σχιμα1.5. 

 

 

 

 

 

 

 
Σχιμα 1.5:  Απόςπαςμα τοπογραωικοφ διαγράμματοσ – Κτιριο (Ρ): 

Σεβαςτουπόλεωσ 16 (πθγι: Τεχνικι Υπθρεςία Γ.Ν.Α. Λαϊκοφ)  

Ιςόγειο Ρανεπιςτθμιακό εργαςτιριο Ρακολογικισ Ανατομικισ 
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Το κτίριο διακζτει 576 m2 γραωειακοφσ χϊρουσ, 506 m2 εργαςτθριακά τμιματα και 

512 m2 για εξεταςτιρια, καλάμουσ και χϊρουσ  νοςθλείασ.   

Θ κατανομι των τμθμάτων/κλινικϊν/εργαςτθριϊν ανά όροωο παρουςιάηεται ςτον 

πίνακα 4:  

Ρίνακασ 4.Κτίριο (Ρ): Σεβαςτουπόλεωσ 16 

Κτίριο 
Σεβαςτουπόλεωσ 

 

ΟΟΦΟΣ ΤΜΘΜΑ/ΙΑΤΕΙΟ/ΕΓΑΣΤΘΙΟ 

ΘΜΙ ΙΣΟΓΕΙΟ  ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ  

ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΘΣ/ΤΜΘΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΕΡΑΝΟΚΥΤΤΑΙΚΘΣ ΝΟΣΟΥ 

ΘΜΙΟΟΦΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ 

1οΣ ΟΟΦΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΣΘΛΕΙΑΣ/ΤΜΘΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΡΑΝΟΚΥΤΤΑΙΚΘΣ ΝΟΣΟΥ 
ΤΜΘΜΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

2οΣ ΟΟΦΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑΤΜΘΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΡΑΝΟΚΥΤΤΑΙΚΘΣ ΝΟΣΟΥ 

3οΣ ΟΟΦΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ/ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΕΙΟ/ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ  

ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΤΤΑΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ 

4οσ ΟΟΦΟΣ 
 

ΚΥΤΤΑΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ 

ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ/ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΕΙΟ (ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΕΣ 
ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ) 

5οσ ΟΟΦΟΣ 
 

ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ 
ΘΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΕΙΟ (ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΓΑΣΤΕΝΤΕΟΛΟΓΙΚΘ 
ΚΛΙΝΙΚΘ) 
ΔΙΑΒΘΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΕΙΟ (Α’ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΡΟΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ 
ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ) 

Οι ενεργειακζσ ανάγκεσ του Νοςοκομείου καλφπτονται με τθ χριςθ θλεκτρικισ 

ενζργειασ και ωυςικοφ αερίου ωσ  καφςιμο.  

Ο θλεκτριςμόσ χρθςιμοποιείται για ωωτιςμό, αεριςμό, δροςιςμό, λειτουργία 

μθχανθμάτων κλπ και  παρζχεται από τθ Δθμόςια Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ-ΔΕΘ.  

Το ωυςικό αζριο  παρζχεται από τθ Δθμόςια Επιχείρθςθ Αερίου-ΔΕΡΑ.
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4.4  Γιάπθπυζη Νοζοκομείος 

Σφμωωνα με τον εν ιςχφ Οργανιςμό (απόωαςθ Υ4α/οικ. 25208-ΦΕΚ 

698/Β/28.032013) και το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο θ Διάρκρωςθ του Νοςοκομείου 

είναι θ ακόλουκθ:  

4.4.1. Διοίκθςθ και Διάκριςθ Υπθρεςιϊν  

 
4.4.2. Διοικθτισ και Αναπλθρωτισ Διοικθτισ  
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4.4.3. Διάρκρωςθ Διεφκυνςθσ Ιατρικισ Υπθρεςίασ  

,

 
4.4.4. Διάρκρωςθ Διεφκυνςθσ Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ  
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4.4.5. Διάρκρωςθ Διεφκυνςθσ Διοικθτικισ-Οικονομικισ Υπθρεςίασ  
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4.5 Απιθμόρ Κλινών 

Το Νοςοκομείο διακζτει 580 οργανικζσ κλίνεσ, οι οποίεσ κατανζμονται ωσ εξισ: 

-Ρακολογικόσ Τομζασ 200 κλίνεσ 

-ΑϋΧειρουργικόσ Τομζασ 170 κλίνεσ 

-ΒϋΧειρουργικόσ Τομζασ 180 κλίνεσ 

-Διατομεακά Τμιματα 30 κλίνεσ 

από τισ οποίεσ είναι ανεπτυγμζνεσ οι 542.  

Οι ανεπτυγμζνεσ κλίνεσ ανά  τμιμα  παρουςιάηονται ακολοφκωσ (Ρίνακασ 5): 

Ρίνακασ 5. Ανεπτυγμζνεσ κλίνεσ ανά τμιμα / κλινικι 

Κλινικζσ / Τμιματα Ανεπτυγμζνεσ Κλίνεσ Κλινικζσ / Τμιματα Ανεπτυγμζνεσ Κλίνεσ 

Ρανεπιςθμιακι Κλινικι 
Ρακολογικισ Φυςιολογίασ 

45 Α’ Ρανεπιςτθμιακι 
Χειρουργικι Κλινικι- Αϋ 
Τμιμα 

28 

Μον Μεταμόςχευςθσ 
Νεωροφ 

30 Α’ Ρανεπιςτθμιακι 
Χειρουρικι Κλινικι- Βϋ 
Τμιμα 

22 

Α’ Ρανεπιςτθμιακι 
Ρροπαιδευτικι  Ρακολογικι 
Κλινικι (Α’ ΡΡΚ) 

38  Β’ Ρανεπιςτθμιακι 
Χειρουργικι Κλινικι 

38 

Ρανεπιςτθμιακι 
Νεωρολογικι Κλινικι 

17 Ορκοπεδικι Κλινικι 27 

Μονάδα Τεχνθτοφ  Νεωροφ 15 Οωκαλμολογικι Κλινικι 10  

Α’ Ρανεπιςτθμιακι 
Ουρολογικι Κλινικι 

40 Γυναικολογικι Κλινικι 11 

Ρανεπιςτθμιακι 
Αιματολογικι Κλινικι 

29 Ωτορινολαρυγ/κι Κλινικι  12 

Μονάδα Μεταμόςχευςθσ  
Μυελοφ Οςτϊν (Μ.Μ.Ο.) 
(Ραν/κι Αιμ/κι Κλινικι) 

4 Α’ Ρανεπιςτθμιακι 
Ρακολογικι Κλινικι (Α’ 
ΡΚ) 

44 

Ρτζρυγα Θζςεων 16 Μόνωςθ (Α’ΡΚ) 5 

Μονάδα Ειδικϊν 
Λοιμϊξεων 

8 Καρδιολογικι Κλινικι  24 

Ρολυδφναμθ Μονάδα 
Εντατικισ 
Θεραπείασ 

7 Μονάδα Εμωραγμάτων 5 

Ρανεπιςτθμιακι 
Γαςτρεντερολογικι Κλινικι  

10 Θάλαμοσ  Κρατουμζνων  2 

Αιματολογικι 
Ρανεπιςτθμιακι Κλινικι 
(Νοςθλεία Θμζρασ -
Σεβαςτουπόλεωσ 16) 

3 κλίνεσ, 15 πολυκρόνεσ 
χθμειοκεραπείεσ 

Τμιμα Μεςογειακισ 
Αναιμίασ & Δρεπ/κθσ 
Νόςου 

9 

Ογκολογικό (Νοςθλεία 
Θμζρασ Ρανεπιςτθμιακϊν 
Ρακολογικϊν Κλινικϊν) 
(Σεβαςτουπόλεωσ 16) 

8 κλίνεσ, 11 πολυκρονεσ 
χθμειοκεραπειϊν, 15 

καρζκλεσ 
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4.6 Πποζυπικό Νοζοκομείος 

 

Σφμωωνα με ςτοιχεία του ζτουσ 2018, από το Τμιμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ του Νοςοκομείου, ςτθν Υγειονομικι Μονάδα απαςχολοφνται, ςυνολικά, 

1434 άτομα ςτισ τρεισ (3) Υπθρεςίεσ (Ιατρικι, Νοςθλευτικι, Διοικθτικι) και ςτα 

εξωτερικά ςυνεργεία.  

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ του προςωπικοφ ωαίνεται ςτον Ρίνακα 6.  

Ρίνακασ 6. Ρροςωπικό Νοςοκομείου 

 

4.7 Λειηοςπγικοί Γείκηερ 2016-2017-2018 

Σφμωωνα με τα ςτοιχεία, που ζχουν δθμοςιευτεί ςτθν πλατωόρμα (Business 

Intelligence-BI)  του Υπουργείου Υγείασ, για τα ζτθ 2016-2018:  

4.7.1. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ εξεταςκζντων ςτα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ) και 

ςτα Τακτικά Επείγοντα Ρεριςτατικά (ΤΕΡ) ζχει διαμορωωκεί ωσ εξισ (Ρίνακασ 7): 

Ρίνακασ 7. Συνολικόσ Αρικμόσ Εξεταςκζντων 

 

 

ΥΡΘΕΣΙΑ Αρικμόσ υπαλλιλων 

ΙΑΤΙΚΘ 657 

ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ  473 

ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ (και ΤΕΧΝΙΚΘ)  271 

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1401 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΣΥΝΕΓΕΙΩΝ ΦΥΛΑΞΘΣ ΚΑΙ 
ΡΛΥΣΘΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

33 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1434 

ΕΤΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ 

ΣΤΑ ΤΕΙ 

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ 

ΣΤΑ ΤΕΡ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ 

2016 136.583 61.208 208.220 

2017 
 

108.731 
 

 
55.557 

 
164.288 

2018 

 

108.310 

 

53.119 

161.429 
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4.7.2. Ο Συνολικόσ αρικμόσ ειςαγωγϊν ωαίνεται ςτον πίνακα 8  

Ρίνακασ 8. Συνολικόσ Αρικμόσ Ειςαγωγϊν 

 

4.7.3. Ο  ςυνολικόσ αρικμόσ νοςθλευκζντων ωαίνεται ςτον πίνακα 9 

Ρίνακασ 9. Αρικμόσ νοςθλευκζντων 

 

4.7.4. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ θμερϊν νοςθλείασ ωαίνεται ςτον πίνακα 10 

Ρίνακασ 10. Αρικμόσ θμερϊν νοςθλείασ 

 

4.7.5. Το ποςοςτό κάλυψθσ των κλινϊν του Νοςοκομείου ωαίνεται ςτον πίνακα 11 

Ρίνακασ 11. Ροςοςτό κάλυψθσ κλινϊν του νοςοκομείου 

  

ΕΤΟΣ 2016 2017 2018 

Αρικμόσ Ειςαγωγϊν 48.401 47.994 49.178 

ΕΤΟΣ 2016 2017 2018 

Αρικμόσ νοςθλευκζντων 53.285 54.864 57.378 

ΕΤΟΣ 2016 2017 2018 

Αρικμόσ θμερϊν 

νοςθλείασ 168.030 158861 159777 

ΕΤΟΣ 2016 2017 2018 

Ροςοςτό κάλυψθσ κλινϊν 

του νοςοκομείου 84,93% 80,3% 80,76% 
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4.8. Πεπιγπαθή ηος εξοπλιζμού ηυν επγαζηηπίυν 

(ενδεικτικά αναωζρεται ο κφριοσ εξοπλιςμόσ) 

4.8.1. Εργαςτιρια Νεότερων απεικονιςτικϊν μεκόδων: Ακτινοδιαγνωςτικό-

Αξονικόσ Τομογράφοσ, Αιμοδυναμικό Εργαςτιριο. 

Το Νοςοκομείο χρθςιμοποιεί τρία εμωανιςτιρια ξθράσ εκτφπωςθσ,  ενϊ είναι 

εξοπλιςμζνο με αξονικό τομογράωο, αγγειογράωο, μαςτογράωο, U/S αγγείων-

ςϊματοσ και προβλζπεται θ εγκατάςταςθ και λειτουργία μαγνθτικοφ τομογράωου.  

Στθν καρδιολογικι κλινικι λειτουργεί Triplex Καρδιάσ και ςτο αιμοδυναμικό 

εργαςτιριο  τθσ κλινικισ ακτινοςκοπικό C-Arm.   

4.8.2. Τμιμα Ρυρθνικισ Ιατρικισ.: 

-γ- κάμερα τθσ εταιρείασ Siemens τφποσ e cam 

-γ- counter τθσ εταιρείασ Wallac τφποσ 1272 Clinigamma 

-γ- counter τθσ εταιρείασ Wallac τφποσ 1470 wizard. 

Βιοχθμικόσ αναλυτισ τθσ εταιρείασ Diachel τφποσ Brio 2.  

 

4.8.3. Βιοχθμικό εργαςτιριο: 

-Αναλυτισ θλεκτροωόρθςθσ πρωτεϊνϊν Capillarys 2 flex piercing (Sebia) 

-Δφο βιοχθμικοί αναλυτζσ αερίων αίματοσ Cobas c 702.  

-Ζνασ βιοχθμικόσ αναλυτισ αερίων αίματοσ Cobas c 502.  

-Δφο βιοχθμικοί αναλυτζσ αερίων αίματοσ Cobas e 801.  

-Ενασ Βιοχθμικόσ ΑναλυτισIndiko Thermo Scientific. 

-Ενασ Ανοςολογικόσ Αναλυτισ Shibe Diagnostic Maglumi 1000 

-Ανοςοχθμικόσ αναλυτισ LIAISON (Dia Sorin).  

-Βιοχθμικόσ αναλυτισ Architect I 2000SR (Abott). 

-Shibe Diagnostic Maglumi 1000. 

Τα υγρά απόβλθτα απορρίπτονται ςτο αποχετευτικό δίκτυο. 

-Αεριόμετρο GEM Premier 3000. 

-Αεριόμετρο GEM Premier 4000. 

 

4.8.4. Μικροβιολογικό εργαςτιριο: 

-Νεωελόμετρο Siemens BN II.  

-Ζνασ αναλυτισ για τθν πραγματοποίθςθ ιολογικοφ ελζγχου LIAISON (Dia Sorin) με 

τθ μζκοδο τθσ χθμειοωωταφγειασ (CLIA).  

-Δφο αναλυτζσ AX 4280 (Menarini) για γενικζσ  οφρων.  

-Επωαςτικόσ κλίβανοσ Aution Max Uroquattro (HB&L) για καλλιζργειεσ οφρων.  

-Μθχάνθμα ταυτοποίθςθσ μικροοργανιςμϊν Micro Scan auto Scan 4 (Siemens)  

-Μθχάνθμα ταυτοποίθςθσ μικροοργανιςμϊν Mini Api (Biomerieux).  

- ELITech In Genius για μοριακζσ εξετάςεισ. 
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4.8.5. Τμιμα Αιμοδοςίασ: 

-Αιματολογικόσ αναλυτισ πιξθσ Siemens PFA 100 

-Αιματολογικόσ αναλυτισ πιξθσ Siemens BCS 

-Αιματολογικόσ αναλυτισ πιξθσ Diagnostica Stago STA COMPACT 

-Αιματολογικόσ αναλυτισ πιξθσ Diagnostica Stago STA –R EVOLUTION 

-Αναλυτισ ανοςοπροςδιοριςμοφ Helena Laboratories AGGRAM 

-Αναλυτισ ανοςοπροςδιοριςμοφ Helena Laboratories AGGRAM 

-Αναλυτισ ςυςςϊρευςθσ αιμοπεταλίων DYNABYTE MEDICA MULTIPLATE 

-Αιματολογικόσ αναλυτισ ποςοτικοποίθςθσ κυττάρων αίματοσ PARTEC CYFLOW 

-Αιματολογικόσ αναλυτισ Abbott CELL-DYN Emerald 

-Αιματολογικόσ αναλυτισ πιξθσ ROTEM Gamma 

-Αναλυτισ ενηυμικοφ ανοςοπροςδιοριςμοφ bioMerieux min/Vidas 

-Αναλυτισ καλλιζργειασ αίματοσ Innova AYTOVUE 

-Αναλυτισ ιολογικοφ ελζγχου Architect I 2000SR (Abott μζκοδοσ ELISA).  

 

4.8.6. Αιματολογικό εργαςτιριο: 

-Αναλυτισ γενικισ αίματοσ Sysmex XT 4000 

-Αναλυτισ γενικισ αίματοσ Sysmex XΕ 5000 

-Αναλυτισ θλεκροωοριςεων Variant (Biorad) 

-Δφο αναλυτζσ ελζγχου πθκτικότθτασ Sysmex Ca 1500 

-Αναλυτζσ αιμολυτικοφ ελζγχου Hitachi (Roche) 

- Αναλυτισ Cobas 6000 με Βιοχθμικοφσ Αναλυτζσ Cobas c501 και e601 

 

4.8.7.Ανοςολογικό εργαςτιριο οδοφ Σεβαςτουπόλεωσ: 

-Νεωελόμετρο SIEMENS BNII.  

-Συςκευι τριχοειδικισ θλεκτροωόρθςθσ (Capillarys Sebia),  

-Συςκευι ανοςοκακιλωςθσ (HYDRASIS).  

-Συςκευι παραςκευισ πλακιδίων ζμμεςου Ανοςοωκοριςμοφ HELMED (AESKU 

SYSTEMS ) 

-Αναλυτισ ELISA MAGOPLUS (DIAMEDIX). 

-Αναλυτισ ELISA ELISYS Quattro (HUMAN). 

-Αναλυτισ ELISA TRITURUS (GRIFOLS).  

-Μθχάνθμα προπαραςκευισ δειγμάτων για Κυτταρομετρία οισ BD FACS Sample 

Prep Assistant II (Becton Dickinson). 

-Ρλυςτικό FACS LYSE/WASH (Becton Dickinson). 

-Ρλυςτικό FACS LYSE/WASH (Becton Dickinson). 

-Κυτταρομετρθτισ ροισ FACS CANTO (Becton Dickinson). 

-Κυτταρομετρθτισ ροισ FACS CANTO (Becton Dickinson). 

-Κυτταρομετρθτισ ροισ FACS CANTO II (Becton Dickinson). 

Τα υγρά απόβλθτα των ανωτζρω ζξι αραιϊνονται με διάλυμα χλωρίου (1:10) και 

απορρίπτονται ςτο αποχετευτικό δίκτυο. 
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4.8.8. Εξωτερικό Αιματολογικό οδοφ Σεβαςτουπόλεωσ.: 

-Αναλυτισ γενικισ αίματοσ XT 2000 τθσ Roche.  

 

4.8.9.  Κυτταρολογικό εργαςτιριο οδοφ Σεβαςτουπόλεωσ: 

-Μθχάνθμα παραγωγισ πλακιδίων υγρισ ωάςθσ Thin prep 2000  τθσ Cytyc 

Corporation.  

-Μθχάνθμα αυτομάτου χρϊςεωσ Varistain 24-4 τθσ Thermo  

-Αυτόματο μθχάνθμα  ανοςοκυτταροχθμείασ Bond τθσ Leica  

 

4.8.10. Εργαςτιριο Τμιματοσ Μεςογειακισ Αναιμίασ και Δρεπανοκυτταρικισ 

Νόςου οδοφ Σεβαςτουπόλεωσ: 

-Αναλυτισ θλεκτροωόρθςθσ αιμοςωαιρίνθσ Capillarys 2 (Sebia). 

-Αναλυτισ  θλεκτροωόρθςθσ αιμοςωαιρίνθσ Variant 2 (Bio Rad). 

-Βιοχθμικόσ αναλυτισ Cobas Integra 400 plus (Roche). 

-Αναλυτισ γενικισ αίματοσ Sysmex XE 2100 (Roche). 

-Αναλυτισ ανοςοωκοριςμοφ ΑΧSYΜ (Abott). 

 

4.8.11.  Μονάδα Εντατικισ Θεραπείασ: 

-Δφο (2) αεριόμετρα Stat profile phox plus 
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5. Εσθύνες και αρμοδιόηηηες για ηη διατείριζη ηων 
ΑΤΜ 

Ωσ εμπλεκόμενοι ορίηονται όςοι διαχειρίηονται (παράγουν, επεξεργάηονται, 

εγκρίνουν, ωυλάςςουν και διακζτουν) πλθροωορίεσ που ςχετίηονται, με τθν 

παραγωγι, διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ  των ΑΥΜ. 

Ρρωταρχικό μζλθμα τθσ διοίκθςθσ τθσ ΥΜ, είναι ο οριςμόσ επιτροπισ διαχείριςθσ 

των αποβλιτων, ζργο τθσ οποίασ είναι: 

 Ο οριςμόσ υπεφκυνου διαχείριςθσ ΑΥΜ 

 Θ ζγκριςθ του ΕΚΔΑΥΜ 

 Θ ανακεϊρθςθ του ΕΚΔΑΥΜ 

 Ο ζλεγχοσ τθσ εωαρμογισ του κανονιςμοφ 

Οι ςυνεδριάςεισ τθσ επιτροπισ ςυγκαλοφνται από τον Διοικθτι ι τθν Αναπλθρϊτρια 

Διοικιτρια του ΓΝΑ «Λαϊκό» ι φςτερα από ειςιγθςθ των ΥΔΑΥΜ, όταν κρίνεται 

ςκόπιμο και αν και εωόςον θ διμερισ ςυνεργαςία μεταξφ των ΥΔΑΥΜ και των μελϊν 

τθσ επιτροπισ, δεν δφναται να λφςει ανακφπτοντα προβλιματα που αωοροφν ςτθ 

διαχείριςθ των παραγόμενων αποβλιτων. Σε κάκε περίπτωςθ θ επιτροπι 

ςυνεδριάηει τουλάχιςτον μία ωορά ετθςίωσ. 

Θ παραπάνω επιτροπι κατά τθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ, ορίηει τον 

Υπεφκυνο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Υγειονομικισ Μονάδασ (ΥΔΑΥΜ), ο οποίοσ 

μπορεί να είναι οποιοδιποτε μζλοσ του προςωπικοφ τθσ ΥΜ, ανϊτερθσ τουλάχιςτον 

Εκπαίδευςθσ.  

Μετά τον οριςμό του ο ΥΔΑΥΜ αποτελεί αναπόςπαςτο μζλοσ τθσ Επιτροπισ.  

Θ εμπειρία και θ εξειδίκευςθ ςτα κζματα διαχείριςθσ  αποβλιτων αποτελεί 

επιπλζον προςόν ςτθν επιλογι του ΥΔΑΥΜ.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ παραπάνω διαδικαςίασ ορίηεται και αναπλθρωματικόσ 

υπεφκυνοσ, με τα ίδια κακικοντα ςε περίπτωςθ απουςίασ του. 

Με τθν υπ’ αρικμ. Δ.Σ.23/06-06-2018 απόωαςθ, ορίςτθκε Επιτροπή Διαχείριςησ 

Αποβλήτων Τγειονομικήσ Μονάδασ αποτελοφμενθ από τουσ κάτωκι: 

 Χαρμανίδθ Θρακλι,  Διοικθτι, Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ι Αδαμαντία 

Εγγλεηοποφλου, Αναπλθρϊτρια Διοικιτρια (θ Αν. Διοικιτρια διορίςτθκε ςτισ 

04/02/2019) 

Ο εκάςτοτε Διοικθτισ ι αναπλθρωτισ Διοικθτισ ορίηονται αυτοδίκαια και 

χωρίσ να απαιτείται περαιτζρω διοικθτικι πράξθ ωσ πρόεδροσ και μζλοσ τθσ 

επιτροπισ αντίςτοιχα 

 Τουροφτςικα Νικόλαο, Υποδιευκυντι Οικονομικοφ  
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Ο εκάςτοτε Διευκυντισ Διοικθτικισ-Οικονομικισ Υπθρεςίασ ορίηεται 
αυτοδίκαια και χωρίσ να απαιτείται περαιτζρω διοικθτικι πράξθ ωσ μζλοσ 
τθσ επιτροπισ 

 Δελθολάνθ Ιωάννθ, Επιμελθτι Α, Βιοπακολόγο Μικροβιολογικοφ Τμιματοσ 

 Μπράμθ Γεϊργιο, Ακτινοωυςικό, υπεφκυνο διαχείριςθσ τμθμάτων που 
χειρίηονται ραδιοϊςότοπα  

 Σταικόγλου Σταυροφλα,  Τομεάρχθ Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ 

 Μαρκογιαννάκθ Αντϊνθ, Φαρμακοποιό, υπεφκυνο διαχείριςθσ ωαρμάκων 

τοξικϊν αποβλιτων 

 Βλάχο Ιωάννθ, Τεχνολόγο Ιατρικϊν Οργάνων,  υπάλλθλο τθσ Τεχνικισ 
Υπθρεςίασ 

 Αραβαντινοφ Μαριολζνα, Ρροϊςταμζνθ Γραωείου Επιςταςίασ και 

 Καφάςθ Νικολίτςα, Διευκφντρια ανοςολογικοφ εργαςτθρίου, υπεφκυνθ 
αποβλιτων Εργαςτθρίου κτθρίου (Ρ) οδοφ Σεβαςτουπόλεωσ 16.  

Επίςθσ με τθν ίδια απόωαςθ Δ.Σ.23/06-06-2018 και ομόωωνθ απόωαςθ των μελϊν 
τθσ επιτροπισ ορίςτθκαν ωσ Τπεφθυνοι Διαχείριςησ Αποβλήτων Τγειονομικήσ 
Μονάδασ (Κτθρίων Κ και Ρ) οι: 

 Φοφρκασ Δθμιτρθσ, ΤΕ Τεχνολόγοσ Ιατρικϊν εργαςτθρίων, Ρροϊςτάμενοσ 

παραϊατρικοφ τμιματοσ, με αντικαταςτάτρια τθν Καμπουρίδου Αγάπθ - 

Κωνςταντίνα, Τεχνολόγο Ιατρικϊν εργαςτθρίων, ΜSc Διαχείριςθσ Αποβλιτων. 

 Μπόρα Διμθτρα, ΤΕ Νοςθλευτικισ, ΜSc Διαχείριςθσ Αποβλιτων, με 

αντικαταςτάτρια τθν Καραπάνου Αμαλία, ΡΕ Νοςθλευτικισ, MSc, PhD. 

Σε κάκε τμιμα, εργαςτιριο, χειρουργείο, μονάδα, κλινικι και λοιποφσ χϊρουσ, 

υπεφκυνοι για τθν διαχείριςθ (ςυγκζντρωςθ, διαχωριςμό, προςωρινι ωφλαξθ 

κ.λ.π.) είναι ο/θ προϊςτάμενοσ/θ του τμιματοσ, εκτόσ εάν ζχει οριςτεί διαωορετικά, 

εγγράωωσ, άλλο πρόςωπο. Ορίηονται ωσ Τοπικοί Υπεφκυνοι (ΤΥΔΑΥΜ). 

Τθν ευκφνθ για τθν παραλαβι των αποβλιτων, από τα τμιματα του νοςοκομείου 

ζχει μζςω του προςωπικοφ κακαριότθτασ, το Τμιμα Επιςταςίασ-Ιματιςμοφ.  

Με απόωαςθ του Διοικθτι του νοςοκομείου, ορίηονται δφο διαωορετικζσ Επιτροπζσ 

Ραράδοςθσ ΕΑΥΜ {μια για τα ΕΑΑΜ (2842/14-2-2019) και μια για τα ΜΕΑ και ΑΕΑ 

(6632/23-4-2019)}, μονοετοφσ κθτείασ, αποτελοφμενεσ από προςωπικ/ό όλων των 

υπθρεςιϊν του νοςοκομείου. 

5.1 Οπγανόγπαμμα ςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Αποβλήηυν- 

Θ αςωαλισ διαχείριςθ, των παραγόμενων αποβλιτων ςτο ΓΝΑ «Λαϊκό»,  

προχποκζτει τθν φπαρξθ ενόσ εςωτερικοφ οργανογράμματοσ, το οποίο ζχει οριςτεί 
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με ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ του  ΓΝΑ «Λαϊκό», ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι 

Διαχείριςθσ των αποβλιτων με τθν υπ’ αρικ. 23/06.06.2018 απόωαςθ Δ.Σ.  

Το οργανόγραμμα τθσ δομισ διαχείριςθσ των αποβλιτων του ΓΝΑ «Λαϊκό» 

αποτυπϊνεται, ςχθματικά, ακολοφκωσ ςτο Σχιμα 6: 

 

 

 

 

Σχιμα 6: Οργανόγραμμα δομισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ αποβλιτων του ΓΝΑ «Λαϊκό» 

 

 

Ρροϊςταμζνθ– 
Τμιματοσ 

Επιςταςίασ-
Ιματιςμοφ και 
αποκικευςθσ 
Μ. ΑΑΒΑΝΤΙΝΟΥ 

Εκπρόςωποσ 
Επιτροπισ 

Νοςοκομειακϊν 
Λοιμϊξεων  

Ιατρόσ ΕΑ 
Βιοπακολογικοφ 

Ι.ΔΕΛΘΟΛΑΝΘΣ 

Εκπρόςωποσ Δ/νςθσ 
Διοικθτικισ Υπθρεςίασ 

και Τμιματοσ 
Ρρομθκειϊν  
Ρροϊςτάμενοσ 

Υποδιεφκυνςθσ 
Οικονομικοφ 

Ν.ΤΟΥΟΥΤΣΙΚΑΣ 

 

Υπεφκυνοι Διαχείριςθσ Αποβλιτων Υγειονομικισ Μονάδασ 
(ΥΔΑΥΜ) 

1.ΔΘΜΘΤΘΣ ΦΟΥΚΑΣ (αναπλ. ΑΓΑΡΘ ΚΑΜΡΟΥΙΔΟΥ) 

2.ΔΘΜΘΤΑ ΜΡΟΑ (αναπλ. ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΑΡΑΝΟΥ) 

ΕΡΙΤΟΡΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΔΑΥΜ) 

ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» 

Ρρόεδροσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων Υγειονομικικσ Μονάδασ  

ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ : ΘΑΚΛΘΣ ΧΑΜΑΝΙΔΘΣ ι 

ΑΝΑΡΛΘΩΤΙΑ ΔΙΟΙΚΘΤΙΑ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΓΓΛΕΗΟΡΟΥΛΟΥ 

Εκπρόςωποσ 

Ακτινοδιαγνωςτικοφ 
Ακτινοωυςικόσ 

Γ.ΜΡΑΜΘΣ 

Εκπρόςωποσ 

Διεφκυνςθσ 

Νοςθλευτικισ 

Υπθρεςίασ 

Τομεάρχθσ 

Νοςθλευτικισ 

Υπθρεςίασ  

ΣΤ.ΣΤΑΙΚΟΓΛΟΥ 

Εκπρόςωποσ 
Φαρμακείου  

ΑΝΤ. ΜΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΘΣ 

Εκπρόςωποσ 
Τεχνικισ 

Υπθρεςίασ 

Υπάλλθλοσ ΤΕ 
Ιατρικϊν Οργάνων 

Ι. ΒΛΑΧΟΣ 

Υπεφκυνθ Διαχείριςθσ 
Αποβλιτων  

Εργαςτθρίου 
(Σεβαςτουπόλεωσ 16) 

Διευκφντρια 
Ανοςολογικοφ 
Εργαςτθρίου  
Ν. ΚΑΦΑΣΘ Τοπικοί Υπεφκυνοι Διαχείριςθσ Αποβλιτων Υγειονομικισ 

Μονάδασ ΤΥΡΑΥΔΜ 
Ρροϊςτάμενοι/Υπεφκυνοι Τμθμάτων/Μονάδων/Γραφείων /Ιατρείων 



38 
 

ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ»-2Θ ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΘΜΕΝΘ ΕΚΔΟΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 

 

Οι Υπεφκυνοι Διαχείριςθσ Αποβλιτων του  ΓΝΑ «Λαϊκό» είναι αποδζκτεσ των 

προβλθμάτων και αναγκϊν του κάκε τμιματοσ τθσ Υγειονομικισ Μονάδασ, ενϊ 

ςυγχρόνωσ προΐςτανται ςε κζματα διαχείριςθσ αποβλιτων, ακολουκϊντασ τισ 

κατευκφνςεισ του Διοικθτι ι τθσ Αναπλθρϊτριασ Διοικιτριασ του Νοςοκομείου και 

τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ των παραγόμενων αποβλιτων. Ακολουκεί τθλεωωνικόσ 

κατάλογοσ των βαςικϊν Μελϊν τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων του 

Νοςοκομείου.  

ΤΘΛΕΦΩΝΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΘΤΑ ΕΣΩΤΕΙΚΟ 
ΤΘΛΕΦΩΝΟ 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΘΑΚΛΘΣ ΧΑΜΑΝΙΔΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ-ΡΟΕΔΟΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

213 2061050 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 
ΕΓΓΛΕΗΟΡΟΥΛΟΥ 

ΑΝΑΡΛ. ΔΙΟΙΚΘΤΙΑ-ΑΝ. ΡΟΕΔΟΣ 
ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΟΥΤΣΙΚΑΣ ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

213 2061033 

ΙΩΑΝΝΘΣ ΔΕΛΘΟΛΑΝΘΣ ΙΑΤΟΣ ΕΑ ΒΙΟΡΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

2132061386 

ΓΕΩΓΙΟΣ ΜΡΑΜΘΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΣ 2132061205 

ΣΤΑΥΟΥΛΑ ΣΤΑΙΚΟΓΛΟΥ ΤΟΜΕΑΧΘΣ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ 
ΥΡΘΕΣΙΑΣ  

213 2061717 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΜΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΘΣ 

ΦΑΜΑΚΟΡΟΙΟΣ 213 2061021 

ΙΩΑΝΝΘΣ ΒΛΑΧΟΣ ΤΕ ΙΑΤΙΚΩΝ ΟΓΑΝΩΝ 213 2061800 

ΜΑΙΟΛΕΝΑ ΑΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΘ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 
ΕΡΙΣΤΑΣΙΑΣ-ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

213 2061088 

ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 
ΡΑΑΙΑΤΙΚΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ- 
ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ  

213 20161228 

ΔΘΜΘΤΑ ΜΡΟΑ ΤΕ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ-ΥΡΕΥΘΥΝΘ 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ  

213 2061104 

ΑΓΑΡΘ ΚΑΜΡΟΥΙΔΟΥ ΤΕ ΙΑΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΤΘΙΩΝ- 
ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ  

213 2061113 

ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΑΡΑΝΟΥ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΑ ΕΡΙΤΘΣΘΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ- 
ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ  

213 2061233 

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΦΑΣΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

213 2061903 
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5.2 Καθήκοντα και αρμοδιότητεσ 

Για τθν αςωαλι και ορκολογικι διαχείριςθ των παραγόμενων αποβλιτων 

απαιτείται ο οριςμόσ υπευκφνων, με ξεκάκαρθ περιγραωι κακθκόντων και 

αρμοδιοτιτων.  

Ο οριςμόσ αυτόσ ςε κάκε ςτάδιο διαχείριςθσ των αποβλιτων, αποςκοπεί ςτθν 

οριοκζτθςθ τόςο των κακθκόντων όςο και των ευκυνϊν τουσ.  

Ραρακάτω παρατίκενται τα κακικοντα – αρμοδιότθτεσ όλων των εμπλεκομζνων 

ςτθ διαχειριςθ των αποβλιτων, τα οποία περιγράωονται αναλυτικά ςτθν ΚΥΑ οικ. 

146163/2012. 

5.2.1 Επιτροπι Διαχείριςθσ ΑΥΜ (ΕΔΑΥΜ) 

Θ Επιτροπι Διαχείριςθσ, θ οποία ςυςτινεται με τθν ευκφνθ του Διοικθτι του ΓΝΑ 

«Λαϊκό», ζχει τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ: 

 Τθν ζγκριςθ και γενικι εποπτεία τθσ εωαρμογισ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ -

ΕΚΔΑΥΜ.  

 Τον οριςμό υπευκφνων διαχείριςθσ αποβλιτων, οι οποίοι κα αναλάβουν τθν 

κατάρτιςθ, το ςυντονιςμό και τθν εωαρμογι του ΕΚΔΑΥΜ. 

 Τθν επικαιροποίθςθ του ΕΚΔΑΥΜ και τθ λιψθ διορκωτικϊν μζτρων. 

 Τθ διαςωάλιςθ, ότι ςτον ΕΚΔΑΥΜ περιλαμβάνονται μθχανιςμοί 

παρακολοφκθςθσ και ελζγχου. 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 των ΥΔΑΥΜ ι των Τοπικϊν Υπευκφνων-ΤΥΔΑΥΜ όταν 

αυτοί δε δφνανται να αντεπεξζλκουν ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ  

 Τθν 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 εξαςωάλιςθ επαρκϊν πόρων και τθ διάκεςθ ανκρωπίνου δυναμικοφ για τθν 

αποτελεςματικι υλοποίθςθ του ΕΚΔΑΥΜ. Για παράδειγμα, θ Επιτροπι κα 

πρζπει να εξαςωαλίςει ϊςτε επαρκζσ προςωπικό των τμθμάτων τθσ ΥΜ να είναι 

ςτθ διάκεςθ των ΥΔΑΥΜ για τθν εωαρμογι των διαδικαςιϊν που προβλζπονται 

από τον κανονιςμό διαχείριςθσ των παραγόμενων αποβλιτων. 

5.2.2. Ο/Θ Διοικθτισ/τρια – Αναπλθρωτισ/τρια Διοικθτισ/τρια Νοςοκομείου 

 Θ δθμιουργία και ο ςυντονιςμόσ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ ΑΥΜ. 

 Θ ςφγκλιςθ ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ ΑΥΜ. 

 Θ διαρκισ ςυνεργαςία με τουσ ΥΔΑΥΜ και τουσ επικεωαλισ τμθμάτων για 

τθν   ςχολαςτικι εωαρμογι του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Διαχείριςθσ ΑΥΜ 

και τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ, που ενδεχομζνωσ προκφψουν για τα διάωορα 

τμιματα. 
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 Θ ζγκριςθ πόρων και θ διάκεςθ ανκρωπίνου δυναμικοφ για τθν 

αποτελεςματικι εωαρμογι του Κανονιςμοφ. 

 Θ εξαςωάλιςθ πόρων για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ με τθ 

διοργάνωςθ ςεμιναρίων εκπαίδευςθσ ωσ προσ τθ διαχείριςθ των 

παραγόμενων αποβλιτων. 

 Θ τιρθςθ τθσ ςχετικισ Νομοκεςίασ και τθν εωαρμογι τθσ πολιτικισ του 

Νοςοκομείου ωσ προσ τθ διαχείριςθ των αποβλιτων. 

5.2.3. Υπεφκυνοι Διαχείριςθσ Αποβλιτων Υγειονομικισ Μονάδασ (ΥΔΑΥΜ)  

Οι Υπεφκυνοι Διαχείριςθσ Αποβλιτων τθσ Υγειονομικισ Μονάδασ αναωζρονται ςτθν 

ωσ άνω Επιτροπι Διαχείριςθσ ΑΥΜ και ςτον Διοικθτι ι ςτθν Αν. Διοικιτρια. 

Ιδιαίτερα, για τρζχοντα ηθτιματα διαχείριςθσ αποβλιτων και για τθν ταχφτερθ 

διεκπεραίωςθ αυτϊν ςυνεργάηονται με τον Διοικθτι, ο οποίοσ δφναται να 

ςυγκαλζςει τθν Επιτροπι Διαχείριςθσ ΑΥΜ ι να ηθτιςει γνωμάτευςθ εκάςτου 

μζλουσ αυτισ. Ομοίωσ οι ΥΔΑΥΜ δφνανται να ειςθγθκοφν τθ ςφγκλιςθ τθσ 

Επιτροπισ Διαχείριςθσ ΑΥΜ ςε περιπτϊςεισ όπου απαιτείται γνωμοδότθςθ αυτισ 

ςε κζματα διαχείριςθσ αποβλιτων, τα οποία δεν δφνανται να επιλυκοφν με τθ 

ςυνικθ ςυνεργαςία. 

Στα κακικοντα των ΥΔΑΥΜ περιλαμβάνονται τα κάτωκι: 

 Θ κατάρτιςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Διαχείριςθσ ΑΥΜ και θ 

επικαιροποίθςθ αυτοφ. 

 Ο ζλεγχοσ τθσ εωαρμογισ του παρόντοσ κανονιςμοφ. Είναι ιδιαίτερα 

ςθμαντικό να υπάρχει άμεςθ επικοινωνία με όλα τα μζλθ του προςωπικοφ 

τθσ ΥΜ. 

 Θ ςυνεργαςία με τουσ Συντονιςτζσ Διευκυντζσ ι τουσ επικεωαλισ 

Επιςτθμονικά Διευκυντζσ, τον Ρρόεδρο Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν 

Λοιμϊξεων, και τουσ Τοπικοφσ Υπεφκυνουσ (ΤΥΔΑΥΜ) για τθν εωαρμογι των 

διαδικαςιϊν διαχείριςθσ των ΑΥΜ. 

 Θ τιρθςθ των ςχετικϊν αρχείων, που αωοροφν τθ διαχείριςθ των ΑΥΜ και 

των απαιτοφμενων παραςτατικϊν. 

 Θ αποςτολι ςτοιχείων και αναωορϊν, που αωοροφν ςτθ διαχείριςθ των 

ΑΥΜ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ ι/και όποτε 

απαιτθκοφν τα ςτοιχεία αυτά από τισ παραπάνω αρχζσ. 

 Θ υποβολι ςτο Θλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων (Θ.Μ.Α.) των κωδικϊν ΕΚΑ 

και των παραγόμενων ποςοτιτων, που διατζκθκαν από το νοςοκομείο ςε 

εγκεκριμζνουσ ωορείσ διαχείριςθσ αποβλιτων. 

 Θ γενικι εποπτεία του ςυςτιματοσ ςυλλογισ των ΑΥΜ ςτουσ κατάλλθλουσ 

περιζκτεσ και τθσ μεταωοράσ αυτϊν ςτα αντίςτοιχα ςθμεία προςωρινισ 

αποκικευςθσ τθσ ΥΜ, κακϊσ και τθ μεταωορά αυτϊν εκτόσ του 

Νοςοκομείου για επεξεργαςία – τελικι διάκεςθ ςφμωωνα με τθ κείμενθ 

νομοκεςία 
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 Θ εκπαίδευςθ-ενθμζρωςθ του προςωπικοφ, όςον αωορά τθ διαχείριςθ των 

ΑΥΜ, τα απαιτοφμενα Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) και τθν 

αντιμετϊπιςθ ζκτακτων περιςτατικϊν  

 Θ 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. Επιπρόςκετα 

λαμβάνουν αναωορζσ ατυχθμάτων, διερευνοφν τισ ςυνκικεσ αυτϊν και 

προτείνουν διορκωτικά μζτρα και οδθγίεσ. Τα ςυμβάντα αυτά κα πρζπει να 

αναωζρονται και ςτθν επιτροπι νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων. 

Ειδικότερα, εε ότι αωορά ςτα προςομοιάηοντα με Αςτικά παραγόμενα Απόβλθτα 

(ΑΣΑ), οι ΥΔΑΥΜ είναι υπεφκυνοι να προωκοφν  τθ χωριςτι ςυλλογι 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτουσ χϊρουσ τθσ ΥΜ.  

Ομοίωσ, ςε ςχζςθ με τα Ειδικά μθ Επικίνδυνα Απόβλθτα που παράγονται ςτο 

νοςοκομείο, οι ΥΔΑΥΜ κα πρζπει να προάγουν τθ ςυνεργαςία τθσ ΥΜ με τα 

εγκεκριμζνα Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΣΕΔΑ), αναωορικά 

με τθ διαχείριςθ των Αποβλιτων Θλεκτρονικοφ και Θλεκτρικοφ Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ), 

θλεκτρικϊν ςυςςωρευτϊν, υλικϊν ςυςκευαςίασ κ.α.   

Στο παρακατω Σχιμα 12 απεικονίηεται το πρόγραμμα ανακφκλωςθσ και οι κάδοι 

διαωορετικοφ χρϊματοσ. 

Στο ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», επί του παρόντοσ, εφαρμόηεται πρόγραμμα ανακφκλωςθσ μόνο 

υλικϊν ςυςκευαςίασ. 

 

                                  

Σχιμα 12: Γνωςτοποίθςθ εωαρμογισ προγράμματοσ ανακφκλωςθσ και κάδοι 

διαωορετικοφ χρϊματοσ που μποροφν να τοποκετθκοφν εντόσ τθσ ΥΜ  με ςκοπό τθν 

ανακφκλωςθ υλικϊν 

 

Σε αυτι τθ περίπτωςθ οι ΥΔΑΥΜ είναι υπεφκυνοι:  

 Για τθν ενθμζρωςθ του προςωπικοφ για το πρόγραμμα ανακφκλωςθσ. 
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 Για τθν ανάρτθςθ διαωθμιςτικοφ υλικοφ ςτουσ χϊρουσ τθσ ΥΜ με ςκοπό 

τθ γνωςτοποίθςθ και τθν εωαρμογι του προγράμματοσ ςτουσ χϊρουσ τθσ 

μονάδασ, όπωσ και για τθν ενκάρρυνςθ του κοινοφ να ςυμμετζχει ςε 

αυτά. 

 Να παρακολουκοφν τθν εωαρμογι του προγράμματοσ. 

 Να παρακολουκοφν τθ ςυχνότθτα αποκομιδισ των ςυγκεκριμζνων 

αποβλιτων από τα ςυνεργεία των Συςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων-ΣΕΔΑ και να ςυνεργάηεται με αυτά. 

 Να γνωςτοποιοφν ςτον Διοικθτι/ Αναπλθρϊτρια Διοικιτρια τθσ ΥΜ τθν 

ανάγκθ πρόςκετων ςυμβάςεων ι ανανζωςθσ ςυμβάςεων με τα ΣΕΔΑ. 

Επιπροςκζτωσ των παραπάνω, οι ΥΔΑΥΜ  πρζπει ςυςτθματικά να ελζγχουν και να 

παρακολουκοφν, δθμιουργϊντασ το ανάλογο αρχείο, ςυγκεκριμζνεσ παραμζτρουσ 

που αναωζρονται παρακάτω : 

 Ανά κατθγορία αποβλιτων :  

 Τισ εωαρμοηόμενεσ μεκόδουσ επεξεργαςίασ και διάκεςθσ. 

 Οικονομικά ςτοιχεία που αωοροφν τθ διαχείριςθ των αποβλιτων 

 Το κόςτοσ προμικειασ των αποκθκευτικϊν μζςων και το 

κόςτοσ ςυλλογισ, μεταωοράσ, επεξεργαςίασ και διάκεςθσ των 

αποβλιτων. 

 Τα εκπαιδευτικά προγράμματα ςτθ διαχείριςθ των 

αποβλιτων διενεργοφνται από τουσ Υπεφκυνουσ Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων χωρίσ κόςτοσ  

 Το κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων 

επεξεργαςίασ αποβλιτων τθσ ΥΜ. 

 Το κόςτοσ ςυνεργαςίασ με ιδιϊτεσ για τα ςτάδια διαχείριςθσ 

των παραγόμενων αποβλιτων. 

 Θζματα δθμόςιασ υγείασ 

 Αρμόδια για τθν καταγραωι των ςυμβάντων τραυματιςμϊν 

από αιχμθρά, κ.λπ. είναι  θ Επιτροπι Νοςοκομειακϊν 

Λοιμϊξεων. Υωίςταται ςυνεργαςία ςε ο,τιδιποτε απαιτθκεί.  

ΣΤΟΧΟΣ: 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΗΕΤΑΙ θ παρακάτω δράςθ παρακολοφκθςθσ :  

- Ανά κατθγορία αποβλιτων :  

Μθνιαία παραγωγι ανά τμιμα τθσ ΥΜ. 

 
5.2.4. Ο/Θ Εκπρόςωποσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικισ-Οικονομικισ  Υπθρεςίασ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου του εκπροςϊπου Τμιματοσ Ρρομθκειϊν για το ΓΝΑ 

«ΛΑΪΚΟ»)  
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 Ζχει τθν γενικι ευκφνθ για τθν ομαλι εκτζλεςθ όλων των ςχετικϊν εργαςιϊν 

ϊςτε να εκτελείται απρόςκοπτα θ διαχείριςθ των αποβλιτων τθσ ΥΜ.  

 Συντελεί ςτθν ζγκριςθ και προμικεια όλου του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ 

κακϊσ και ςτθν τοποκζτθςθ του απαραίτθτου προςωπικοφ και τθν 

ανεμπόδιςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των αποβλιτων. 

 Μεριμνά για τθν επάρκεια όλων των υλικϊν, που κρίνονται απαραίτθτα για 

τθν ορκι εωαρμογι των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ ΕΑΥΜ. 

 Συνεργάηεται με τουσ ΥΔΑΥΜ για τθν προμικεια υλικϊν κακϊσ και μζςων 

αποκικευςθσ, ωιλικϊν προσ το περιβάλλον. 

5.2.5. Ο/Θ Εκπρόςωποσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων  

Συνεργάηεται με τουσ ΥΔΑΥΜ ςε διαρκι βάςθ και τουσ παρζχει τισ απαραίτθτεσ 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο τθσ διαςποράσ 

μολυςματικϊν παραγόντων κατά τθ διαχείριςθ των ΕΑΥΜ.  

Τα κακικοντα του είναι : 

 Θ διοργάνωςθ και θ επίβλεψθ τθσ εωαρμογισ εκπαιδευτικϊν και ενθμερωτικϊν 

προγραμμάτων διαχείριςθσ αποβλιτων εντόσ των ΥΜ. 

 Θ ςυνεργαςία με τουσ ΥΔΑΥΜ και τουσ υπόλοιπουσ επικεωαλισ των τμθμάτων 

για τθ ςχολαςτικι εωαρμογι του ΕΚΔΑΥΜ. 

 

5.2.6. Ο/Θ Εκπρόςωποσ Ακτινοδιαγνωςτικοφ Τμιματοσ – Υπεφκυνοσ/θ 

Ακτινοφυςικόσ 

 

Τα κακικοντα, όςον αωορά τθ διαχείριςθ των παραγόμενων ραδιενεργϊν 

αποβλιτων, είναι: 

 Να ςυνεργάηεται με τουσ ΥΔΑΥΜ, τουσ υπόλοιπουσ επικεωαλισ τμθμάτων, τθν 

εκπρόςωπο τθσ Διεφκυνςθσ Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ και τον Διοικθτι τθσ ΥΜ 

και να τουσ ςυμβουλεφει για τθν λιψθ μζτρων για τισ ορκζσ πρακτικζσ 

διαχείριςθσ των παραγόμενων ραδιενεργϊν αποβλιτων ςφμωωνα με τθν εκνικι 

νομοκεςία και τισ κατευκφνςεισ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ. 

 Να ςυντονίηει τθ διαχείριςθ των παραγόμενων ραδιενεργϊν αποβλιτων 

ςτερεϊν και υγρϊν ςφμωωνα με τθν κείμενθ Νομοκεςία και τισ οδθγίεσ τθσ 

Ελλθνικισ Επιτροπισ Ατομικισ Ενζργειασ (ΕΕΑΕ). 

 Να ςυντονίηει τισ διαδικαςίεσ ελζγχου διάκεςθσ των ραδιενεργϊν αποβλιτων. 

 Να ζχει τθν ευκφνθ για τθν απενεργοποίθςθ των παραγόμενων ΕΑΑΜ, που 

περιζχουν και ραδιενεργό ωορτίο πριν αυτά αποδεςμευκοφν και διοχετευκοφν 

ςτα αντίςτοιχα ρεφματα αποβλιτων. 
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 Να τθρεί αρχείο με τα ραδιενεργά απόβλθτα (υγρά και ςτερεά), που παράγονται 

αποκθκεφονται και απορρίπτονται από το τμιμα Ρυρθνικισ Ιατρικισ και το 

τμιμα ανοςολογίασ ιςτοςυμβατότθτασ τθσ οδοφ Σεβαςτουπόλεωσ. 

 Να διαςωαλίηει τθν επαρκι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ που διαχειρίηεται τα 

ραδιενεργά απόβλθτα. 

 Να ςυνεργάηεται ςυνεχϊσ με τουσ ΥΔΑΥΜ για τθν εωαρμογι του παρόντοσ 

Κανονιςμοφ ωσ προσ τα ραδιενεργά και λοιπά απόβλθτα του τμιματοσ, να 

καταγράωει προβλιματα/αςτοχίεσ και να προτείνει διορκωτικά μζτρα. 

 
5.2.7. Ο/Θ Εκπρόςωποσ Διεφκυνςθσ Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ 

 Θ Διεφκυνςθ Νοςθλευτικισ υπθρεςίασ, δια του/τθσ εκπροςϊπου τθσ,  ςε 

ςυνεργαςία με τουσ/τισ Ρροϊςτάμενουσ/εσ Νοςθλευτζσ/τριεσ τμθμάτων, είναι 

υπεφκυνθ για τθν εκπαίδευςθ του νοςθλευτικοφ  προςωπικοφ, ςχετικά με τισ 

διαδικαςίεσ χωριςτισ ςυλλογισ ανά κατθγορία αποβλιτων, μεταωοράσ, 

αποκικευςθσ και διάκεςθσ των παραγόμενων αποβλιτων.  

Θ εκπρόςωποσ τθσ Διεφκυνςθσ Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ κα πρζπει : 

 Να ςυνεργάηεται με τουσ ΥΔΑΥΜ και τουσ επικεωαλισ Νοςθλευτζσ/τριεσ των 

τμθμάτων για ορκι εωαρμογι του ΕΚΔΑΥΜ και τισ ειδικζσ ι ιδιαίτερεσ 

ανάγκεσ, που ενδεχομζνωσ να προκφψουν  ςτα διάωορα τμιματα. 

 Να προωκεί τθ διοργάνωςθ ςε ςυνεργαςία με τουσ ΥΔΑΥΜ και τον Διοικθτι 

ι τθν Αναπλθρϊτρια Διοικιτρια τθσ ΥΜ, ςεμινάρια εκπαίδευςθσ του 

νοςθλευτικοφ προςωπικοφ αναωορικά με τθ διαχείριςθ των παραγόμενων 

αποβλιτων. 

5.2.8. Ο/Θ Εκπρόςωποσ Φαρμακείου 

Ο/Θ εκπρόςωποσ Φαρμακείου, είναι υπεφκυνοσ/θ για τθν ορκι διαχείριςθ των 

αποβλιτων ςτο Φαρμακείο τθσ Υγειονομικισ Μονάδασ (του κεντρικοφ κτθρίου και 

του κτθρίου επί τθσ οδοφ Σεβαςτουπόλεωσ) και για τθ μείωςθ των αποβλιτων που 

παράγονται κατά τθ λειτουργία του.  

Αναλυτικότερα, τα κακικοντα τθσ ςχετικά με τθ διαχείριςθ αποβλιτων είναι τα 

εξισ:  

 Ο οριςμόσ ΤΥΔΑΥΜ για το ωαρμακείο. 

 Θ ενθμζρωςθ του προςωπικοφ του ωαρμακείου ωσ προσ τθ διαχείριςθ των 

ΑΥΜ. 

 Θ ςυνεργαςία με τουσ ΥΔΑΥΜ, για τθν ορκι εωαρμογι του παρόντοσ 

κανονιςμοφ ςτο ωαρμακείο. 
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 Θ ςυνεργαςία με τουσ ΥΔΑΥΜ, τουσ υπόλοιπουσ επικεωαλισ τμθμάτων, τθ 

Διεφκυνςθ τθσ Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ και τον Διοικθτι/Αναπλ. Διοικθτι 

του νοςοκομείου και να δίνει κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθ διαχείριςθ των 

αχρθςτευκζντων/λθγμζνων ςκευαςμάτων ςφμωωνα με τθν εκνικι 

νομοκεςία και τισ κατευκφνςεισ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ. 

 Θ  ηφγιςθ και θ διατιρθςθ αρχείου με τισ ποςότθτεσ των ωαρμάκων (ςε gr, 

kg,  ml, ι lt και όχι ςε τεμάχια), που επιςτρζωονται ι καταςτρζωονται. 

 Θ ενθμζρωςθ των ΥΔΑΥΜ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα ι και εκτάκτωσ αν 

ηθτθκεί από τουσ ΥΔΑΥΜ όςον αωορά ςτισ ποςότθτεσ 

αχρθςτεμζνων/λθγμζνων ωαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων.  

 Ο ςυντονιςμόσ των διαδικαςιϊν ελζγχου διαχείριςθσ των αποβλιτων του 

ωαρμακείου. 

 Θ ςυνεργαςία με τθν Υποδιεφκυνςθ Οικονομικοφ και το Τμιμα προμθκειϊν, 

ϊςτε να υπάρχει διαρκϊσ επαρκζσ απόκεμα των κατάλλθλων 

αποκθκευτικϊν μζςων και μζςων ςυλλογισ κακϊσ και των μζςων ατομικισ 

προςταςίασ του προςωπικοφ. 

 Θ διαςωάλιςθ επαρκοφσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ του ωαρμακείου 

ςτθν διαχείριςθ των διαωορετικϊν κατθγοριϊν  παραγόμενων αποβλιτων. 

 Εχει επίςθσ τθν ευκφνθ για τθν αςωαλι διαχείριςθ των γενοτοξικϊν 

προιόντων και αποβλιτων. 

5.2.9. Ο/Θ Εκπρόςωποσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ 

 Ζχει τθν ευκφνθ για τθν εγκατάςταςθ, ορκι λειτουργία και ςυντιρθςθ των 

ςτακερϊν υποδομϊν προςωρινισ αποκικευςθσ των ΑΥΜ κακϊσ και για τα  

μζςα μεταωοράσ και ωορτοεκωόρτωςθσ (ψυκτικοί κάλαμοι, τροχιλατα 

μεταωοράσ κλπ). 

 Μεριμνά για τθν άμεςθ αποκατάςταςθ βλαβϊν ςτισ ωσ άνω υποδομζσ 

οφτωσ ϊςτε αυτά να λειτουργοφν ικανοποιθτικά και ςφμωωνα με τθ κείμενθ 

νομοκεςία.    

 Συνεργάηεται με τουσ ΥΔΑΥΜ για τθν ορκι εωαρμογι του παρόντοσ, 

καταγράωει και αναωζρει προβλιματα/αςτοχίεσ ωσ προσ τισ υποδομζσ και 

προτείνει διορκωτικά μζτρα. 

 

5.2.10. Ο/Θ Ρροϊςταμζνοσ/θ Τμιματοσ Επιςταςίασ – Ιματιςμοφ (και αποκικευςθσ 

ΕΑΥΜ για το ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ») 

Αναωορικά με τθ διαχείριςθ των παραγόμενων αποβλιτων ςτθν ΥΜ, θ  

προϊςταμζνθ του Τμιματοσ Επιςταςίασ – Ιματιςμοφ είναι υπεφκυνθ για: 
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 Τθ διαςωάλιςθ τθσ ορκισ διαχείριςθσ των οικιακοφ τφπου απορριμμάτων 

(ΑΣΑ) - χωριςτι ςυλλογι, μεταωορά, αποκικευςθ ςτουσ ειδικοφσ κάδουσ 

εκτόσ τθσ ΥΜ - πριν τθν αποκομιδι τουσ από τα απορριμματοωόρα.  

 Τθ μεταωορά ΕΑΥΜ μόνο από κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό. 

 Τθν παροχι προςωπικοφ κακαριότθτασ ςτθ διάκεςθ των ΤΥΔΑΥΜ, για τθ 

μεταωορά των ΕΑΥΜ. 

 Τθ ςυνεργαςία με τον ΥΔΑΥΜ ςτα ςτάδια εκτίμθςθσ των παραγόμενων 

αποβλιτων ι όπου αλλοφ απαιτείται. 

 Τθν αναωορά ςτον Διοικθτι/Υποδιοικθτι τθσ ΥΜ, όποιων προβλθμάτων 

ι/και προβλθματιςμϊν ςχετικά με τθ ςυλλογι και μεταωορά των 

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

 Ο ςυντονιςμόσ τθσ μεταωοράσ των ΕΑΥΜ εντόσ του Νοςοκομείου και θ 

αςωαλισ τοποκζτθςθ των αποβλιτων εντόσ των χϊρων προςωρινισ 

αποκικευςθσ. 

(για τθν υπευκυνότθτα αποκικευςθσ) 

 Θ διαςωάλιςθ των  απαιτοφμενων ςυνκθκϊν ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ.  

 Θ διατιρθςθ των χϊρων αποκικευςθσ ςε καλι κατάςταςθ. 

 Θ ςυνεργαςία με τουσ ΥΔΑΥΜ για τθ διαχείριςθ και προςωρινι αποκικευςθ 

των ΕΑΥΜ ςφμωωνα με τθ κείμενθ Νομοκεςία και τον παρόντα Κανονιςμό. 

Σε θμζρεσ και ϊρεσ που θ Ρροϊςταμζνθ  Επιςταςίασ-Ιματιςμοφ απουςιάηει, 

μεταωζρει τθν ευκφνθ ςε υπάλλθλο τθσ κακαριότθτασ ανά βάρδια.  

5.2.11. Ο/Θ Δ/ντισ-ντρια Ανοςολογικοφ Εργαςτθρίου  (υπεφκυνοσ/θ διαχείριςθσ 

Ανοςολογικοφ Εργαςτθρίου Σεβαςτουπόλεωσ 16)-για το ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» 

Τα κακικοντα, όςον αωορά ςτθ διαχείριςθ των παραγόμενων αποβλιτων του 

Ανοςολογικοφ Εργαςτθρίου, είναι: 

 Να ςυνεργάηεται με τουσ ΥΔΑΥΜ, τουσ υπόλοιπουσ επικεωαλισ τμθμάτων, τθν 

εκπρόςωπο τθσ Διεφκυνςθσ Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ και τον Διοικθτι τθσ ΥΜ 

και να τουσ ςυμβουλεφει για τθν λιψθ μζτρων για τισ ορκζσ πρακτικζσ 

διαχείριςθσ των παραγόμενων αποβλιτων ςφμωωνα με τθν εκνικι νομοκεςία 

και τισ κατευκφνςεισ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ. 

 Να ςυντονίηει τισ διαδικαςίεσ ελζγχου διάκεςθσ των αποβλιτων. 

 Να ζχει τθν ευκφνθ για τθν απενεργοποίθςθ των παραγόμενων ΕΑΑΜ, που 

περιζχουν πριν αυτά αποδεςμευκοφν και διοχετευκοφν ςτα αντίςτοιχα ρεφματα 

αποβλιτων. 
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 Να διατθρεί αρχείο με τισ ποςότθτεσ των ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων που 

παράγονται, αποκθκεφονται και απορρίπτονται από το τμιμα (οδοφ 

Σεβαςτουπόλεωσ). 

 Να διαςωαλίηει τθν επαρκι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ που διαχειρίηεται τα 

απόβλθτα. 

 Να ςυνεργάηεται ςυνεχϊσ με τουσ ΥΔΑΥΜ για τθν εωαρμογι του παρόντοσ 

Κανονιςμοφ ωσ προσ τα απόβλθτα του τμιματοσ, να καταγράωει 

προβλιματα/αςτοχίεσ και να προτείνει διορκωτικά μζτρα. 

5.2.12. Τοπικοί Υπεφκυνοι Διαχείριςθσ Αποβλιτων ΥΜ Τμιματοσ (ΤΥΔΑΥΜ) 

Ωσ προσ τα εργαςτιρια ορίηονται από τουσ Συντ. Διευκυντζσ / Επιςτθμονικά 

Υπεφκυνουσ και ωσ προσ τα νοςθλευτικά τμιματα από τθ Διεφκυνςθ Νοςθλευτικισ 

Υπθρεςίασ, ςτα οποία οι Συντ. Διευκυντζσ των κλινικϊν δφνανται να παράςχουν 

γνωμοδότθςθ ωσ προσ τον οριςμό/αντικατάςταςθ τουσ.  

Για τα Νοςθλευτικά τμιματα ςφμωωνα με απόωαςθ τθσ Δ/νςθσ Νοςθλευτικισ 

Υπθρεςίασ αυτοδίκαια ορίηεται ωσ ΤΥΔΑΥΜ ο Ρροϊςτάμενοσ τμιματοσ χωρίσ 

περαιτζρω διοικθτικι πράξθ. 

Οι ΤΥΔΑΥΜ αναωζρονται ςτουσ ΥΔΑΥΜ κακϊσ και ςτουσ Συντ. 

Διευκυντζσ/Επιςτθμονικά Υπεφκυνουσ των τμθμάτων/εργαςτθρίων. 

Σε περίπτωςθ που ο ΤΥΔΑΥΜ ανταποκρίνεται ελλιπϊσ ςτα κακικοντα του, όπωσ 

αυτά ορίηονται ςφμωωνα και με τα ανωτζρω οι ΥΔΑΥΜ δφνανται να κάνουν 

ζγγραωθ ειςιγθςθ ςτουσ επικεωαλισ των εργαςτθρίων ι ςτθ Διεφκυνςθ 

Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ με ταυτόχρονθ κοινοποίθςθ ςτθ Διοίκθςθ του 

Νοςοκομείου, αιτοφμενοι τθν αντικατάςταςθ τουσ. 

Στα κακικοντα των ΤΥΔΑΥΜ περιλαμβάνονται τα κάτωκι: 

 Θ ορκι εωαρμογι του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ΑΥΜ ςτο τμιμα τουσ. 

 Ο ζλεγχοσ αντικατάςταςθσ των πλθροφμενων  ςακϊν, δοχείων ι άλλων 

αποκθκευτικϊν μζςων. 

 Θ επιτιρθςθ και εποπτεία του προςωπικοφ, που είναι επιωορτιςμζνο με τθ 

χωριςτι ςυλλογι και μεταωορά των αποβλιτων. 

 Θ επιτιρθςθ  του προςωπικοφ ωσ προσ τον πρωτογενι διαχωριςμό των ΑΥΜ 

ςτθν πθγι. 

 Θ ςυνεργαςία με το γραωείο προμθκειϊν ϊςτε να υπάρχει, διαρκϊσ, 

επαρκζσ απόκεμα των κατάλλθλων αποκθκευτικϊν μζςων και μζςων 

ςυλλογισ, όπωσ και των ΜΑΡ. 

 Θ ςυνεργαςία με τουσ ΥΔΑΥΜ, ωσ προσ τθν εωαρμογι του Εςωτερικοφ 

Κανονιςμοφ. 
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 Θ καταγραωι και θ αναωορά τυχόν προβλθμάτων/αςτοχιϊν κακϊσ και 

ατυχθμάτων, θ ςυνεργαςία με τουσ ΥΔΑΥΜ και τθν ΕΝΛ και θ πρόταςθ 

διορκωτικϊν μζτρων. 

 Θ πραγματοποίθςθ ελζγχων των παραγομζνων αποβλιτων του τμιματοσ, 

όπωσ ορίηεται ςτθν ΚΥΑ οικ. 146163/2012 (Ραράρτθμα II § 6.2.2) 

 Θ ςυνεργαςία με το Τμιμα Επιςταςίασ-Ιματιςμοφ, όςον αωορά ςτισ ανάγκεσ 

ςε ανκρϊπινο δυναμικό, που απαιτείται για  τθ μεταωορά των παραγόμενων 

αποβλιτων. 

Σε θμζρεσ και ϊρεσ που οι Τοπικοί Υπεφκυνοι (επικεωαλισ Τμθμάτων) 

απουςιάηουν, μεταωζρουν τθν ευκφνθ ςε υπάλλθλο του Τμιματοσ  ανά βάρδια.  
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6. Καθοριζμός πηγών παραγωγής και παραγόμενης 
ποζόηηηας ανά καηηγορία ΑΤΜ 

6.1 Γενικά  

Οι ΥΔΑΥΜ είναι υπεφκυνοι για τθν εκτίμθςθ των ςυνολικϊν παραγόμενων 

ποςοτιτων των αποβλιτων τθσ ΥΜ και τθν ανάλυςθ των ςυμπεραςμάτων που 

προκφπτουν από τθ διαχείριςθ αυτϊν. 

Τα απόβλθτα  κατθγοριοποιοφνται ςφμωωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ εκνικισ 

νομοκεςίασ και  προςδιορίηεται θ μζςθ θμεριςια παραγόμενθ ποςότθτα ανά 

κατθγορία και ανά τμιμα τθσ ΥΜ. 

Οι κατθγορίεσ των αποβλιτων που παράγονται ςτισ Υγειονομικζσ Μονάδεσ  

περιλαμβάνουν: 

Α) Αςτικά Στερεά Απόβλθτα (ΑΣΑ) 

Β) Επικίνδυνα Απόβλθτα Υγειονομικϊν Μονάδων (ΕΑΥΜ) 

Β1) Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ Μολυςματικά (ΕΑΑΜ) 

Β2) Μικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα (ΜΕΑ) 

B3) Άλλα Επικίνδυνα  Απόβλθτα (ΑΕΑ) 

Γ) Ειδικά ρεφματα αποβλιτων  

6.2. Καηηγοπίερ Αποβλήηυν  

Οι κατθγορίεσ των ΕΑΥΜ που παράγονται ςτθν Υγειονομικι Μονάδα, ςφμωωνα με 

τθν ΚΥΑ οικ. 29960/3800/15.6.2012 εγκφκλιο του Υ.ΡΕ.Κ.Α., περιλαμβάνουν τα 

παρακάτω  (πίνακασ 13): 
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Ρίνακασ 13:  Κατθγορίεσ των ΕΑΥΜ που παράγονται ςτισ ΥΜ 

Αςτικά Στερεά Απόβλθτα 

Αςτικά Στερεά Απόβλθτα 
Κωδικόσ ΕΚΑ  Ρεριγραφι ΕΚΑ 

Απόβλθτα προερχόμενα από το Μαγειρείο του 
Νοςοκομείου και από δραςτθριότθτεσ 
εςτίαςθσ και υπολείμματα τροωίμων εκτόσ 
από καλάμουσ-αςκενείσ πάςχοντεσ από 
τροωιμογενι ι άλλθ λοίμωξθ δυνάμενθ να 
μεταδοκεί με αυτά τα υπολείμματα 

20 01 08 
Βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα 
κουηίνασ και χϊρων ενδιαίτθςθσ 

Γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, πλαςτικό, μζταλλα, υλικά 
ςυςκευαςίασ γενικά ογκϊδθ υλικά, κακϊσ και 
άλλα μθ επικίνδυνα απόβλθτα που λόγω τθσ 
ποιότθτασ τουσ, εξομοιϊνονται με τα οικιακά 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 γυαλιά 
20 01 39 πλαςτικά 

20 01 40 μζταλλα 

20 03 07 Ογκϊδθ απόβλθτα  

20 03 01 Ανάμεικτα δθμοτικά απόβλθτα  

15 01 01 
Συςκευαςία από χαρτί και 
χαρτόνι 

15 01 02  Ξφλινθ ςυςκευαςία 

15 01 04  Μεταλλικι ςυςκευαςία 

15 01 06 Μεικτι ςυςκευαςία 

15 01 07 Γυάλινθ ςυςκευαςία 

18 01 01 
Κοπτερά εργαλεία (εκτόσ 18 01 
03) 

18 01 07 Χθμικζσ ουςίεσ (εκτόσ 18 01 06) 

09 01 07 Ακτινογραωικά film με άργυρο 

09 01 08 Ακτινογραωικά film χωρίσ άργυρο 
Απόβλθτα παραγόμενα κατά τισ διαδικαςίεσ 
κακαριςμοφ κοινόχρθςτων χϊρων 

20 01 30 απορρυπαντικά (εκτόσ 20 01 29*) 

Απόβλθτα από ρουχιςμό μιασ χριςεωσ, εκτόσ 
εάν εμπίπτουν ςτισ κατθγορίεσ των 
Επικινδφνων Αποβλιτων (π.χ. υλικά από 
κάλαμο μόνωςθσ/αςκενείσ με μζτρα επαωισ, 
προωυλάξεισ ςταγονιδίων/αερογενείσ 
ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ ΕΝΛ) 

15 02 03 

Απορροωθτικό υλικό, υλικά 
ωίλτρων, υωάςματα 
ςκουπίςματοσ και 
προςτατευτικόσ ρουχιςμόσ (εκτόσ 
15 02 02*) 

18 01 04 

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, απορροωθτικζσ 
πάνεσ) 

20 01 10 ροφχα 

20 01 11 υωάςματα 

Απόβλθτα προερχόμενα από κθπουρικζσ 
εργαςίεσ 

20 02 01 Βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα 

Ορκοπεδικοί γφψοι, ςερβιζτεσ, πάνεσ ενθλίκων 
εκτόσ εάν εμπίπτουν ςτισ κατθγορίεσ των 
Επικινδφνων Αποβλιτων (π.χ. υλικά από 
κάλαμο μόνωςθσ με μζτρα επαωισ, 
προωυλάξεισ ςταγονιδίων/ αερογενείσ, 
περιςτατικά γαςτρεντερικοφ ςυςτιματοσ 
ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ ΕΝΛ) 

18 01 04 

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 
μια χριςθσ, απορροωθτικζσ 
πάνεσ) 
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Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ Μολυςματικά 

Επικίνδυνα Απόβλθτα 
Αμιγϊσ Μολυςματικά ΕΑΑΜ 

 Κωδικόσ 
ΕΚΑ  

Ρεριγραφι ΕΚΑ 

Τα πάςθσ ωφςεωσ χρθςιμοποιθμζνα 
υλικά τα οποία ζχουν ζρκει ςε επαωι 
με αίμα ι οιοδιποτε άλλο βιολογικό 
υγρό/υλικό κατά τθ διενζργεια 
ιατρικϊν/νοςθλευτικϊν πράξεων. 
Ρεριλαμβάνονται υλικά που 
εντάςςονται ςτα ΑΣΑ (βλ. Ρίνακα άνω) 
εάν προζρχονται από κάλαμο 
μόνωςθσ/αςκενείσ πάςχοντεσ από 
λοιμϊξεισ για τισ οποίεσ εωαρμόηονται 
μζτρα επαωισ, προωυλάξεισ 
ςταγονιδίων/ αερογενείσ ςφμωωνα με 
τισ οδθγίεσ τθσ ΕΝΛ. 
Ράςθσ ωφςεωσ αιχμθρά μιασ χριςεωσ. 
Κόπρανα και οφρα από αςκενείσ 
πάςχοντεσ από λοίμωξθ δυνάμενθ να 
μεταδοκεί μζςω αυτϊν. 

18 01 03* 

Απόβλθτα από τθν 
περιγεννθτικι ωροντίδα, 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 τθσ μόλυνςθσ. 

Μικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα 

Μικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα ΜΕΑ Κωδικόσ ΕΚΑ  Ρεριγραφι ΕΚΑ 
Υλικά πάςθσ ωφςεωσ προερχόμενα από 
δραςτθριότθτεσ ςτα εργαςτιρια του 
Νοςοκομείου τα οποία δυνθτικά 
περιζχουν λοιμογόνουσ παράγοντεσ και 
αντιδραςτιρια ι άλλεσ ουςίεσ (π.χ. 
αντιβιοτικά, χρωςτικζσ, υλικά 
μονιμοποίθςθσ κλπ) 

18 01 03* 

Απόβλθτα από τθν 
περιγεννθτικι ωροντίδα, 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 τθσ μόλυνςθσ. 

Υγρά απόβλθτα από τα εργαςτιρια (π.χ. 
αναλυτζσ κλπ) 
Ιςτοί, ιςτοτεμάχια, όργανα, μζρθ ςϊματοσ 
μθ αναγνωρίςιμα, παραςκευαςμζνα για 
εργαςτθριακι διερεφνθςθ. 
Απόβλθτα από διενζργεια 
χθμειοκεραπείασ πάςθσ ωφςεωσ  με 
κυτταροςτατικά/ κυτταροτοξικά ωάρμακα  

Ακρωτθριαςμζνα μζλθ ςϊματοσ, 
αναγνωρίςιμα 

18 01 02 

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

1 
Κατατάςςονται ςτα ΜΕΑ , ακολουκείται διαδικαςία ενταωιαςμοφ για λόγουσ βιοθκικισ  

εκτόσ αν υπάρχει αντζνδειξθ και απαιτείται αποτζωρωςθ (π.χ. φπαρξθ  
ςυγκεκριμζνων πακογόνων μικροοργανιςμϊν για τουσ οποίουσ υπάρχουν οδθγίεσ από τθν ΕΝΛ). 
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Άλλα Επικίνδυνα Απόβλθτα 

Αλλα Επικίνδυνα Απόβλθτα ΑΕΑ Κωδικόσ ΕΚΑ  Ρεριγραφι ΕΚΑ 
Χθμικζσ ουςίεσ που αποτελοφνται από ι 
περιζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ όπωσ 
(ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά 
αναωζρονται) ωορμαλδεψδθ, ξυλόλθ, 
απολυμαντικά τθσ κατθγορίασ των 
αλδεχδϊν, χλωροωόρμιο, ωορμαμίδιο 
τριχλωροαικυλζνιο, ακετόνθ, DAB 
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), τετροξείδιο του Οςμίου 

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

Απόβλθτα που περιζχουν υδράργυρο 
(αχρθςτεμζνα υδραργυρικά κερμόμετρα2, 
ςωυγμομανόμετρα2) αμάλγαμα 
οδοντιατρικισ, άλλα βαρζα μζταλλα, 
επικίνδυνεσ οργανικζσ ενϊςεισ κλπ 

18 01 10* αμάλγαμα οδοντιατρικισ  

Λθγμζνα και αχρθςτευμζνα ωάρμακα 
περιλαμβανομζνων των κυτταροςτατικϊν 
ωαρμάκων 

18 01 08*  
Κυτταροτοξικζσ και 
κυτταροςτατικζσ 
ωαρμακευτικζσ ουςίεσ  

20 01 31* 
Κυτταροτοξικζσ και 
κυτταροςτατικζσ 
ωαρμακευτικζσ ουςίεσ  

18 01 091 
Φαρμακευτικζσ ουςίεσ άλλεσ 
από τισ αναωερόμενεσ ςτο 
ςθμείο 18 01 08* 

Χρθςιμοποιθμζνα υλικά και περιζκτεσ από 
το κεντρικό τμιμα Διαλφςεων 
κυτταροςτατικϊν 

18 01 08*  
Κυτταροτοξικζσ και 
κυτταροςτατικζσ 
ωαρμακευτικζσ ουςίεσ  

Διαλφτεσ ακτινολογικϊν εμωανιςτθρίων 
(υγρισ εκτφπωςθσ) 

09 01 03* 
Διάλυμα εμωανιςτθρίου με 
βάςθ διαλφτεσ 

09 01 04* Διαλφματα ςτακεροποιθτι 

09 01 05* 
Διάλυμα εκπλφςεωσ και 
διάλυμα εκπλφςεωσ 
ςτακεροποιθτι 

09 01 06* 

Απόβλθτα που περιζχουν 
άργυρο από επιτόπου 
επεξεργαςία ωωτογραωικϊν 
αποβλιτων 

09 01 13* 

Υδατικά υγρά απόβλθτα από 
τθν επιτόπου ανάκτθςθ 
αργφρου εκτόσ του ςθμείου 
09 01 06 

1 
Διαχειρίηονται όπωσ τα ΑΕΑ, με τθν επιωφλαξθ τθσ επιςτροωισ ςε ωαρμακευτικζσ εταιρείεσ  

τθρουμζνων των κείμενων διατάξεων. 
2
 Ζχουν αντικαταςτακεί με ψθωιακά ςφμωωνα με τθν Οδθγία 2007/51/ΕΚ 
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Ειδικά εφματα Αποβλιτων 

Ειδικά εφματα 
Απόβλθτων 

ΕΑ 

Κωδικόσ 
ΕΚΑ  

Ρεριγραφι ΕΚΑ 

Θλεκτρικοί ςυςςωρευτζσ 20 01 33* 

Μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ 
που περιλαμβάνονται ςτα 
ςθμεία 16 06 01, 16 06 02 ι 16 
06 03 και μεικτζσ μπαταρίεσ 
και ςυςςωρευτζσ που 
περιζχουν τισ εν λόγω 
μπαταρίεσ 

Λαμπτιρεσ Φκοριςμοφ 20 01 21* 
Σωλινεσ ωκοριςμοφ και άλλα 
απόβλθτα περιζχοντα 
υδράργυρο 

Απόβλθτα ζλαια 13 02 08* 
Συνκετικά ζλαια μόνωςθσ και 
μεταωοράσ κερμότθτασ 

Μόλυβδοσ 20 01 40 Μζταλλα 

Απόβλθτα από θλεκτρικό και 
θλεκτρονικό εξοπλιςμό (ΑΘΘΕ) 

20 01 35* 

Απορριπτόμενοσ θλεκτρικόσ 
και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ 
άλλοσ από τον αναωερόμενο 
ςτα ςθμεία 20 01 21 και 20 01 
23 που περιζχει επικίνδυνα 
ςυςτατικά ςτοιχεία 

20 01 36 

Απορριπτόμενοσ θλεκτρικόσ 
και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ 
άλλοσ από τον αναωερόμενο 
ςτα ςθμεία 20 01 21, 20 01 23 
και 20 01 35 

αδιενεργά  Στερεά  

Ιςχφει θ Εκνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία και τα 
οριηόμενα από τθν Ελλθνικι Επιτροπι Ατομικισ 
Ενζργειασ. Τθρείται θ Υπουργικι Απόωαςθ Αρικ. 
1014(ΦΟ) 94 «Ζγκριςθ Κανονιςμϊν 
Ακτινοπροςταςίασ» (ΦΕΚ τ. Β’ 216/6.3.2001) 
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Συνοπτικά τα ανωτζρω αποτυπϊνονται ςτο κατωκι ςχιμα. (ΚΥΑ οικ. 146163/2012: 

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΣΙΚΑ ΣΕΡΕΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΡΕΤΜΑΣΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΜΗ    
ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ

ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ

ΜΠΑΣΑΡΙΕ

ΤΚΕΤΑΙΕ ΜΕ ΑΕΡΙΑ 
ΤΠΟ ΠΙΕΗ

ΑΗΗΕ

ΛΟΙΠΑ

ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΜΙΓΩ 

ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΑ 

ΜΙΚΣΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΑ

ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΑ 

ΤΓΡΑ 
ΛΤΜΑΣΑ 

 

6.3. Παπαγυγή Αποβλήηυν 

Τα ςυλλεγόμενα απόβλθτα ςε χϊρουσ και διαδρόμουσ αναμονισ του νοςοκομείου 

αποτελοφν και τυγχάνουν διαχείριςθσ ωσ αςτικοφ τφπου ςτερεά απόβλθτα, ενϊ τα 

παραγόμενα απόβλθτα ςτα τμιματα τθσ ΥΜ κατθγοριοποιοφνται, όπωσ 

αναωζρκθκε ςτουσ προθγοφμενουσ πίνακεσ. 

Για τθ ςυνολικι εκτίμθςθ παραγωγισ αποβλιτων υπεφκυνοι  είναι οι ΥΔΑΥΜ. 

Αναλυτικότερα οι ΥΔΑΥΜ: 

1. Εκτιμοφν ςε ςυνεργαςία με τον/τθν Ρροϊςτάμενο/θ Γραωείου Επιςταςίασ & 

Κακαριότθτασ τον αρικμό των παραγόμενων ςάκων αςτικϊν αποβλιτων τθσ 

ΥΜ. Θ εκτίμθςθ αυτι μπορεί να γίνεται ςε εξαμθνιαία ι ετιςια βάςθ με τθν 

καταγραωι ςτοιχείων πλικουσ και βάρουσ των ςάκων που αποςτζλλονται προσ 

διάκεςθ κατά τθ διάρκεια μιασ εβδομάδασ και υπολογιςμό, κατά αυτό τον 
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τρόπο, του μζςου όρου παραγωγισ αςτικϊν αποβλιτων. Τα ςτοιχεία αυτά 

καταγράωονται ςε αντίςτοιχο αρχείο που τθρείται από τουσ ΥΔΑΥΜ. 

2. Υπολογίηουν τισ εκτιμϊμενεσ παραγόμενεσ ποςότθτεσ αποβλιτων ανά 

κατθγορία ςφμωωνα με τα ςτοιχεία που λαμβάνουν από τουσ ΤΥΔΑΥΜ. 

Για το ςκοπό αυτό, ο ΤΥΔΑΥΜ ςυμπλθρϊνει και υπογράωει κατά τθν αποςτολι των 

ΕΑΥΜ ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ το αντίςτοιχο ζντυπο (Σχιμα 13) 

 ΕΝΤΥΡΟ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΕΑΥΜ ΡΟΣ ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘ 
ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ:………………….  
ΡΘΓΘ/ΤΜΘΜΑ:……………………………..  
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ:………………………. 
 ΩΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ:…………………………  

Καηηγορία 

ΕΑΥΜ 

Τύπος περιέκηη 

(ζάκος, δοτείο, κάδος) 

Φρώμα περιέκηη ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΑΥΜ 

Αριθμός περιεκηών Ποζόηηηα (κιλά) 

     

     

     

_____________________________                                                         ____________________________ 
 

Υπογραυή Υπεσθύνοσ Αποστολής:                                                           Υπογραυή Υπεσθύνοσ Αποθήκης: 

τήμα 13 : Ένηςπο αποζηολήρ ΕΑΥΜ ππορ αποθήκεςζη 

Θ εκτίμθςθ του βάρουσ των αποβλιτων γίνεται ωσ εξισ: 

Για μια εβδομάδα ςτο πρϊτο τρίμθνο κάκε ζτουσ, ο ΤΥΔΑΥΜ με τθν ςυνεργαςία του 
προςωπικοφ επιςταςίασ τθσ ΥΜ,  ηυγίηει, ανά κατθγορία (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ κλπ), τα 
παραγόμενα ΕΑΥΜ του τμιματοσ του. Από τα ςτοιχεία αυτά  εξάγει το μζςο όρο 
ανά περιζκτθ/ανά κατθγορία, τον οποίο χρθςιμοποιεί για το υπόλοιπο του ζτουσ, 
ςτθ ςυμπλιρωςθ του αντίςτοιχου πεδίου (ποςότθτα ςε κιλά). Επιπλζον ο ΤΥΔΑΥΜ  
πρζπει να κάνει δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ (τουλάχιςτον ζναν ανά τρίμθνο) προσ 
επιβεβαίωςθ των εκτιμιςεων του βάρουσ των παραγόμενων ΕΑΥΜ. 

Ο υπεφκυνοσ Τμιματοσ Επιςταςίασ-Ιματιςμοφ και αποκικευςθσ ελζγχει 
κακθμερινά τισ ειςερχόμενεσ ποςότθτεσ ΕΑΥΜ (πλικοσ περιεκτϊν) ςτο χϊρο 
αποκικευςθσ τθσ Υγειονομικισ Μονάδασ και υπογράωει τθν παραλαβι τουσ, ςτο 
αντίςτοιχο πεδίο, εωόςον οι παραλαμβανόμενεσ ποςότθτεσ ςυμπίπτουν με τα 
αναγραωόμενα 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, αντίγραωο του παραπάνω εντφπου επιςτρζωεται ςτον ΤΥΔΑΥΜ, ο 
οποίοσ  αποςτζλλει ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία ςτον ΥΔΑΥΜ, ανά τακτά χρονικά 
διαςτιματα (1 ωορά εβδομαδιαίωσ) ι ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ ΥΜ ι/και όποτε 
του το ηθτά ο ΥΔΑΥΜ.  
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Κατά τθν αποςτολι των ςτοιχείων αυτϊν κα χρθςιμοποιεί το πρότυπο του Ρίνακα 
14. Ομοίωσ οι υπεφκυνοι ωαρμακείου και ακτινοδιαγνωςτικοφ και ανοςολογικοφ 
τμθμάτων κα πρζπει να αποςτζλλουν αντίςτοιχα ςτοιχεία ςχετικά με τα 
ακατάλλθλα/καταςτρεωόμενα ωάρμακα και τα ραδιενεργά απόβλθτα και τα 
απόβλθτα ανοςολογικοφ. 

Πίνακας 14. Σσγκενηρωηικά ζηοιτεία παραγωγής ΕΑΥΜ ανά Τμήμα ηης ΥΜ 

Πηγή / 

Τμήμα 

Περίοδος 

αναθοράς 

Αριθμός 

αποζηολών 

προς 

αποθήκεσζη 

Καηηγορία 

ΕΑΥΜ 

Τύπος 

περιέκηη 

(ζάκος, 

δοτείο, 

κάδος) 

Φρώμα 

περιέκηη 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΑΥΜ 

Αριθμός 

περιεκηών 

Ποζόηηηα 

(κιλά) 

 Από... έως 

.... 

      

       

Από τα παραπάνω ςτοιχεία ο ΥΔΑΥΜ διαμορωϊνει αρχείο (αν είναι δυνατόν και 
θλεκτρονικό) το οποίο και ενθμερϊνει όταν απαιτείται, από το οποίο  προκφπτουν 
τα ςτοιχεία του Ρίνακα 15.  
Πίνακας  15. Πίνακας ζσγκενηρωηικών ζηοιτείων παραγωγής  αποβλήηων ζηην ΥΜ 

Καηηγορία αποβλήηων 

Εκηιμώμενες παραγόμενες 

ποζόηηηες ζηερεών αποβλήηων Εκηιμώμενες παραγόμενες 

ποζόηηηες σγρών αποβλήηων 

Kg/ημέρα Lt/ημέρα* 

ΑΣΑ    

ΕΑΑΜ    

ΜΕΑ    

ΑΕΑ    

Άλλα ρεύματα αποβλήτων     

* εκτιμώνται με βάση την τωρητικότητα και το πλήθος των αποθηκεστικών μέσων 

Τα παραπάνω ςτοιχεία καταχωροφνται από τουσ ΤΥΔΑΥΜ και τον ΥΔΑΥΜ και ςε 
θλεκτρονικά αρχεία (όπου είναι εωικτό), ενϊ οι ΥΔΑΥΜ και ο υπεφκυνοσ 
αποκικευςθσ είναι υπεφκυνοι για τθ διατιρθςθ των πρωτοτφπων εντφπων για 
χρονικι διάρκεια δφο (2) ετϊν.  

6.4 Ππόλητη ηηρ Παπαγυγήρ 

H διαχείριςθ των ΕΑΥΜ διζπεται, ςφμωωνα με τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ, 

μεταξφ άλλων Αρχϊν και από τθν «Αρχι Ραραγωγισ και τθσ Βλαπτικότθτασ των 

Αποβλιτων», βάςει τθσ οποίασ ζχει ωσ γνϊμονα τθν κατά προτεραιότθτα 

επαναχρθςιμοποίθςθ των αποβλιτων, κατά τρόπο αβλαβι για το περιβάλλον και τθ 

δθμόςια υγεία, κακϊσ και τθν ανακφκλωςθ ι ςτόχο τθ μείωςθ τθσ δαπανοφμενθσ 

ενζργειασ και των πρωτογενϊν πρϊτων υλϊν.  
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Θ πρόλθψθ τθσ παραγωγισ αποβλιτων πρζπει να αποτελεί δζςμευςθ. Θ πρόλθψθ 

αυτι μπορεί να επιτευχκεί μζςω: 

 Τθσ προμικειασ υλικϊν ςφμωωνα με τισ ανάγκεσ τθσ ΥΜ αποωεφγοντασ το 

πλεόναςμα και αποωεφγοντασ τθν αγορά μεγαλφτερων ποςοτιτων από τισ 

απαιτοφμενεσ. 

 Βελτιςτοποίθςθ του χρόνου και των διαδικαςιϊν των παραγγελιϊν ϊςτε να 

μειωκεί θ πικανότθτα λιξθσ του χρόνου ηωισ κάποιου υλικοφ. 

 Διατιρθςθ ςτοιχείων των υλικϊν που υπάρχουν ςτισ αποκικεσ ϊςτε να 

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

 Τθν προμικεια υλικϊν τα οποία  δφνανται εφκολα να αξιοποιθκοφν. 

 Τθ ςυμμετοχι ςε προγράμματα διαλογισ ςτθν πθγι, εωόςον αυτι είναι δυνατι 

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

το Ν. 2939/2001, αωορά ςε όλεσ τισ «εργαςίεσ ςυλλογισ, μεταωοράσ, προςωρινισ 

αποκικευςθσ, επαναχρθςιμοποίθςθσ και αξιοποίθςθσ των αποβλιτων, ϊςτε να 

επιςτρζωουν ςτο ρεφμα τθσ αγοράσ ι να ανακτάται θ παραγόμενθ ενζργεια εωόςον 

χρθςιμοποιθκοφν ωσ καφςιμα» και υλοποιείται μζςω εγκεκριμζνων Συςτθμάτων 

Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ, δθλαδι, οργανϊςεων ςε ατομικι ι ςυλλογικι βάςθ, με 

οποιαδιποτε νομικι μορωι. 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 κατεδαωίςεισ κ.α., προςδιορίηονται ςε επί μζρουσ ΡΔ που 

ζχουν δθμοςιευκεί ςε Φφλλα Εωθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ). 

6.5 ςλλογή Μεηαθοπά και Αποθήκεςζη  ΑΤΜ 

6.5.1 Βαςικζσ Αρχζσ 

Οι βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τα ςτάδια ςυλλογισ, μεταωοράσ και αποκικευςθσ 

των ΑΥΜ περιλαμβάνουν τα ακόλουκα: 

 Τα διαχωριςμζνα απόβλθτα τοποκετοφνται ςε μζςα αποκικευςθσ κατάλλθλου 
χρϊματοσ, με ςιμανςθ, ϊςτε να είναι εφκολα αναγνωρίςιμα και ακολουκοφν τθ 
ςωςτι γραμμι διαχείριςθσ. 

 Κατάλλθλοι υποδοχείσ τοποκετοφνται ςε όλουσ τουσ χϊρουσ, όπου παράγονται 
ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ αποβλιτων. 

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

 Θ χωριςτι ςυλλογι των απορριμμάτων γίνεται όςο το δυνατό πλθςιζςτερα ςτον 
τόπο παραγωγισ τουσ (π.χ. εντόσ χειρουργείου, εντόσ των δωματίων των 
αςκενϊν κ.λ.π.). 

 Τα απορρίμματα περιςυλλζγονται με ςυχνότθτα ανάλογθ με το ωόρτο εργαςίασ 
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των τμθμάτων που τα παράγουν. 

 Οι κάδοι παραμζνουν ςυνεχϊσ κλειςτοί. 

 Δεν επιτρζπεται θ μεταωορά του περιεχομζνου από ζναν κάδο ςε άλλο λόγω 
υψθλοφ κινδφνου μόλυνςθσ και οχλιςεων. 

 Τα καρότςια ςυλλογισ και μεταωοράσ των απορριμμάτων των τμθμάτων 
κυκλοωοροφν κλειςμζνα, ζχουν τουσ ςάκουσ δεμζνουσ και καλά 
τοποκετθμζνουσ ςτο εςωτερικό τουσ, δε ωορτϊνονται ςε μεγάλο φψοσ, 
διατθροφνται ςε καλι κατάςταςθ και πλζνονται με απολυμαντικό ςτο τζλοσ τθσ 
θμζρασ. 

 Τα τροχιλατα, που μεταωζρουν μολυςματικά απορρίμματα, δεν 
χρθςιμοποιοφνται για άλλεσ εργαςίεσ. 

 Αποωεφγεται με κάκε τρόπο θ δθμιουργία ςκόνθσ, ςταγονιδίων και θ άμεςθ 
επαωι των χεριϊν με τα απορρίμματα. 

 Υπάρχει ο κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ για τθν απολφμανςθ του χϊρου και των 
χεριϊν του προςωπικοφ (ςυςτινεται το πλφςιμο των χεριϊν μετά από κάκε 
επαωι με απορρίμματα) .  

 Θ μεταωορά των απορριμμάτων δε γίνεται από κοινοφ με τθ μεταωορά τροωϊν 
ι ιματιςμοφ (π.χ. με τον ίδιο ανελκυςτιρα). 

 Ο μεταωορζασ ενθμερϊνεται επακριβϊσ για το είδοσ και τθν επικινδυνότθτα 
του ωορτίου που μεταωζρει. 

 Απαγορεφεται θ χριςθ αγωγϊν απόρριψθσ (απλϊν ι υπό κενό) απορριμμάτων. 

6.5.2 Διαχωριςμόσ Αποβλιτων ςτθ Ρθγι 

Θ επιτυχισ διαχείριςθ των αποβλιτων ςτο ςφνολο τθσ, είναι άμεςα ςυνυωαςμζνθ 

με τθν κατθγοριοποίθςθ των αποβλιτων κατά τθ διαλογι ςτθν πθγι. Θ χωριςτι 

ςυλλογι ανά κατθγορία παραγόμενων αποβλιτων, είναι αποκλειςτικι ευκφνθ του 

παραγωγοφ και κα πρζπει να γίνεται όςο το δυνατό πιο κοντά ςτα ςθμεία 

παραγωγισ τουσ. 

Ο καταλλθλότεροσ τρόποσ για τθν κατθγοριοποίθςθ των παραγόμενων αποβλιτων 

είναι θ διαλογι τουσ ςε χρωματιςμζνουσ ςάκουσ/δοχεία/κάδουσ ανάλογα με το 

είδοσ τουσ.  

Ο προτεινόμενοσ κωδικοποιθμζνοσ χρωματιςμόσ των ΕΑΥΜ, ςτθ χϊρα μασ, 

εξαρτάται τόςο από το είδοσ τουσ, όςο και από τθν επεξεργαςία που πρζπει να 

υποςτοφν πριν τθ διάκεςθ. 

Ζτςι ςτο ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», ανάλογα με το είδοσ τουσ : 

-αποτζωρωςθ μπορεί εωαρμόηεται  ςε όλα τα ΕΑΑΜ και ΜΕΑ 

-αποςτείρωςθ μόνο ςτα ΕΑΑΜ. 

Ανάλογα με τθν επεξεργαςία: 
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-τα προσ αποςτείρωςθ ΕΑΑΜ τοποκετοφνται ςε ςυςκευαςίεσ κίτρινου 

χρϊματοσ  

-τα προσ αποτζφρωςθ ΕΑΥΜ τοποκετοφνται ςε ςυςκευαςίεσ κόκκινου 

χρϊματοσ 

Επιπρόςκετα, θ ςυςκευαςία ςθμαίνεται με τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλθτα» και το 

διεκνζσ ςφμβολο του μολυςματικοφ και επικίνδυνου χαρακτιρα. Οι τεχνικζσ 

προδιαγραωζσ προμικειασ κυτίων αποβλιτων είτε κίτρινου ζιτε κόκκινου χρϊματοσ 

παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα (Ραράρτθμα 19).  

Γενικά:  

 Απαγορεφεται θ ανάμιξθ διαωορετικϊν 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 διαωορετικϊν κατθγοριϊν 

αποβλιτων.  

Ειδικότερα:  

 ΑΣΑ: Ακολουκοφνται οι πρακτικζσ που κακορίηονται από τθν Κοινι 

Υπουργικι Απόωαςθ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Βϋ/22.12.2003), ςχετικά 

με τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων. 

 ΕΑΥΜ: Θ ξεχωριςτι ςυλλογι τουσ πραγματοποιείται από τουσ 

επαγγελματίεσ υγείασ όλων των κατθγοριϊν και εν γζνει από όλο το 

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 ςωραγίηονται επί 

τόπου από το προςωπικό κακαριότθτασ. 

 Ειδικά ρεφματα αποβλιτων: Θ διαχείριςθ τουσ γίνεται ςφμωωνα με τισ 

κείμενεσ διατάξεισ. 

6.6. ςλλογή Αποβλήηυν ζηην ΤΜ 

Αςτικά Στερεά Απόβλθτα (ΑΣΑ):  

Τα αςτικά ςτερεά απόβλθτα εντόσ τθσ του νοςοκομείου ακολουκοφν τισ πρακτικζσ 

διαχείριςθσ, που κακορίηονται από τθν ΚΥΑ αρ. οικ. 146163/ΦΕΚ 1537/8-5-2012 

ςχετικά με τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων.  
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Διαχωρίηονται ανάλογα με το είδοσ τουσ ςε μθ ανακυκλϊςιμα και 

ανακυκλϊςιμα και τοποκετοφνται ςτουσ αντίςτοιχουσ περιζκτεσ. 

Τα μθ ανακυκλϊςιμα ΑΣΑ, προςομοιάηοντα με τα οικιακά απορρίμματα  

τοποκετοφνται ςε μαφρεσ ςακοφλεσ καταςκευαςμζνεσ από ςυνκετικό υλικό 

(πλθν PVC) κατάλλθλου πάχουσ και πυκνότθτασ. Οι ςακοφλεσ ςτα ςθμεία 

παραγωγισ είναι τοποκετθμζνεσ ςε κάδουσ αποκλειςτικισ χριςθσ ποδοκίνθτουσ ι 

ανάλογα με τθ κζςθ τθσ ςακοφλασ (π.χ τροχιλατο αλλαγισ). Πταν πλθρωκοφν κατά 

τα ¾ και κατϋελάχιςτον μία ωορά θμερθςίωσ ςωραγίηονται από το προςωπικό 

κακαριότθτασ και μεταωζρονται ςτουσ χϊρουσ προςωρινισ αποκικευςθσ του 

τμιματοσ προκειμζνου να μεταωερκοφν ςτο χϊρο προςωρινισ αποκικευςθσ του 

νοςοκομείου (press container), ςφμωωνα με το πρόγραμμα αποκομιδισ 

αποβλιτων. 

Τα ανακυκλϊςιμα απόβλθτα τοποκετοφνται ςε διαφανείσ ςακοφλεσ 

καταςκευαςμζνεσ από ςυνκετικό υλικό (πλθν PVC) κατάλλθλου πάχουσ και 

πυκνότθτασ.  

Επικίνδυνα Απόβλθτα Υγειονομικισ Μονάδασ (ΕΑΥΜ):  

Για τα επικίνδυνα απόβλθτα τθσ ΥΜ τα πιο κατάλλθλα και ευρζωσ 

χρθςιμοποιοφμενα μζςα ςυςκευαςίασ είναι  οι ςακοφλεσ, τα δοχεία και άλλου 

είδουσ ςυνδυαςμζνεσ ςυςκευαςίεσ (π.χ hospital boxes).  

Ειδικότερα, ςε ότι αωορά ςτισ προδιαγραωζσ των περιεκτϊν που χρθςιμοποιοφνται:  

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

δεν ςχίηονται εφκολα. Είναι καταςκευαςμζνεσ από πολυαικυλζνιο υψθλισ 

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

Οι ςακοφλεσ ελαωροφ βάρουσ κλείνουν με δζςιμο του λαιμοφ τθσ ςακοφλασ.  

Οι ςακοφλεσ μεγάλου βάρουσ κλείνουν και με δεφτερθ πλαςτικι ςακοφλα και 

ςωραγίηονται με ετικζτα τφπου self-locking. Οι πλαςτικζσ ςακοφλεσ δεν κλείνουν 

με ςυρραωι. 

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

τοποκετοφνται οι ςακοφλεσ με τα επικίνδυνα απόβλθτα, ωζρουν ενςωματωμζνθ 

ςακοφλα (υλικοφ πλθν PVC) ανάλογου χρϊματοσ, ενςωματωμζνο ζλαςμα για 

ςωράγιςμα του περιεχόμενου και λαβζσ ικανζσ για να κρατιςουν το βάροσ τουσ 

όταν μεταωζρονται. Ο περιζκτθσ κλείνει με τρόπο που δεν επιτρζπει το 

μετζπειτα εφκολο άνοιγμά του.  

Πλεσ οι ςυςκευαςίεσ αποβλιτων ωζρουν ενςωματωμζνθ αδιάβροχθ ετικζτα 

από ανεξίτθλο μελάνι με τα εξισ χαρακτθριςτικά:  
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 Είναι κατάλλθλα κατά UN (UN 3291), 

 Φζρουν το διεκνζσ ςφμβολο και τθν αντίςτοιχθ ςιμανςθ του 

μολυςματικοφ ι/και επικίνδυνου, ανάλογα με τθν κλάςθ UN ςτθν οποία 

κατατάςςονται τα απόβλθτα (ςχιμα 4),  

 Φζρουν ευκρινϊσ τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλθτα» 

 Αναγράωουν τθν κλάςθ και τον αρικμό UN ωσ προσ τθν επικινδυνότθτα 

τουσ 

 Αναγράωουν τθν θμερομθνία και τθν ϊρα παραγωγισ του αποβλιτου, 

τθν ακριβι κζςθ παραγωγισ (τμιμα), ωσ εξισ: 

ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» 

ΤΜΘΜΑ  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ  

ΩΑ  

Οι περιζκτεσ ςωραγίηονται και απομακρφνονται  όταν πλθρωκοφν κατά τα 3/4 

τθσ ςυνολικισ τουσ χωρθτικότθτασ και αναγράωεται το τμιμα, θ ϊρα και θ 

θμερομθνία παραγωγισ με ευκφνθ του προςωπικοφ κακαριότθτασ.  

Κατά τθν απομάκρυνςι τουσ αντικακίςτανται άμεςα με νζουσ. Το προςωπικό 

κακαριότθτασ μεταωζρει τουσ γεμάτουσ περιζκτεσ ςτα ςθμεία προςωρινισ 

αποκικευςθσ των νοςθλευτικϊν τμθμάτων/μονάδων/ιατρείων, εν αναμονι τθσ 

μεταωοράσ τουσ ςτο ψυκτικό κάλαμο, θ οποία ςυντελείται ςφμωωνα με το 

πρόγραμμα μεταωοράσ των ΕΑΥΜ εντόσ του νοςοκομείου. 

Πταν τα απόβλθτα προορίηονται για αποτζφρωςθ (ΜΕΑ-ΑΕΑ) οι περιζκτεσ 

είναι κόκκινοι  

Οι περιζκτεσ αποβλιτων που προορίηονται για αποςτείρωςθ (ΕΑΑΜ) είναι 

κίτρινοι  

Τα αιχμθρά αντικείμενα (ςφριγγεσ μιασ χριςεωσ με ενςωματωμζνθ τθ 

βελόνθ, βελόνεσ, μαχαιρίδια, λάμεσ, νυςτζρια, κρυμματιςμζνα γυαλιά από 

ωιαλίδια κ.α.) ςυλλζγονται μαηί, ανεξάρτθτα αν είναι μολυςμζνα ι όχι 

(κεωροφνται εξαιρετικά επικίνδυνα απόβλθτα λόγω τθσ δθμιουργίασ οδοφ 

προςβολισ από πακογόνα, μζςω τραυματιςμοφ) ςε ανκεκτικοφσ αδιάτρθτουσ 

αποκθκευτικοφσ περιζκτεσ, καταςκευαςμζνουσ από υψθλισ πυκνότθτασ 

πλαςτικό (πλθν PVC), με καπάκι ειδικοφ τφπου που κλείνει με αςωάλεια, ϊςτε 

μετά τθ πλιρωςθ τουσ και το κλείςιμο του περιζκτθ να είναι αδφνατθ θ 
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διαςπορά του περιεχομζνου του. Οι περιζκτεσ είναι κίτρινου ι κόκκινου 

χρϊματοσ (ανάλογα με το αν απορρίπτονατι ωσ ΕΑΑΜ ι ΜΕΑ), άκαμπτοι ϊςτε 

να μθν υπάρχει κίνδυνοσ να τρυπθκεί κανείσ και αδιαπζραςτοι από τθν υγραςία. 

Αντζχουν ςε μθχανικζσ καταπονιςεισ, δεν παραμορωϊνονται εφκολα, είναι 

κατάλλθλοι κατά UN και ωζρουν τθν απαιτοφμενθ ςιμανςθ (διεκνζσ ςφμβολο 

βιολογικοφ κινδφνου, εικόνα 4).  Οι περιζκτεσ των αιχμθρϊν απομακρφνονται, 

όταν ζχουν γεμίςει κατά τα 3/4 του ςυνόλου τουσ με ευκφνθ του προςωπικοφ 

του τμιματοσ. Απαγορεφεται ρθτϊσ θ υπερχείλιςθ τουσ. Μετά τθν ςωράγιςθ 

τουσ τοποκετοφνται ςε κίτρινεσ ςακοφλεσ και προορίηονται προσ αποςτείρωςθ. 

Για οριςμζνεσ ειδικζσ περιπτϊςεισ επικίνδυνων αποβλιτων ιςχφουν επιπλζον τα 

ακόλουκα:  

 Τα ανκρϊπινα μζλθ προερχόμενα από ακρωτθριαςμό,  τοποκετοφνται ςε 

κόκκινεσ ςακοφλεσ και οι ςακοφλεσ ςε ειδικοφσ περιζκτεσ (τφπου hospital 

box) ίδιου χρϊματοσ, χωρθτικότθτασ 40-60 l, παραλαμβάνονται από τον 

υπάλλθλο του νεκροκαλάμου του νοςοκομείου, ωυλάςςονται προςωρινά 

ςτο ψυγείο του νεκροκαλάμου και εν ςυνεχεία οδθγοφνται προσ 

αποτζωρωςθ. Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ (π.χ. κριςκευμα) τα μζλθ μποροφν να 

οδθγθκοφν για ενταωιαςμό, εωόςον υπάρχει θ ζγγραωθ υπόδειξθ είτε του 

υποκειμζνου είτε του ςυνοδοφ/οικείου/ςυγγενι αυτοφ. 

 Τα λθγμζνα ωάρμακα, τα οποία δεν ζχουν εκτεκεί ςε μολυςματικό 

παράγοντα επιςτρζωονται ςτο ωαρμακείο του νοςοκομείου για απόςυρςθ. 

Τοποκετοφνται ςε ειδικό περιζκτθ και επιςτρζωονται ςτισ ωαρμακευτικζσ 

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

Υπεφκυνου του Φαρμακείου. Φάρμακα που ζχουν ανοιχκεί ι εκτεκεί ςε 

μολυςματικό περιβάλλον, κακϊσ και οι ςυςκευαςίεσ αυτϊν που ζχουν 

υπολείμματα ωαρμάκων, κα πρζπει να ςυλλζγονται χωριςτά ςτο αντίςτοιχο 

δοχείο και ςε καμία  περίπτωςθ να μθν επιςτρζωονται ςτο ωαρμακείο τθσ 

νοςοκομείου λόγω του αυξθμζνου κινδφνου επιμόλυνςισ του. 

 Τα κυτταροτοξικά – κυτταροςτατικά – χθμειοκεραπευτικά απόβλθτα 

ςυλλζγονται ςε ανκεκτικά, υδατοςτεγι δοχεία με τθν ευκρινι ζνδειξθ 

‘‘ΚΥΤΤΑΟΤΟΞΙΚΑ – ΚΥΤΤΑΟΣΤΑΤΙΚΑ – ΧΘΜΕΙΟΘΕΑΡΕΥΤΙΚΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ’’. 

Στα μζςα αυτά υπάρχει ετικζτα με τθν θμερομθνία, ϊρα και τθν προζλευςθ 

τουσ. 

 Τα επικίνδυνα χθμικά απόβλθτα ςυλλζγονται χωριςτά ςε ανκεκτικά, ςτεγανά 

και μθ διαβρϊςιμα δοχεία και μετά διατίκενται ςε εξειδικευμζνεσ 

εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ. Θ ταυτότθτα των χθμικϊν ουςιϊν 

αναγράωεται ευκρινϊσ ςτισ  ςυςκευαςίεσ, μαηί με τθν θμερομθνία και τθν 

προζλευςι τουσ.  Δεν αναμιγνφονται ΡΟΤΕ 

 Τα απόβλθτα που περιζχουν υψθλό ποςοςτό βαρζων μετάλλων (π.χ. κάδμιο, 

υδράργυροσ κλπ) ςυλλζγονται χωριςτά ςε ανκεκτικά και ςτεγανά δοχεία με 
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ςιμανςθ, που να πλθροωορεί για το περιεχόμενό τουσ και μετά διατίκενται 

ςε εξειδικευμζνεσ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ. Το νοςοκομείο ςε 

ςυμμόρωωςθ με τθν Οδθγία 2007/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

Συμβουλίου, ζχει αποςφρει τα υδραργυρικά κερμόμετρα και τα ζχει 

αντικαταςτιςει με ψθωιακά. Πςον αωορά ςτα υδραργυρικά πιεςόμετρα, 

ζχει αντικαταςτακεί το μεγαλφτερο μζροσ τουσ με θλεκτρονικά. Για τα 

εναπομείναντα υδραργυρικά πιεςόμετρα ζχει ξεκινιςει θ διαδικαςία 

αντικαταςταςισ τουσ. Τα προσ απόςυρςθ πιεςόμετρα και κερμόμετρα 

ςυλλζγονται χωριςτά ςε ανκεκτικά και ςτεγανά μθ διαβρϊςιμα δοχεία με 

ςιμανςθ, που πλθροωορεί για το περιεχόμενό τουσ και ωυλλάςςονται ςε 

αποκλειςτικι ντουλάπα αποκικευςθσ μζχρι τθ διάκεςι τουσ ςε 

εξειδικευμζνθ εταιρεία για τθν περαιτζρω επεξεργαςία τουσ. 

 Τα υγρά απόβλθτα (εξαιρουμζνων των υγρϊν επικίνδυνων αποβλιτων, 

όπωσ ωάρμακα, χθμικζσ ουςίεσ, αίμα, κ.λ.π. τα οποία υπόκεινται ςε 

διαχείριςθ μαηί με τουσ περιζκτεσ τουσ – π.χ. ςφριγγεσ, πλαςτικζσ ςακοφλεσ, 

κ.λ.π. – όπωσ ζχει ιδθ περιγραωεί) προςομοιάηουν με τα αςτικά λφματα αν 

και είναι πικανόν να περιζχουν οριςμζνα επικίνδυνα ςυςτατικά (π.χ. 

αυξθμζνθ ςυγκζντρωςθ μικροβίων, κλπ).   

Το νοςοκομείο είναι ςυνδεδεμζνο με το αποχετευτικό δίκτυο τθσ ΕΥΔΑΡ, το 

οποίο καταλιγει ςε μονάδα Βιολογικοφ κακαριςμοφ (κεντρικι μονάδα 

επεξεργαςίασ).  

Τα υγρά απόβλθτα εργαςτθριακϊν αναλυτϊν, που κεωροφνται δυνθτικά 

μολυςματικά υωίςτανται χλωρίωςθ πριν διοχετευκοφν ςτο αποχετευτικό 

ςφςτθμα.  

Κατά περίπτωςθ ςε ςυγκεκριμζνουσ αναλυτζσ εργαςτθρίων τα υγρά 

απόβλθτα των οποίων χαρακτθρίηονται ωσ ΜΕΑ (λόγω τθσ χριςθσ χθμικϊν 

αντιδραςτθρίων), ςυλλζγονται ςε κατάλλθλουσ περιζκτεσ υγρϊν και 

διαχειρίηονται περαιτζρω με το ρεφμα των ςτερεϊν ΜΕΑ.  

Αναλυτικά:  

-Εργαςτιρια Νεότερων απεικονιςτικϊν μεκόδων: Ακτινοδιαγνωςτικό-

Αξονικόσ Τομογράφοσ, Αιμοδυναμικό Εργαςτιριο. 

Από τον χρθςιμοποιοφμενο εξοπλιςμό δεν παράγονται επικίνδυνα υγρά 

απόβλθτα. 

-Καρδιολογικι κλινικι  

Από τον χρθςιμοποιοφμενο εξοπλιςμό δεν παράγονται επικίνδυνα υγρά 

απόβλθτα. 

- Τμιμα Ρυρθνικισ Ιατρικισ 

* Ο εξοπλιςμόσ γ κάμερα δεν παράγει ςτερεά ι υγρά απόβλθτα. 
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*Σα υγρά απόβλθτα του βιοχθμικοφ αναλυτι, που περιζχουν μολυςματικό – 

ρυπαντικό φορτίο μθ ραδιενεργό,  αραιϊνονται ςε ειδικό δοχείο του 

αναλυτι με διάλυμα χλωρίου (1:10) ςφμφωνα με οδθγίεσ τθσ 

καταςκευάςτριασ εταιρείασ, και ςτθ ςυνζχεια δια χειρόσ ςτο αποχετευτικό 

δίκτυο. 

- Βιοχθμικό εργαςτιριο 

*Σα υγρά απόβλθτα των βιοχθμικϊν αναλυτϊν,  που περιζχουν μολυςματικό 

ρυπαντικό φορτίο αραιϊνονται ςε ειδικό δοχείο των αναλυτϊν με διάλυμα 

χλωρίου (1:10) ςφμφωνα με οδθγίεσ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ, και ςτθ 

ςυνζχεια ςτο αποχετευτικό δίκτυο. 

* Σα υγρά απόβλθτα του Ανοςοχθμικοφ αναλυτι LIAISON (Dia Sorin), του 

Βιοχθμικοφ αναλυτι Architect I 2000SR (Abott) και του αναλυτι Shibe 

Diagnostic Maglumi 1000 απορρίπτονται ςτο αποχετευτικό δίκτυο. 

* Η καςζτα με τα απόβλθτα των αεριόμετρων απορρίπτονται ςτα ΜΕΑ 

- Μικροβιολογικό εργαςτιριο 

*Σο Νεφελόμετρο λειτουργεί με κυβζτεσ που ςυλλζγονται, διαχειρίηονται και 

απορρίπτονται με το ρεφμα των ςτερεϊν αποβλιτων, ενϊ από τθν ζκπλυςθ 

του ςυςτιματοσ δθμιουργοφνται λφματα με pH 6-8 τα οποία δεν προκαλοφν 

ρυπαντικό – μολυςματικό φορτίο, ςφμφωνα με τθν καταςκευάςτρια εταιρεία 

και απορρίπτονται ςτο αποχετευτικό δίκτυο. 

* Σα υγρά απόβλθτα των αναλυτϊν γενικισ οφρων αραιϊνονται με διάλυμα 

χλωρίου (1:10) και απορρίπτονται ςτο αποχετευτικό δίκτυο. 

* Σα απόβλθτα του επωαςτικοφ κλιβάνου και του μθχανιματοσ 

ταυτοποίθςθσ διαχειρίηονται και απορρίπτονται με το ρεφμα των ςτερεϊν 

αποβλιτων. 

*Σα απόβλθτα (καςζτεσ) του αναλυτι των μοριακϊν αναλφςεων 

απορρίπτονται ωσ ΕΑΑΜ 

- Τμιμα Αιμοδοςίασ 

* Ο Αναλυτισ ιολογικοφ ελζγχου λειτουργεί με κυβζτεσ που ςυλλζγονται, 

διαχειρίηονται και απορρίπτονται με το ρεφμα των ςτερεϊν αποβλιτων. 

* Σα υγρά απόβλθτα που περιζχουν μολυςματικό – ρυπαντικό φορτίο 

αραιϊνονται ςε ειδικό δοχείο των αναλυτϊν με διάλυμα χλωρίου (1:10) 

ςφμφωνα με οδθγίεσ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ, και ςτθ ςυνζχεια ςτο 

αποχετευτικό δίκτυο. 
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-Αιματολογικό εργαςτήριο 

Σα υγρά απόβλθτα των αναλυτϊν, που περιζχουν μολυςματικό – ρυπαντικό 

φορτίο αραιϊνονται ςε ειδικό δοχείο των αναλυτϊν με διάλυμα χλωρίου 

(1:10), και ςτθ ςυνζχεια ςτο αποχετευτικό δίκτυο. 

- Ανοςολογικό εργαςτιριο οδοφ Σεβαςτουπόλεωσ: 

* Λειτουργεί νεφελόμετρο με κυβζτεσ, που ςυλλζγονται, διαχειρίηονται και 

απορρίπτονται με το ρεφμα των ςτερεϊν αποβλιτων, ενϊ από τθν ζκπλυςθ 

του ςυςτιματοσ δθμιουργοφνται λφματα με pH 6-8 τα οποία δεν προκαλοφν 

ρυπαντικό - μολυςματικό φορτίο, ςφμφωνα με τθν καταςκευάςτρια εταιρεία 

και απορρίπτονται ςτο αποχετευτικό δίκτυο. 

*Σα υγρά απόβλθτα τθσ ςυςκευισ τριχοειδικισ θλεκτροφόρθςθσ 

αραιϊνονται με διάλυμα χλωρίου (1:10) και απορρίπτονται ςτο 

αποχετευτικό δίκτυο. 

*Η ςυςκευι ανοςοκακιλωςθσ δεν παράγει λφματα με ρυπαντικό φορτίο 

(υγρά ζκπλυςθσ) εκτόσ από τθν περίπτωςθ χριςθσ του κιτ για τθν ανίχνευςθ 

των ολιγοκλωνικϊν δεςμϊν ςτο ΕΝΤ, ςτο οποίο περιζχεται χρωςτικι 

κλάςεωσ ΙΙΙ. τθν περίπτωςθ αυτι τα παραγόμενα υγρά απόβλθτα 

ςυλλζγονται ςε δοχεία 10lt, τα οποία χαρακτθρίηονται ωσ ΜΕΑ και 

οδθγοφνται προσ αποτζφρωςθ. 

* Σα υγρά απόβλθτα των αναλυτϊν ELISA αραιϊνονται με διάλυμα χλωρίου 

(1:10) και απορρίπτονται ςτο αποχετευτικό δίκτυο. 

* Σα υγρά απόβλθτα των Κυτταρομετρθτϊν ροισ αραιϊνονται με διάλυμα 

χλωρίου (1:10) και απορρίπτονται ςτο αποχετευτικό δίκτυο. 

-Εξωτερικό Αιματολογικό (οδοφ Σεβαςτουπόλεωσ) 

Σα υγρά απόβλθτα του αναλυτι γενικισ αίματοσ αραιϊνονται με διάλυμα 

χλωρίου (1:10) και απορρίπτονται ςτο αποχετευτικό δίκτυο. 

- Κυτταρολογικό εργαςτιριο (οδοφ Σεβαςτουπόλεωσ) 

Τγρά απόβλθτα που περιζχουν μολυςματικό – ρυπαντικό φορτίο, 

ςυλλζγονται ςε ειδικι δεξαμενι αραιωϊνονται με διάλυμα χλωρίου (1:10) 

και απορρίπτονται ςτο αποχετευτικό δίκτυο. 

Σα υγρά απόβλθτα, ςφμφωνα με οδθγίεσ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ, 

ςυλλζγονται ςε ειδικά δοχεία και διαχειρίηονται ωσ ΜΕΑ. 

- Εργαςτιριο Τμιματοσ Μεςογειακισ Αναιμίασ και Δρεπανοκυτταρικισ 

Νόςου (οδοφ εβαςτουπόλεωσ) 

Σα υγρά απόβλθτα των αναλυτϊν αραιϊνονται με διάλυμα χλωρίου (1:10) 

και απορρίπτονται ςτο αποχετευτικό δίκτυο. 
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- Μονάδα Εντατικισ Θεραπείασ: 

Τα υγρά απόβλθτα των αναλυτϊν παραμζνουν ςτο πακζτο τουσ και 

απορρίπτονται ςτα ΜΕΑ ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ καταςκευάςτριασ 

εταιρίασ. 

 

 Άλλα Επικίνδυνα Απόβλθτα (ΑΕΑ) 

Χαρακτθρίηονται τα απόβλθτα που προζρχονται από χθμικζσ ουςίεσ και 

παραςκευάςματα των οποίων θ ειςπνοι, κατάποςθ ι ειςχϊρθςθ ςτο δζρμα, είναι 

δυνατόν να ςυνεπάγεται ςοβαροφσ κινδφνουσ παροδικοφ ι χρόνιου χαρακτιρα ι 

ακόμα και το κάνατο.  

Ειδικά ρεφματα αποβλιτων-Λοιπά: 

 Για τθ διαχείριςθ των ραδιενεργϊν αποβλιτων (κατεργαςία, χειριςμό, 

αποκικευςθ, ειςαγωγι και εξαγωγι, μεταωορά και απόρριψι τουσ), 

αρμόδια αρχι είναι θ Ελλθνικι Επιτροπι Ατομικισ Ενζργειασ. Το νοςοκομείο 

εωαρμόηει τθ νομοκεςία για τθ προςταςία των ανκρϊπων, αγακϊν και 

περιβάλλοντοσ από τισ επιβλαβείσ επιδράςεισ των ιοντιηουςϊν 

ακτινοβολιϊν. (Κ.Υ.Α. αρ. ΟΙΚ. 146163/ ΦΕΚ1537/8-5-2012, για τθν ζγκριςθ 

κανονιςμϊν ακτινοπροςταςίασ και Οδθγία 2006/117/ΕΥΑΤΟΜ, ςχετικά με 

τθν επιτιρθςθ και τον ζλεγχο των αποςτολϊν ραδιενεργϊν αποβλιτων και 

αναλωμζνου πυρθνικοφ καυςίμου). Θ ευκφνθ διαχείριςθσ των παραγόμενων 

αποβλιτων ανικει ςτον υπζυκυνο ακτινοωυςικό, ο οποίοσ διατθρεί και τα 

προβλεπόμενα παραςτατικά, αρχεία και ζγγραωα. 

 Ο μόλυβδοσ παραδίδεται ςε ειδικι εταιρία διαχείριςθσ επικίνδυνων 

αποβλιτων μετά από πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαωζροντοσ, που διενεργεί 

το γραωείο προμθκειϊν. 

 Τα χρθςιμοποιοφμενα ζλαια μθχανϊν, αποκθκεφονται προςωρινά ςε 

ξεχωριςτά, ςτεγανά δοχεία και παραδίδονται ςε ειδικζσ εταιρείεσ 

διαχείριςθσ επικίνδυνων αποβλιτων. 

 Θλεκτρικοί ςυςςωρευτζσ. Το νοςοκομείο εωαρμόηει πρόγραμμα ςυλλογισ 

εξαντλθμζνων θλεκτρικϊν ςυςςωρευτϊν. Για μικρζσ μπαταρίεσ (ζωσ 1,5 Kg) 

ζχουν τοποκετθκεί περιζκτεσ του ΣΕΔΑ ΑΦΘΣ ςε διάωορα ςθμεία του 

Νοςοκομείου. 

 Αντίςτοιχα για ςυςςωρευτζσ μολφβδου-οξζωσ (βάρουσ μεγαλφτερο του 1,5 

Kg) ςυλλζγονται ςε ειδικό κάδο ανακφκλωςθσ ςτθ τεχνικι υπθρεςία. 

 Θλεκτρικζσ και Θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ και Scrap παραδίδονται ςε ειδικζσ 

εταιρείεσ διαχείριςθσ επικίνδυνων αποβλιτων. 

 Μικρζσ θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ ςυλλζγονται ςε ειδικό κάδο, 

που ζχει  χορθγθκεί από το αντίςτοιχο ΣΕΔΑ, ο οποίοσ βρίςκεται ςε χϊρο τθσ 

Τεχνικισ Υπθρεςίασ (θλεκτρολόγοι) του Νοςοκομείου. 
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 Λαμπτιρεσ ωκοριςμοφ. Εξαντλθμζνοι λαμπτιρεσ ωκοριςμοφ ςυλλζγονται ςε 

ειδικό κάδο, που ζχει χορθγθκεί από το αντίςτοιχο ΣΕΔΑ, ο οποίοσ βρίςκεται 

ςε χϊρο τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Νοςοκομείου. 

 Κενά μελανοδοχεία. Εξαντλθμζνα μελανοδοχεία εκτυπωτϊν (inkjet, toner) 

παραδίδονται ςε εταιρία ανακφκλωςθσ. 

 Για τθ προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων: CD, DVD, Blueray Disks, Σκλθροί 

Δίςκοι, Ακτινογραωίεσ κ.α. ςυλλζγονται ςε ειδικοφσ ςωραγιςμζνουσ κάδουσ 

ςτο ιςόγειο ςτο κεντρικό ακτινολογικό τμιμα και ςτο εξωτερικό 

ακτινολογικό. 

 Ιματιςμόσ. Ραραδίδεται ςε ειδικζσ εταιρίεσ διαχείριςθσ υωαςμάτων. 

 Ανακφκλωςθ χαρτιοφ. Το Νοςοκομείο εωαρμόηει πρόγραμμα ανακφκλωςθσ 

χαρτιοφ και ςυςκευαςιϊν από χαρτόνι ςε ςυνεργαςία με το Διμο Ακθναίων. 

Κατάλλθλοι περιζκτεσ ζχουν τοποκετθκεί ςε διάωορα ςθμεία εντόσ του 

Νοςοκομείου και οι ςάκοι (ςακοφλεσ από ςυνκετικό υλικό διάωανεσ) με το 

προσ ανακφκλωςθ χαρτί ςυλλζγονται ςε κάδουσ μπλε χρϊματοσ ςτθν πφλθ 

τροωοδοςίασ του Νοςοκομείου, όπου περιςυλλζγονται από τθν αρμόδια 

υπθρεςία του Διμου Ακθναίων. 

Στο κεωάλαιο «ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ» παρατίκενται:  

- κατόψεισ των κτθρίων (Κ) και (Ρ) με τισ διαδρομζσ των αποβλιτων ανά 

όροωο (από Ραράρτθμα 4 μζχρι Ραράρτθμα18 )  

- Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ που τίκενται κάκε ωορά ςτουσ διαγωνιςμοφσ 

προμικειασ ςυλλεκτϊν (από Ραράρτθμα 19 μζχρι Ραράρτθμα 20).  

Ακολουκοφν εικόνεσ με κάδουσ ςυλλογισ αποβλιτων και ειδικά ςιματα: 

 

 
Εικόνα 1. Κάδοι ςυλλογισ αποβλιτων για αποςτείρωςθ (κίτρινο) και οικιακοφ τφπου (μαφρο) 
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Εικόνα 2. Κάδοι ςυλλογισ αποβλιτων για αποςτείρωςθ (κίτρινο) και  αποτζφρωςθ 

(κόκκινο) 

 
Εικόνα 3. Κάδοι ςυλλογισ αποβλιτων ΥΜ (ΑΣΑ, ΕΑΑΜ, ΜΕΑ-ΑΕΑ) και πίνακασ οδθγιϊν 

ορκισ διαλογισ 

 

 

 
Εικόνα 4. Δοχείο ςυλλογισ των αιχμθρϊν αντικειμζνων 
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Εικόνα 5. Διεκνζσ ςφμβολο μολυςματικοφ και ραδιενεργοφ χαρακτιρα 

 

 

 
Εικόνα 6. Κάδοσ Συλλογισ Λαμπτιρων Φκοριςμοφ 

 

 

 
 

Εικόνα 7. Κάδοσ Συλλογισ Ανακυκλϊςιμων αποβλιτων 
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Εικόνα 8. Κάδοι Δ. Ακθναίων ανακφκλωςθσ ςυςκευαςιϊν και Κάδοσ Ανακφκλωςθσ 

Χαρτιοφ  

 

 
 

Εικόνα 9. Κάδοσ Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

 
Εικόνα 10. Κάδοσ ανακφκλωςθσ μπαταρίασ και μελανοδοχείων 
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Εικόνα 11. Spill kit για ςυλλογι κυτταροτοξικϊν 
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•Φάρκαθα 

•σζθεσές ορού θαη 

ζσζθεσαζίες θαρκάθφλ κε 

σποιείκκαηα θαρκάθοσ.

•Απόβιεηα από 

τεκεηοζεραπείες.

•Δργαζηερηαθά 

αληηδραζηήρηα θαη 

παζοιογοαλαηοκηθά

απόβιεηα.

•Απόβιεηα κε συειή 

περηεθηηθόηεηα ζε βαρέα 

κέηαιια (π.τ.σδράργσρος).

• Βειόλες 

(τρεζηκο-

ποηεκέλες 

θαη κε)

• Λάκες 

λσζηερηώλ

• Ράκκαηα.

• ύρηγγες 

κε ελζφκα-

ηφκέλε

βειόλα

• Υεηροσργηθά 

εργαιεία

• Τιηθά ποσ 

προέρτοληαη 

από αζζελείς 

κε κεηαδοηηθό 

λόζεκα.

• Αίκα & παράγφγα 

αίκαηος.

• Ιζηοί & όργαλα.

• Απόβιεηα κε αίκα 

& βηοιογηθά σγρά 

κε οραηή 

ποζόηεηα αίκαηος  

(γάληηα, γάδες

θ.ιπ.).

• Μηθροβηοιογηθές 

θαιιηέργεηες.

• Ποηήρηα θαθέ - Μποσθάιηα 

λερού θαη αλαυσθηηθώλ.

• Υαρηηθά - Πιαζηηθά -

Μέηαιια - Γσαιηά.

• Τποιείκκαηα 

ηροθίκφλ.

• Πάλες ελειίθφλ - ζερβηέηες.

• Γύυηλα εθκαγεία.

• Κελές ζσζθεσαζίες 

θαρκάθφλ.

• Γάληηα κηας τρήζες, τφρίς 
αίκα ή άιια βηοιογηθά σγρά.

• Φάρκαθα.

• σζθεσές ορού θαη περηέθηες

θαρκάθφλ 

κε σποιείκκαηα 

θαρκάθοσ.

• Απόβιεηα από 

τεκεηοζεραπείες.

• Δργαζηερηαθά αληηδραζηήρηα 

θαη παζοιογοαλαηοκηθά

απόβιεηα.

Δπηκέιεηα Δληύποσ: Οκάδα Γηατείρηζες 

Αποβιήηφλ «ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ»

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ*
*Για πεπισσότεπερ πληπουοπίερ ανατπέξτε στον Εσωτεπικό Κανονισμό Διασείπισηρ Αποβλήτων τος Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»

 Εικόνα 12. Οδθγίεσ που ζχουν αναρτθκεί ςτο ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» για ορκι διαχείριςθ 

αποβλιτων ςτο χϊρο παραγωγισ  

 

 
Εικόνα 13. Φυλλάδιο ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» προσ ευαιςκθτοποίθςθ ςτθν ορκι διαχείριςθ των 

ανακυκλϊςιμων αποβλιτων 

 

6.7. Μεηαθοπά ΔΑ ενηόρ και εκηόρ ΤΜ 

Θ μεταωορά των παραγόμενων αποβλιτων  εντόσ του νοςοκομείου γίνεται με 

τροχιλατα καρότςια, τα οποία δεν χρθςιμοποιοφνται για άλλο ςκοπό πζραν αυτοφ 

και πλθροφν τισ παρακάτω προχποκζςεισ και ςφμωωνα με τισ αναλυτικζσ 
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προδιαγραωζσ, που αναωζρονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ Οικ. 146163/08-05-2012 

ςχετικισ ΚΥΑ :  

 Ειναι ακόρυβα και να ωζρουν χειρολαβζσ 

 Φορτϊνονται και εκωορτϊνονται εφκολα. 

 Εχουν τροχοφσ και ωρζνο για τθν επίτευξθ ακινθτοποίθςθσ τουσ κατά τθ 

ωόρτωςθ και εκωόρτωςθ 

 Δεν ζχουν αιχμθρζσ προεξοχζσ, οι οποίεσ μπορεί να οδθγιςουν ςτθ 

διάρρθξθ των ςάκων. 

 Είναι ανκεκτικά κατά τισ κροφςεισ και καταπονιςεισ, που προκαλοφνται 

κατά τθ μετακίνθςθ. 

 Κακαρίηονται εφκολα και ωζρουν οπι ςτον πυκμζνα για τθν απομάκρυνςθ 

των υγρϊν κατά το πλυςιμό τουσ. 

 Κακαρίηονται και απολυμαίνονται με τα κατάλλθλα απολυμαντικά μζςα, 

κακθμερινά. 

Οι κανόνεσ μεταωοράσ των αποβλιτων εκτόσ του νοςοκομείου, είναι αυτοί που 

διαμορωϊνονται από τθν κείμενθ εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία ςχετικά με 

επικίνδυνα εμπορεφματα και οι οποίοι βαςίηονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ ADR (Accord 

Dangerous Routier). 

Ειδικά για τισ οδικζσ μεταωορζσ των ΕΑΥΜ, για τισ οποίεσ εωαρμόηεται θ ADR, ο 

υπόχρεοσ ςυλλογισ και μεταωοράσ των ΕΑΥΜ απαιτείται : 

 Να διακζτει άδεια ςυλλογισ και μεταωοράσ ΕΑΥΜ 

 Να διακζτει ςφμβουλο Αςωαλοφσ Μεταωοράσ Επικινδφνων Εμπορευμάτων, 

όπωσ προβλζπεται ςτο τμιμα 1.8.3.3 τθσ ADR του 2015. 

 Να εξαςωαλίηει ότι ο οδθγόσ που εκτελεί τθ μεταωορά είναι κάτοχοσ ιςχφοντοσ 

πιςτοποιθτικοφ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ADR, αντίςτοιχο των 

μεταωερόμενων υλϊν. 

 Να εξαςωαλίηει ότι το όχθμα που εκτελεί τθ μεταωορά είναι κατάλλθλο και 

εωοδιαςμζνο με πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ ADR, όπου απαιτείται. 

 Να εξαςωαλίηει ότι το όχθμα ωζρει κατάλλθλθ ςιμανςθ και εξοπλιςμό (όπωσ 

κατάλλθλεσ ςυςκευζσ πυρόςβεςθσ, προειδοποιθτικό γιλζκο). 

 Να εωοδιάηει τθ μεταωορικι μονάδα με τα παραςτατικά ζγγραωα που απαιτεί θ 

ADR (όπωσ ζγγραωο μεταωοράσ και γραπτζσ οδθγίεσ ςε περίπτωςθ 

ατυχιματοσ).  

Κακθμερινά το προςωπικό κακαριότθτασ του Κεντρικοφ Κτθρίου του 

Νοςοκομείου (Αγίου Θωμά 17), κάκε 2 ϊρεσ περίπου, χρθςιμοποιϊντασ τα 

ατομικά μζςα προςταςίασ ςυλλζγει τα ΕΑΥΜ από τουσ καλάμουσ, τα χειρουργεία, 

τισ ΜΕΘ και τα εργαςτιρια και τα ςυγκεντρϊνει αρχικά ςτουσ ειδικοφσ  χϊρουσ 

προςωρινισ αποκικευςθσ αποβλιτων των τμθμάτων και των εργαςτθρίων και εν 
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ςυνεχεία μζςω του ανελκυςτιρα αποβλιτων (κατόψεισ που απεικονίηουν τθ ροι 

μεταωοράσ εντόσ του νοςοκομείου ςτο παράρτθμα) με το ειδικό τροχιλατο καρότςι 

από αλουμίνιο (εικόνα 13), το οποίο είναι κλειςτό και ωζρει εξωτερικά αντίςτοιχθ 

ςιμανςθ επικινδυνότθτασ, οδθγοφνται ςτον ειδικό χϊρο προςωρινισ αποκικευςθσ 

των ΕΑΑΜ (ψυκτικοφσ καλάμουσ) μζχρι τθ παραλαβι τουσ από τισ ςυμβεβλθμζνεσ 

εταιρίεσ και μεταωορά τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ. 

Θ μεταωορά ςτο κεντρικό κτίριο του νοςοκομείου, Αγ. Θωμά 17, μεταξφ των 

ορόωων γίνεται με ξεχωριςτό ανελκυςτιρα, εκτόσ τθσ μεταωοράσ από τον 4ο προσ 

τον 3ο όροωο του κεντρικοφ κτιρίου.  

Θ μεταωορά από τον 4ο όροωο γίνεται με κοινό ανελκυςτιρα μεταωοράσ ωορτίων, 

υλικϊν κλπ.  

Κατά τθ διάρκεια αλλά και ζπειτα από τθ μεταωορά των αποβλιτων λαμβάνονται 

όλα τα μζτρα προςταςίασ και κακαριότθτασ – απολφμανςθσ.  

Το πρόγραμμα μεταωοράσ των αποβλιτων ζχει κακοριςτεί από το Τμιμα 

Επιςταςίασ - Ιματιςμοφ και εγκρίνεται από τθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Αποβλιτων 

τθσ Υγειονομικισ Μονάδασ.  

Με αντίςτοιχα μζτρα προςταςίασ, πρόγραμμα κλπ  πραγματοποιείται και θ 

μεταφορά των αποβλιτων ςτο κτίριο του παραρτιματοσ του νοςοκομείου επί τθσ 

οδοφ Σεβαςτουπόλεωσ, ςτο χϊρο προςωρινισ αποκικευςθσ που βρίςκεται ςτο 

υπόγειο του κτιρίου. 

Θ μεταωορά μεμονωμζνων ςάκων με τα χζρια δεν είναι επιτρεπτι, όπωσ και θ 

ωφλαξθ γεμάτων ςάκων ςτουσ διαδρόμουσ και τα κλιμακοςτάςια. 

Το προςωπικό είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνο ϊςτε να μθν «αναμιγνφει» τα ΕΑΑΜ 

με οικιακοφ τφπου απορρίμματα και ωυςικά να μεριμνά για τθν δικι του 

προςταςία. Για τον ςκοπό αυτό υπάρχει τακτικι διαδικαςία ενθμζρωςθσ.  
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Εικόνα 14. Κάδοσ αποκλειςτικισ χριςθσ ΕΑΥΜ 

6.8. Πποζυπινή  Αποθήκεςζη ενηόρ ηηρ Τ.Μ 

Ρολλζσ ωορζσ τα απόβλθτα που ςυλλζγονται παραμζνουν ςε ειδικοφσ χϊρουσ τθσ 

Υγειονομικισ Μονάδασ εντόσ των τμθμάτων μζχρι να μεταωερκοφν ςτο χϊρο 

προςωρινισ αποκικευςθσ. 

Οι χϊροι αυτοί: 

 ωζρουν ειδικι ςιμανςθ 

 αερίηονται και ωωτίηονται επαρκϊσ 

 δεν περιζχουν άλλα αντικείμενα εκτόσ των αποβλιτων 

 διακζτουν πυροςβεςτιρα  

 διακζτουν νεροχφτθ, υγρό ςαποφνι, χειροπετςζτεσ, αντιςθπτικό 

 κακαρίηονται και απολυμαίνονται ςε κακθμερινι βάςθ μετά τθν 

απομάκρυνςθ των αποβλιτων. 

Στο χϊρο αυτό λαμβάνεται μζριμνα τα απόβλθτα να παραμζνουν το λιγότερο 

δυνατόν.  

Τα Αςτικά Στερεά Απόβλθτα (ΑΣΑ) για τθν μείωςθ του όγκου τουσ απορρίπτονται ςε 

press container του Διμου Ακθναίων χωρθτικότθτασ περίπου δφο (2) τόνων. Το 

press container βρίςκεται ςτον προαφλιο χϊρο του νοςοκομείου (εικόνα 15). 

Ραραλαμβάνεται από τισ υπθρεςίεσ του Διμου Ακθναίων μια ωορά το 24ωρο και 

μεταωζρεται προσ τελικι διάκεςθ ςτουσ χϊρουσ υγειονομικοφσ ταωισ (Χ.Υ.Τ.Α.). 

 

Εικόνα 15. Συμπιεςτισ - Press container 
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Τα ΕΑΑΜ και τα ΜΕΑ απομακρφνονται από τον ειδικό χϊρο προςωρινισ 

αποκικευςθσ των τμθμάτων κάκε 2 ϊρεσ περίπου με το ανάλογο αποκλειςτικισ 

χριςθσ τροχιλατο, μεταωζρονται ςτουσ ψυκτικοφσ καλάμουσ προςωρινισ 

αποκικευςθσ του νοςοκομείου.  

Οι ψυκτικοί κάλαμοι προςωρινισ αποκικευςθσ (εικόνα 16) ςτο κεντρικό κτίριο 

(Αγίου Θωμά 17), ζχουν χωρθτικότθτα 9m3 περίπου για τα ΕΑΑΜ, και 7m3 για τα 

ΜΕΑ και τα ΑΕΑ και βρίςκονται ςτον ςτεγαςμζνο οικίςκο αποβλιτων ςτο προαφλιο 

του Νοςοκομείου.  

Στο κτιριο επί τθσ οδοφ Σεβαςτουπόλεωσ 16 ο ψυκτικόσ κάλαμοσ ζχει χωρθτικότθτα 

5m3 περίπου και βρίςκεται  ςτο υπόγειο του. Στουσ ψυκτικοφσ καλάμουσ 

αποκθκεφονται ΕΑΑΜ και ΜΕΑ για μζγιςτο χρονικό διάςτθμα πζντε (5) θμερϊν ςε 

κερμοκραςία μζχρι 5oC.  

Οι ψυκτικοί κάλαμοι και ςτα δφο (2) κτιρια επιτθροφνται κακ’ όλο το 24ωρο 

(υωίςτανται παρακείμενα ωυλάκια). 

Για τον ζλεγχο τθσ κερμοκραςίασ ωζρουν εξωτερικά θλεκτρονικό κερμόμετρο. 

Επιπρόςκετα εκατζρωκεν τθσ κφρασ ωορτϊςεωσ ωζρουν ςφςτθμα ωωτεινισ 

ειδοποίθςθσ, το οποίο ενεργοποιείται με το άνοιγμα τθσ κφρασ και εω’ όςον αυτι 

παραμείνει ανοικτι άνω των ζξι (6) λεπτϊν ενεργοποιείται θχθτικόσ ςυναγερμόσ. 

Οι ψυκτικοί κάλαμοι: 

  καλφπτονται από πλακάκια ςτουσ τοίχουσ και διακζτουν πρόςβαςθ ςε 

παροχι νεροφ, ϊςτε να πλζνονται και να απολυμαίνονται μετά τθν 

απομάκρυνςθ των ΕΑΥΜ και όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτθτο, ενϊ οι 

αγωγοί απορροισ καταλιγουν ςτο δίκτυο αποχζτευςθσ του 

Νοςοκομείου. 

 λειτουργοφν με ρεφμα και διακζτουν εξωτερικό πίνακα για τον ζλεγχο 

τθσ ςωςτισ λειτουργίασ τουσ. 

 ωωτίηονται επαρκϊσ. 

 διακζτουν προλθπτικά μζτρα πυραςωάλειασ. 

 διακζτουν ευκρινι ςιμανςθ με το διεκνζσ ςφμβολο του μολυςματικοφ 

και επικινδφνου και τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλθτα ΥΜ». 

 βρίςκονται ςε ςθμείο όπου υπάρχει δυνατότθτα ευχεροφσ διακίνθςθσ 

των τροχιλατων μεταωοράσ των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ και τθσ κινθτισ μονάδασ 

απολφμανςθσ. 
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 Ο χϊροσ τθσ προςωρινισ αποκικευςθσ είναι κλειδωμζνοσ και δεν 

επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτο κοινό ι ςε μθ εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό.  

Στθν εξωτερικι επιωάνεια των χϊρων αποκικευςθσ των επικίνδυνων αποβλιτων, 

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

ςφμβολο του μολυςματικοφ και επικίνδυνου χαρακτιρα. 

Κάκε ωορά, που ο χϊροσ αποκικευςθσ των παραπάνω κατθγοριϊν αποβλιτων, 

αδειάηει, κακαρίηεται και απολυμαίνεται ςχολαςτικά από το προςωπικό 

κακαριότθτασ. 

 

Εικόνα 16. Ψυκτικόσ κάλαμοσ προςωρινισ αποκικευςθσ 

Τα ΑΕΑ αποκθκεφονται εντόσ του νοςοκομείου, για χρονικό διάςτθμα όχι 

μεγαλφτερο του ενόσ ζτουσ. Οι χρθςιμοποιοφμενοι χϊροι αποκικευςθσ ζχουν 

διαμορωωκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό και βρίςκονται ςε απόςταςθ αςωαλείασ από 

τουσ χϊρουσ αποκικευςθσ άλλων υλϊν κακϊσ και τουσ λειτουργικοφσ χϊρουσ τθσ 

ΥΜ. Οι χϊροι αποκικευςθσ είναι κατάλλθλεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ τζτοιασ 

καταςκευισ, ϊςτε τα ΑΕΕ προωυλάςςονται από βροχζσ, πλθμμφρεσ, ωωτιά κ.λ.π. 

Κατά το ςχεδιαςμό τουσ ζχει λθωκεί υπόψθ θ ευχζρεια πρόςβαςθσ ενϊ το δάπεδο 

των χϊρων αποκικευςθσ είναι βιομθχανικοφ τφπου, κατάλλθλθσ ςτιλπνότθτασ και 

επαρκοφσ αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ. Οι κυριότερεσ παράμετροι που πρζπει να 

ικανοποιοφν οι χϊροι αποκικευςθσ εντόσ των ΥΜ περιλαμβάνουν: 

 Θα πρζπει να υπάρχει επαρκισ ωωτιςμόσ και αεριςμόσ του χϊρου. 

 Θα πρζπει να αποωεφγεται θ γειτνίαςθ των αποκθκευμζνων Ε.Α με δίκτυα 

υποδομϊν που ενδζχεται να επθρεαςτοφν. 

Οι χϊροι προςωρινισ αποκικευςθσ δεν είναι κοντά ςε χϊρουσ αποκικευςθσ ι 

προετοιμαςίασ τροωίμων και διακζτουν παροχι νεροφ, ςφνδεςθ με τθν αποχζτευςθ 

του νοςοκομείου, πυροςβεςτιρα κ.λ.π.  
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Υπάρχει επαρκισ χϊροσ για τουσ απαιτοφμενουσ ελιγμοφσ των τροχιλατων και τθν 

εκωόρτωςθ από το αρμόδιο προςωπικό, είναι καλά ωωτιςμζνοσ και εξοπλιςμζνοσ 

με ςφςτθμα εξαεριςμοφ, δεν είναι εκτεκειμζνοσ ςτθν θλιακι ακτινοβολία και είναι 

δφςκολα προςβάςιμοσ ςε πουλιά και ηϊα. Τζλοσ είναι απομονωμζνοσ από μθ 

εξουςιοδοτθμζνα άτομα. 

Τζλοσ, ςτα ςθμεία παραγωγισ των αποβλιτων υπάρχουν αναρτθμζνεσ κατόψεισ 

των ορόωων τθσ ΥΜ, όπου ωαίνονται οι χϊροι αποκικευςθσ των παραγόμενων 

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

Κάκε ωορά που παραλαμβάνονται επικίνδυνα απόβλθτα για αποκικευςθ, ο 

υπεφκυνοσ αποκικευςθσ, τθρεί ςτο αρχείο του αντίγραωο του εντφπου του 

ςχιματοσ 3 που τα ςυνοδεφει και ςυμπλθρϊνει αντίςτοιχο αρχείο ϊςτε να 

παρακολουκείται θ ροι των επικίνδυνων αποβλιτων ςτθν ΥΜ (Ρίνακασ 16). 

Ρίνακασ 16. Αρχείο παραλαβισ για τθν αποκικευςθ αποβλιτων από ΥΜ 

 
ΑΥΞΩΝ 

ΑΙΘΜΟΣ 

ΡΟΕΛΕΥΣΘ 
 (ΚΛΙΝΙΚΘ, 

ΕΓΑΣΤΘΙΟ 
κ.λπ.) 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

 
ΩΑ 

ΡΑΑΛΑΒΘΣ 
 

 
ΚΙΤΙΝΟΙ 

 

 
ΚΟΚΚΙΝΟΙ 

 

 
Υπογραφι 
υπεφκυνου 
παραλαβισ 

       

       

       

       

 

Στθ ςυνζχεια, κάκε ωορά που εξάγονται από το χϊρο προςωρινισ αποκικευςθσ 

επικίνδυνα απόβλθτα προσ επεξεργαςία (εντόσ ι εκτόσ τθσ ΥΜ) / διάκεςθ 

ςυμπλθρϊνεται αντίςτοιχο αρχείο με πλθροωορίεσ που αωοροφν τθν ζξοδο ΕΑΥΜ 

από τουσ χϊρουσ αποκικευςθσ (Ρίνακασ 17). 

Ρίνακασ 17. Αρχείο εξόδου  αποβλιτων 

 
ΑΥΞΩΝ 

ΑΙΘΜΟΣ 

 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΕΞΟΔΟΥ 

 
ΩΑ 

 

 
ΚΙΤΙΝΟΙ 

 

 
ΚΟΚΚΙΝΟΙ 

 
ΜΕΤΑΦΟΕΑΣ 

ΑΡΟΣΤΟΛΘ 
ΡΟΣ 

       

       

       

Τα ςτοιχεία των εντφπων και πινάκων αυτϊν (τα οποία αν είναι εωικτό 

διατθροφνται είτε ςε ζντυπθ, είτε ςε θλεκτρονικι μορωι) αποςτζλλονται ςτον 

ΥΔΑΥΜ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα (1 ωορά εβδομαδιαίωσ) ι/και όποτε αυτόσ 

το απαιτιςει, προκειμζνου να εξαχκοφν ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία ςφμωωνα με το 

πρότυπο του Ρίνακα 18 . 
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Πίνακας 18. σγκενηρωηικά ζηοιτεία αποθήκης 

 

ΡΕΙΟΔΟΣ 

ΑΝΑΦΟΑΣ 

ΡΟΕΛΕΥΣΘ 

(ΚΛΙΝΙΚΘ, 

ΕΓΑΣΤΘΙΟ 

κ.λπ.) 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

ΕΑΥΜ 

ΚΙΤΙΝΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΑΡΟΣΤΟΛΘ 

ΡΟΣ 

ΡΑΕΛΘΦΘΘΣΑΝ ΕΞΘΛΘΑΝ ΡΑΕΛΘΦΘΘΣΑΝ ΕΞΘΛΘΑΝ 

      

      

      

      

6.9. Δπεξεπγαζία ΔΑΤΜ 

Οι ΥΔΑΥΜ  κρατάνε αρχείο (Ρίνακασ 19) ςχετικά με τθν επεξεργαςία (αποτζωρωςθ, 

αποςτείρωςθ, αποκικευςθ/ μεταωόρτωςθ κ.α.) που υωίςτανται τα ΕΑ ανά 

κατθγορία, με βάςθ τα ςτοιχεία, που του αποςτζλλονται από τον Υπεφκυνο 

Αποκικευςθσ αποβλιτων (Ρίνακεσ 17-18). 

Ρίνακασ 19. Στοιχεία επεξεργαςίασ ΕΑΥΜ 

Ρερίοδοσ 

αναφοράσ 

Κατθγορία 

ΕΑΥΜ 

Τφποσ 

περιζκτθ 

(ςάκοσ, 

δοχείο, 

κάδοσ) 

Χρϊμα 

περιζκτθ 

Αρικμόσ 

περιεκτϊν 

προσ 

επεξεργαςία 

Μονάδα 

επεξεργαςίασ 

Μζκοδοσ 

επεξεργαςίασ 

Από...Έως       

      

Ο παραπάνω πίνακασ επικαιροποιείται από τουσ ΥΔΑΥΜ, όταν υπάρξουν αλλαγζσ 

ςε κάποιο από τα πεδία του ι εωόςον υπάρξει αντίςτοιχθ τροποποίθςθ τθσ 

νομοκεςίασ. 

Επιπλζον, οι ΥΔΑΥΜ διατθροφν αρχείο ςχετικά με τθν επεξεργαςία των 

παραγόμενων ΕΑΥΜ εκτόσ του νοςοκομείου, το οποίο ενθμερϊνεται κάκε ωορά 

που απόβλθτα από τθν αποκικευςθ αποςτζλλονται προσ επεξεργαςία εκτόσ του 

νοςοκομείου. 

Τα ΕΑΥΜ, που οδθγοφνται προσ επεξεργαςία και τελικι διάκεςθ εκτόσ του 

νοςοκομείου, ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από το ζντυπο αναγνϊριςθσ για τθ 

ςυλλογι και μεταωορά επικίνδυνων αποβλιτων, όπωσ ορίηει θ ΚΥΑ Αρικμ. 

οικ.146163/08-05-2012.  

Ο μεταωορζασ και το εκάςτοτε μζλοσ τθσ επιτροπισ παράδοςθσ ΕΑΥΜ 

ςυμπλθρϊνουν τα ςτοιχεία του εντφπου ςε τρία (3) αντίγραωα (εικόνα 17). Ο 

μεταωορζασ παραλαμβάνει τα δφο αντίγραωα προκειμζνου να ςυμπλθρωκοφν και 

υπογραωοφν από τον υπεφκυνο εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ ΕΑΥΜ και το ζνα το 

επιςτρζωει ςτο μζλοσ τθσ επιτροπισ παράδοςθσ ΕΑΥΜ.  
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Στο τζλοσ κάκε μινα ο μεταωορζασ επιςτρζωει αντίγραωα  των εντφπων όλου του 

μινα ςυμπλθρωμζνα ςε όλα τα πεδία τουσ και υπογεγραμμζνα από τον υπεφκυνο 

επεξεργαςίασ. Τα ζντυπα αυτά αποτελοφν το νόμιμο παραςτατικό ωσ προσ τθ 

διαχείριςθ των αποβλιτων και διατθροφνται ςε αρχείο από τουσ ΥΔΑΥΜ.  

 

Εικόνα 17. Εντυπο αναγνϊριςθσ για Συλλογι και Μεταωορά Επικίνδυνων Αποβλιτων 
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Εικόνα 18. Ζντυπο αναγνϊριςθσ για Συλλογι και Μεταωορά Επικίνδυνων Αποβλιτων 
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6.10. ςνολική Γιασείπιζη 

Για τθ διαχείριςθ των επιμζρουσ κατθγοριϊν αποβλιτων ςυνάπτονται ςυμβάςεισ με 

τουσ ωορείσ επεξεργαςίασ και μεταωοράσ, κατόπιν διαγωνιςμϊν, ςφμωωνα με τθ 

ςχετικι νομοκεςία περί προμθκειϊν του Δθμοςίου, βάςει τεχνικϊν προδιαγραωϊν, 

που ορίηει το νοςοκομείο. 

Για απόβλθτα, των οποίων θ διαχείριςθ δεν προχποκζτει οικονομικι επιβάρυνςθ, 

το νοςοκομείο μζςω πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαωζροντοσ, μπορεί να  ςυνάψει 

ςυμβάςεισ με απευκείασ ανάκεςθ με ωορείσ/εταιρίεσ που κατζχουν τισ κατάλλθλεσ 

αδειοδοτιςεισ τθροφμενθσ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ. 

Οι ΥΔΑΥΜ ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Ρρομθκειϊν εποπτεφουν τθν ορκι εκτζλεςθ 

των ςχετικϊν ςυμβάςεων και τθ τιρθςθ των περιγραωομζνων ςε αυτζσ όρων. 

Στον πιο κάτω πίνακα (Νο 20 A+B) παρατίκενται ςτοιχεία που αποτυπϊντουν το 

γενικό πλαίςιο διαχείριςθσ αποβλιτων του ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ».  
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Ρίνακασ 20A. Είδοσ-Μζκοδοσ και Φορζασ Διαχείριςθσ 

Είδοσ ΑΥΜ Μζκοδοσ 
Επεξεργαςίασ 

 
Συχνότθτα 

 

Φορζασ 
Επεξεργαςίασ 

Φορζασ 
Μεταφοράσ 

ΑΣΑ 
(μθ ανακυκλϊςιμα) 

ΧΥΤΑ Θμερθςίωσ Δ. Ακθναίων Δ. Ακθναίων 

ΑΣΑ 
 (χαρτί και υλικά 

ςυςκευαςίασ) 

Ανακφκλωςθ Δευτζρα-Τετάρτθ-
Ραραςκευι 

 
Δ. Ακθναίων 

 
Δ. Ακθναίων 

ΕΑΑΜ Αποςτείρωςθ 
(D9) 

Δευτζρα-Τετάρτθ-
Ραραςκευι 

 
STERIMED 

 
STERIMED 

ΜΕΑ Αποτζωρωςθ 
(D10) 

Τρίτθ-Ρζμπτθ Αποτεωρωτιρασ 
Α.Ε 

Αποτεωρωτιρασ 
Α.Ε 

ΑΕΑ Αποτζωρωςθ 
(D10) 

Τρίτθ-Ρζμπτθ Αποτεωρωτιρασ 
Α.Ε 

Αποτεωρωτιρασ 
Α.Ε 

 
αδιενεργά 

Σφμωωνα με τισ 
οδθγίεσ τθσ ΕΕΑΕ 

Πποτε ηθτθκεί  ΕΚΕΦΕ 
«Δθμόκριτοσ» 

ΕΚΕΦΕ 
«Δθμόκριτοσ» 

Θλεκτρικοί ςυςςωρευτζσ 
και μπαταρίεσ μικρζσ 

Ανακφκλωςθ 
Ανάκτθςθ 

Πποτε ηθτθκεί  
ΑΦΘΣ 

 
Αδειοδοτθμζνθ 

Μεταωορικι 
Εταιρία 

 
Μπαταρίεσ Οξζωσ - 

Μολφβδου 

 
Ανακφκλωςθ 

Ανάκτθςθ 

 
Πποτε ηθτθκεί 

 
ΣΥΔΕΣΥΣ 

 
Αδειοδοτθμζνθ 

Μεταωορικι 
Εταιρία 

 
Σωλινεσ Φκοριςμοφ 

 
Ανακφκλωςθ 

Πποτε ηθτθκεί  Ανακφκλωςθ 
Συςκευϊν Α.Ε 

Αδειοδοτθμζνθ 
Μεταωορικι 

Εταιρία 

Μθ χλωριωμζνα ζλαια 
μθχανϊν και λφπανςθσ 

 
Ανακφκλωςθ 

Πποτε ηθτθκεί  CYTOP  

 
ΑΘΘΕ 

Ανάκτθςθ 
Ανακφκλωςθ 

Πποτε ηθτθκεί  Ρρόςκλθςθ 
εκδιλωςθσ 

ενδιαωζροντοσ 

Αδειοδοτθμζνθ 
Μεταωορικι 

Εταιρία 

 
Άδεια μελανοδοχεία 

 
Ανακφκλωςθ 

Πποτε ηθτθκεί   Αδειοδοτθμζνθ 
Μεταωορικι 

Εταιρία 
 

Άργυροσ 
(ακτινογραωίεσ) 

 
Εκποίθςθ 

Ετθςίωσ Μζςω Δ.Δ.Δ.Υ Αδειοδοτθμζνθ 
Μεταωορικι 

Εταιρία 

 
Μόλυβδοσ 

 
Εκποίθςθ 

Πποτε ηθτθκεί  Ρρόςκλθςθ 
εκδιλωςθσ 

ενδιαωζροντοσ 

Αδειοδοτθμζνθ 
Μεταωορικι 

Εταιρία 

 
Scrap  

 
Ανακφκλωςθ 

Πποτε ηθτθκεί  Ρρόςκλθςθ 
εκδιλωςθσ 

ενδιαωζροντοσ 

Αδειοδοτθμζνθ 
Μεταωορικι 

Εταιρία 

Μικρζσ Θλεκτρικζσ και 
Θλεκτρονικζσ Συςκευζσ 

 
Ανάκτθςθ 

Ανακφκλωςθ 

 
Πποτε ηθτθκεί  

 
Ανακφκλωςθ 
Συςκευϊν Α.Ε 

 
Αδειοδοτθμζνθ 

Μεταωορικι 
Εταιρία 

 

 
Ιματιςμόσ 

Επαναχρθςιμο-
ποίθςθ 

Πποτε ηθτθκεί  Ρρόςκλθςθ 
εκδιλωςθσ 

ενδιαωζροντοσ 

Αδειοδοτθμζνθ 
Μεταωορικι 

Εταιρία 
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Ρίνακασ 20Β. Είδοσ και ετιςια κατανάλωςθ αποβλιτων 

Χαρακτθριςμόσ Αποβλιτων ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΑ 2016 2017 2018 

EAAM 18.01.03* 181083 181798 186.048 

ΜΕΑ 18.01.03* 60221 60309 64455 

AEA 
18.01.06*,18. 01. 
08*,18. 01. 09 

6856 2381 5902 

Αλκαλικζσ Μπαταρίεσ 20.01.33 76 141 108 

Μπαταρίεσ Μολφβδου, Οξζωσ 16.06.01 31   148 

Θλεκτρικόσ, Θλεκτρονικόσ 
εξοπλιςμόσ 

20.01.36 551 1499 1760 

Σωλινεσ ωκοριςμοφ, λάμπεσ 20.01.21* 600 399 540 

Εξοπλιςμόσ που περιζχει 
χλωροωκοράνκρακεσ 

20.01.23*,16.02.11* 309     

Θλεκτρικόσ, Θλεκτρονικόσ 
εξοπλιςμόσ που περιζχει 
επικίνδυνα ςυςτατικά 

20.01.35*, 16.02.13* 609 323 324 

Απόβλθτα μελανιϊν (toner) 08.03.12*, 08.03.18 99 396 483 

Mθ χλωριωμζνα ζλαια λίπανςθσ 13.02.05* 150   185 

Φίλμ ακτινογραωιϊν  09.01.07   3195 429 

Ρλαςτικά 20.01.39   340   

Ξφλο 20.01.38   110 580 

Μζταλλα 20.01.40   1990 2040 

Χαρτί 20.01.01   25566 1437 

Μόλυβδοσ 20.01.40   1500   

EAAM= Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ Μολυςματικά 

 ΜΕΑ, ΑΕΑ= Μεικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα, Άλλα Επικίνδυνα Απόβλθτα 

Οι ποςότθτεσ αναωζρονται ςε κιλά   
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7. Εκπαίδεσζη Προζωπικού 

 7.1 κοπόρ 

Σκοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ όλων των κατθγοριϊν και ειδικοτιτων 

είναι θ γνωςτοποίθςθ των κεμάτων υγείασ, αςωάλειασ και ορκισ διαχείριςθσ των 

αποβλιτων του Νοςοκομείου κακϊσ και θ ευαιςκθτοποίθςθ ςτο μείηον κζμα τθσ 

προςταςίασ του Ρεριβάλλοντοσ και τθσ Δθμόςιασ Υγείασ. 

Μζςω τθσ εκπαιδεφςθσ του προςωπικοφ οριοκετοφνται οι ρόλοι και οι ευκφνεσ του 

ιατρικοφ, νοςθλευτικοφ, επιςτθμονικοφ, τεχνικοφ, διοικθτικοφ και βοθκθτικοφ 

προςωπικοφ ςτο ςυνολικό πρόγραμμα διαχείριςθσ αποβλιτων, όπωσ αυτό ορίηεται 

ςτον παρόντα Κανονιςμό. 

Ιδιαίτερθ ζμωαςθ δίδεται ςτον ορκό διαχωριςμό των ΑΥΜ ςτθν πθγι, ςτθν  

εωαρμογι μζτρων υγιεινισ και αςωάλειασ, ςτθν πρόλθψθ ατυχθμάτων κακϊσ και 

ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων περιςτατικϊν. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εωαρμόηεται ςε νζουσ αλλά και ιδθ υπθρετοφντεσ 

υπαλλιλουσ και αναπροςαρμόηεται εω’ όςον προκφπτουν νζα δεδομζνα ωσ προσ τθ 

διαχείριςθ αποβλιτων όπωσ νζεσ τεχνολογίεσ, αντικατάςταςθ υλικϊν κ.ο.κ.   

7.2 Τπόσπεοι Δκπαίδεςζηρ 

Υπόχρεοι εκπαίδευςθσ είναι όλο το προςωπικό εω’ όςον κατά τθν κακθμερινι 

άςκθςθ των κακθκόντων του παράγει απόβλθτα τα οποία χριηουν διαχείριςθσ. 

Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ διαωοροποιείται αναλόγωσ τθσ κατθγορίασ και 

αρμοδιοτιτων ωσ εξισ: 

 Ιατρικό προςωπικό 

 Νοςθλευτικό προςωπικό 

 Άλλοι επαγγελματίεσ υγείασ (εργαςτθριακό προςωπικό κλπ) 

 Διοικθτικό προςωπικό  

 Ρροςωπικό Τεχνικισ Υπθρεςίασ 

 Ρροςωπικό κακαριότθτασ 

Το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ βαςίηεται κυρίωσ ςε ςυναντιςεισ  ςτο χϊρο εργαςίασ 

των ΥΔΑΥΜ με τουσ ΤΥΔΑΥΜ και το λοιπό προςωπικό (on site), ενϊ με μζριμνα τθσ 

Διοίκθςθσ διοργανϊνονται εκπαιδευτικζσ ενζργειεσ με τθ μορωι 

ςεμιναρίων/θμερίδων,  για το ιατρικό, το νοςθλευτικό προςωπικό, τουσ λοιποφσ 

επαγγελματίεσ υγείασ και το λοιπό προςωπικό.Το προςωπικό του ςυνεργείου 

κακαριότθτασ εκπαιδεφεται ςχετικά με τθ ςυλλογι, μεταωορά και προςωρινι 

αποκικευςθ των ΕΑΥΜ κακϊσ και ςτθν ορκι εωαρμογι των Μζτρων Ατομικισ 

Ρροςταςίασ.Για τθν εκπαίδευςθ/επιμόρωωςθ των ΥΔΑΥΜ προβλζπεται θ 

ςυμμετοχι τουσ ςε εκπαιδευτικά προγράμματα αρμόδιων ωορζων (Ρανεπιςτιμια, 
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ωορείσ επιμόρωωςθσ κλπ) κακϊσ και θ ςυμμετοχι ςε θμερίδεσ, ςυνζδρια κλπ με 

τθν υποςτιριξθ τθσ Διοικιςεωσ. 

7.3 Δκπαιδεςηικά Ππογπάμμαηα 

Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ είναι ευκφνθ των ΥΔΑΥΜ και τθσ Επιτροπισ 

Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων. Σε ςυγκεκριμζνα τμιματα/εργαςτιρια διενεργοφνται 

εκπαιδευτικά προγράμματα, με ευκφνθ των Συντονιςτϊν Διευκυντϊν/Επιςτθμονικά 

Υπεφκυνων και των ΤΥΔΑΥΜ. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα τελοφν υπό τθν αιγίδα τθσ Διοίκθςθσ και των 

επιμζρουσ Υπθρεςιϊν (Διεφκυνςθ Ιατρικισ Υπθρεςίασ, Διεφκυνςθ Νοςθλευτικισ 

Υπθρεςίασ κλπ), ζτςι ϊςτε να διαςωαλίηεται θ ςυμμετοχι του προςωπικοφ 

(χοριγθςθ ςχετικϊν αδειϊν κλπ) και το γραωείο εκπαίδευςθσ μεριμνά για τθν 

εωαρμογι τουσ (διάκεςθ αμωικεάτρου, οπτικοακουςτικϊν μζςων κλπ). 

Τα βαςικά ςθμεία των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ζχουν ωσ εξισ: 

 Ενθμζρωςθ για το υπάρχον νομοκετικό πλαίςιο ςτα κζματα διαχείριςθσ κάκε 
κατθγορίασ αποβλιτων. 

 Ρλθροωόρθςθ ςχετικά με τουσ προβλεπόμενουσ από τον Εςωτερικό Κανονιςμό 
ρόλουσ και υπευκυνότθτεσ κάκε κατθγορίασ εργαηομζνων. 

 Οδθγίεσ εωαρμογισ των πρακτικϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων π.χ. επεξιγθςθ 
τθσ ζγχρωμθσ κωδικοποίθςθσ των ςάκων, των ςυμβόλων κινδφνου και των 
προωυλάξεων που πρζπει να ακολουκθκοφν κατά τον χειριςμό των 
μολυςματικϊν και επικίνδυνων αποβλιτων κ.α. 

 Διαδικαςίεσ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ παραγωγισ των αποβλιτων. 

 Σθμαςία του ςωςτοφ διαχωριςμοφ των διαωόρων κατθγοριϊν αποβλιτων. 

 Κινδφνουσ που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ των αποβλιτων / επιπτϊςεισ ςτθν 
υγεία. 

 Διαδικαςίεσ αντιμετϊπιςθσ ατυχθμάτων, Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ. 

 Οδθγίεσ για τθ χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (ωόρμασ, γαντιϊν, μάςκασ 
κ.λ.π.) 

 Επιδθμιολογία, τρόποι μετάδοςθσ και προωφλαξθσ των HIV, HBV, HCV. 

 Μζτρα προςταςίασ και αςωαλείασ του προςωπικοφ κατά τθ διαχείριςθ των 
ΕΑΥΜ. 

Θ επικαιροποίθςθ των γνϊςεων του υπάρχοντοσ προςωπικοφ και θ ενθμζρωςι 

τουσ ςχετικά με τθ νζα νομοκεςία είναι κεωαλαιϊδουσ ςθμαςίασ και κα πρζπει να 

λαμβάνει χϊρα ανά τακτά χρονικά διαςτιματα ι όποτε είναι απαραίτθτο. 

Στο ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» πραγματοποιείται ετιςια εκπαιδευτικι Θμερίδα από το ζτοσ 

2015. Συνολικά ζχουν πραγματοποιθκεί 4 Θμερίδεσ.  
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7.4 Τπεύθςνοι Δκπαίδεςζηρ 

Θ Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων, ςε ςυνεργαςία με τουσ ΥΔΑΥΜ, είναι 

υπεφκυνοι για τθν προϊκθςθ και εωαρμογι των παραπάνω εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων, που αωοροφν ςε όλα τα ςτάδια διαχείριςθσ των παραγόμενων 

αποβλιτων. Είναι δε υπεφκυνοι, για τθν επαρκι επιμόρωωςθ όλων των μελϊν του 

ςυςτιματοσ, ςχετικά με τθ διαχείριςθ των αποβλιτων και των υποχρεϊςεϊν τουσ, 

που πθγάηουν από τθν υλοποίθςθ του κανονιςμοφ διαχείριςθσ. 

Για το λόγο αυτό τθρείται, από τουσ ΥΔΑΥΜ, αρχείο για τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που ζχουν ςχεδιαςκεί ςτθν ΥΜ, τισ ομάδεσ που ζχουν ςυμμετάςχει 

ςε αυτά κακϊσ και το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτϊν. Το πρότυπο αυτό 

αρχείο ζχει τθ μορωι του παρακάτω πίνακα και ςυμπλθρϊνεται κάκε ωορά που 

λαμβάνει χϊρα ζνα εκπαιδευτικό ςεμινάριο – πρόγραμμα ςχετικά με τθ διαχείριςθ 

των ΑΥΜ. 

Εκπαιδευτισ………. 

Ρίνακασ 21. Ρίνακασ προγραμμάτων Εκπαίδευςθσ  

Θεματικι 

Ενότθτα 

Ονοματζπωνυμο 

Εκπαιδευόμενου 

Ειδικότθτα 

Εκπαιδευόμενου 

 

Θμερομθνία 

Διεξαγωγισ 

Ρροτεινόμενθ 

Θμερομθνία 

Επανάλθψθσ 
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8. Μέηρα Τγιεινής και Αζθάλειας καηά ηην Εθαρμογή 
ηοσ Κανονιζμού Διατείριζης ΑΤΜ 

8.1 Βαζικέρ Απσέρ 

 Θ ςωςτι διαχείριςθ των ΑΥΜ προχποκζτει:Τθν εωαρμογι προγραμμάτων 

κατάλλθλθσ και ςυςτθματικισ εκπαίδευςθσ ςτουσ εργαηόμενουσ, θ οποία ζχει ςτόχο 

τθ κατανόθςθ:  

       α) των ενδεχόμενων κινδφνων που εμπεριζχονται ςτθ διαχείριςθ των    

αποβλιτων 

             β) τθσ ςθμαςίασ του εμβολιαςμοφ κατά τθσ Θπατίτιδασ Β και του τετάνου και  

γ) τθσ ςθμαςίασ τθσ χριςθσ Μζςων  Ατομικισ  Ρροςταςίασ(ΜΑΡ). 

 Τθν προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν προςταςία τουσ. 

 Τθν εωαρμογι προγράμματοσ αςωαλείασ τθσ εργαςίασ, που περιλαμβάνει 

τον εμβολιαςμό, τθν προωφλαξθ από τθν ζκκεςθ ςε επικίνδυνουσ 

παράγοντεσ και τθν ιατρικι παρακολοφκθςθ. 

8.2 Μέηπα Τγιεινήρ και Αζθάλειαρ καηά ηη Γιασείπιζη ηυν 
Αποβλήηυν.  

Γενικά κατά τθ διαχείριςθ των ΑΥΜ εντόσ του Νοςοκομείου ςε όλα τα ςτάδια αυτισ 

(γζνεςθ/παραγωγι, διαχωριςμόσ ςτθν πθγι, μεταωορά εντόσ του Νοςοκομείου, 

προςωρινι αποκικευςθ) λαμβάνονται τα κατάλλθλα Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ 

(ΜΑΡ) ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ προςωπικοφ που εμπλζκεται ςτισ διαδικαςίεσ. 

Βαςικι προχπόκεςθ αποτελεί θ καταγραωι των διαδικαςιϊν, θ αναγνϊριςθ και 

εκτίμθςθ του ςχετικοφ κινδφνου για κάκε κατθγορία προςωπικοφ θ οποία 

προθγείται τθσ επιλογισ των ΜΑΡ, τθρουμζνθσ τθσ ςχετικισ Νομοκεςίασ.  

Το Νοςοκομείο διακζτει ςτο προςωπικό τα απαιτοφμενα ΜΑΡ και διατθρεί επαρκι 

ποςότθτα αυτϊν αποκθκευμζνα. Ομοίωσ το Νοςοκομείο διακζτει επαρκι αρικμό 

υλικϊν και ΜΑΡ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων περιςτατικϊν (π.χ. διαςπορά 

ουςιϊν κλπ).  

Ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ είναι ο εμβολιαςμόσ/ανοςοποίθςθ όλου του προςωπικοφ και 

με μζριμνα τθσ ΕΝΛ εωαρμόηεται πρόγραμμα εμβολιαςμοφ. 

Το Νοςοκομείο με ευκφνθ τθσ ΕΝΛ διακζτει απόκεμα ςκευαςμάτων ενεργθτικισ 

ανοςοποίθςθσ – χθμειοπροωφλαξθσ, τα οποία διατίκενται ςε περιπτϊςεισ 

ατυχθμάτων  ςφμωωνα με τα αντίςτοιχα ιατρικά πρωτόκολλα και ενδείξεισ, όπωσ 

περιγράωεται και ςτισ ςχετικζσ ενότθτζσ περί ανοςοποίθςθσ και  αντιμετϊπιςθσ 

εκτάκτων περιςτατικϊν. 
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Ζμωαςθ δίδεται ςτθν πρόλθψθ περιςτατικϊν διαδερμικισ ζκκεςθσ ςε βιολογικά 

υγρά μζςω τθσ προμικειασ υλικϊν με χαρακτθριςτικά αςωαλείασ (sharps safety 

devices) ςτα μζτρα των δυνατοτιτων του Νοςοκομείου. 

Διάωορα περιςτατικά που αωοροφν ατυχιματα κατά τθν διαχείριςθ των ΕΑΥΜ 

καταγράωονται ςτο ςχετικό αρχείο τθσ ΕΝΛ/ΥΔΑΥΜ οφτωσ ϊςτε να γίνεται ανάλυςθ 

τθσ ωφςεωσ του ατυχιματοσ, να εντοπιςτοφν κενά αςωαλείασ και να διενεργθκοφν 

άμεςα οι απαιτοφμενεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ με ειςιγθςθ τθσ ΕΝΛ και των ΥΔΑΥΜ 

προσ τθ Διοίκθςθ. 

8.2.1 Ρροςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ  

Το προςωπικό κακαριότθτασ κατά τθ ςυλλογι και διακίνθςθ των ΑΥΜ εντόσ των 

νοςθλευτικϊν τμθμάτων/εργαςτθρίων ςτουσ χϊρουσ προςωρινισ αποκικευςθσ 

αυτϊν ωζρει ωόρμα εργαςίασ, αντιολιςκθτικά υποδιματα ανκεκτικά ςτισ 

διατριςεισ, γάντια εργαςίασ, βιομθχανικι ποδιά.  

Αντίςτοιχα το προςωπικό κακαριότθτασ που αςχολείται με τθ μεταωορά των ΑΥΜ 

εντόσ του Νοςοκομείου προσ τουσ χϊρουσ προςωρινισ αποκικευςθσ  του 

νοςοκομείου ωζρει τα ανωτζρω κακϊσ και μάςκα, μπότεσ ι ποδονάρια και γυαλιά 

οωκαλμικισ προςταςίασ όπου απαιτείται (Ρίνακασ 22). 

Οι μπότεσ και τα χοντρά γάντια είναι ιδιαίτερα ςθμαντικά για τουσ εργάτεσ που 

μεταωζρουν τα ΕΑΥΜ. Οι ενιςχυμζνεσ ςόλεσ τουσ προςτατεφουν τουσ εργαηόμενουσ 

κατά τθν αποκικευςθ των παραγόμενων αποβλιτων δρϊντασ προλθπτικά ςε 

ενδεχόμενθ επαωι με επικίνδυνα υγρά απόβλθτα και ςε ολιςκθρά πατϊματα. Αν θ 

ςυλλογι δεν ζχει γίνει με ςωςτό τρόπο, υπάρχει πικανότθτα μολυςμζνα αιχμθρά 

αντικείμενα να ζρκουν ςε επαωι με τα άκρα των εργαηομζνων με απρόβλεπτεσ 

ςυνζπειεσ. 

Κατά τον κακαριςμό και απολφμανςθ των χϊρων προςωρινισ αποκικευςθσ και των 

τροχιλατων μεταωοράσ εωαρμόηονται τα ανωτζρω ΜΑΡ. 

Το προςωπικό κακαριότθτασ υποχρεοφται να εωαρμόηει τα ςχετικά ΜΑΡ (γάντια 

εργαςίασ,βιομθχανικι ποδιά) και κατά τθ ςυλλογι-μεταωορά των ΑΣΑ για τθν 

πρόλθψθ ατυχθμάτων που ςχετίηονται με ΕΑΥΜ που ζχουν απορριωκεί εκ 

παραδρομισ ςε μαφρθ ςακοφλα για ΑΣΑ. 

Ρίνακασ 22. Συνιςτϊμενα Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ   

Υποχρεωτικά Αναλόγωσ τθσ εργαςίασ 

Φόρμα εργαςίασ  Γυαλιά οωκαλμικισ 

προςταςίασ/προςωπίδεσ 

Γάντια εργαςίασ/γάντια μιασ χριςεωσ Βιομθχανικι ποδιά  

Υποδιματα εργαςίασ/ποδονάρια Μάςκα αναπνευςτικισ προςταςίασ 
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Ραρατίκεται ςχθματικά θ ςυνιςτϊμενθ ενδυμαςία για τθ μεταωορά ΕΑΥΜ εντόσ του 

Νοςοκομείου κακϊσ και για εργαςίεσ κακαριςμοφ και απολφμανςθσ (εικόνα 17). 

 

 

Εικόνα 17. Συνιςτϊμενθ ενδυμαςία κατά τθ μεταωορά Ε.Α.Υ.Μ 

8.2.2 Υγιεινι των χεριϊν  

Για τθν ατομικι υγιεινι του προςωπικοφ κακαριότθτασ που μεταωζρει τα ΑΥΜ 

ςτουσ χϊρουσ προςωρινισ αποκικευςθσ, αλλά και ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ των 

ΕΑΥΜ ςτουσ ψυκτικοφσ καλάμουσ και των ΑΣΑ ςτο press container υπάρχουν 

νιπτιρεσ με ςαποφνι και ηεςτό νερό κακϊσ και αντιςθπτικά διαλφματα. Το πλφςιμο των 

χεριϊν είναι απαραίτθτο κάκε ωορά που κάποιοσ ζρχεται ςε επαωι με απόβλθτα. 

8.2.3 Ανοςοποίθςθ 

Για τθν ανοςοποίθςθ του προςωπικοφ υπεφκυνθ είναι θ Επιτροπι Νοςοκομειακϊν 

Λοιμϊξεων ςε ςυνεργαςία με τουσ ΥΔΑΥΜ. Οι ΥΔΑΥΜ κα πρζπει να είναι ενιμεροι 

ςχετικά με τθν ανοςοποίθςθ του προςωπικοφ, ςε περίπτωςθ άτυχιματοσ ι 

ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

Για τθν ανοςοποίθςθ (πακθτικι και ενεργθτικι) του προςωπικοφ του Νοςοκομείου 

εωαρμόηεται βαςικό πρόγραμμα εμβολιαςμοφ ζναντι τθσ θπατίτιδασ Β και τετάνου 

κακϊσ ζχουν παρτθρθκεί περιπτϊςεισ προςβολισ ατόμων που αςχολοφνται με το 

χειριςμό των ΕΑΥΜ, με μζριμνα τθσ ΕΝΛ.  

Εωαρμόηεται και ετιςιοσ εμβολιαςμόσ ζναντι τθσ εποχικισ γρίπθσ ςφμωωνα με τισ 

οδθγίεσ του Υπουργείου Υγείασ και του ΕΟΔΥ. Το πρόγραμμα εμβολιαςμοφ δφναται 

να επεκτακεί κατά περίπτωςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ προςωπικοφ (π.χ. 

εμβόλιο θπατίτιδασ Α ςτο προςωπικό, το οποίο απαςχολείται ςτα μαγειρεία). 
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Επιπρόςκετα, για τθν ενεργθτικι ανοςοποίθςθ/χθμειοπροωφλαξθ όλου του 

προςωπικοφ διατίκενται με ευκφνθ τθσ ΕΝΛ υπεράνοςοσ γ-ςωαιρίνθ, αντιτετανικόσ 

ορόσ, αντιβιοτικά/αντιϊκά ςκευάςματα για τθν πρόλθψθ ανάπτυξθσ νόςου μετά από 

επαωι με μολυςματικοφσ παράγοντεσ (κυρίωσ ςε περιςτατικά διαδερμικισ ζκκεςθσ 

ςε αίμα-βιολογικά υγρά) ςφμωωνα με τα αντίςτοιχα ιατρικά πρωτόκολλα και 

ενδείξεισ και τθν κατά περίπτωςθ κλινικι/εργαςτθριακι εκτίμθςθ. 

8.2.4 Ρρακτικζσ  αςφαλοφσ διαχείριςθσ  

Οι ςωςτζσ πρακτικζσ διαχείριςθσ αωοροφν: 

 Σε προςεχτικό διαχωριςμό των αποβλιτων και τοποκζτθςθ ςε διαωορετικοφσ 

περιζκτεσ και ςάκουσ με ςιμανςθ, ϊςτε να είναι απόλυτα διακριτόσ ο κίνδυνοσ, 

που προκφπτει από τθν κάκε κατθγορία. 

 Σε προςεχτικι ςυςκευαςία, θ οποία προςτατεφει τουσ εργαηόμενουσ από τθν 

επαωι τουσ με τα απόβλθτα και τισ διαρροζσ. 

 Σε ςωςτι ςιμανςθ, θ οποία επιτρζπει τθν άμεςθ αναγνϊριςθ τουσ είδουσ του 

αποβλιτου και τθσ πθγισ προζλευςθσ. 

 Σε ςωςτι μεταωορά που μειϊνει τθν πικανότθτα να εκτεκεί το εμπλεκόμενο 

προςωπικό ςε κίνδυνο. 

 Σε προςεκτικι αποκικευςθ, θ οποία επιτρζπει τθν πρόςβαςθ ςτο    

εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό μόνο και αποτρζπει τθν είςοδο εντόμων και 

τρωκτικϊν, που είναι δυνατό να μεταωζρουν τθ μόλυνςθ ςε γειτονικζσ περιοχζσ. 

8.2.5 Ειδικζσ προφυλάξεισ για τθν αντιμετϊπιςθ ατυχθμάτων 

Ο εργαηόμενοσ, που καλείται να κακαρίςει επικίνδυνα υλικά που ζχουν 

διαςκορπιςτεί ωσ αποτζλεςμα ατυχιματοσ, ωοράει γάντια, μάςκα, γυαλιά και 

ειδικι ωόρμα.  

Αν θ ουςία είναι πτθτικι και ιδιαίτερα επικίνδυνθ (π.χ. τοξικι), ωοράει επιπλζον 

εξοπλιςμό προςταςίασ του αναπνευςτικοφ. Αν χυκεί μολυςματικό υλικό ςτο 

δάπεδο, ο χϊροσ κακαρίηεται με απολυμαντικά. 

8.2.6 Αςφάλεια κατά τθ διαχείριςθ κυτταροτοξικϊν – κυτταροςτατικϊν -

χθμειοκεραπευτικϊν φαρμάκων  

Υπεφκυνοσ για τθν αςωάλεια κατά τθ χριςθ κυτταροτοξικϊν – κυτταροςτατικϊν – 

χθμειοκεραπευτικϊν ωαρμάκων είναι ο εκπρόςωποστου Φαρμακείου τθσ 

Υγειονομικισ Μονάδασ. 

Για να ελαχιςτοποιθκεί θ ζκκεςθ ςε τζτοιου είδουσ ωάρμακα λαμβάνονται τα 

ακόλουκα μζτρα: 
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 Γραπτζσ οδθγίεσ που κακορίηουν τισ αςωαλείσ διαδικαςίεσ για κάκε ςχετικι 

εργαςία. 

 Φφλλα αςωαλείασ 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 κυτταροτοξικϊν – 

κυτταροςτατικϊν – χθμειοκεραπευτικϊν ωαρμάκων (ςε ςυνεργαςία με τουσ 

ΥΔΑΥΜ) 

Οι οδθγίεσ για τθν προςταςία του προςωπικοφ περιλαμβάνουν: 

 Χωριςτι ςυλλογι των κυτταροτοξικϊν – κυτταροςτατικϊν – 

χθμειοκεραπευτικϊν αποβλιτων ςε κατάλλθλουσ περιζκτεσ με ετικζτα που 

περιζχει τον όρο «Επικίνδυνα κυτταροτοξικά – κυτταροςτατικά – 

χθμειοκεραπευτικά Απόβλθτα» και τοποκζτθςι  ςε κατάλλθλουσ περιζκτεσ. 

 Αςωαλι ωφλαξθ των κυτταροςτατικϊν – κυτταροτοξικϊν – χθμειοκεραπευτικϊν 

αποβλιτων μζχρι τθ διάκεςι τουσ. 

 Επιςτροωι των λθγμζνων ωαρμάκων ςτον προμθκευτι, μζςω του Φαρμακείου. 

 Απολφμανςθ του εξοπλιςμοφ, που χρθςιμοποιείται για τθν αντιμετϊπιςθ 

διαςκορπιςμζνων ουςιϊν και για τθ διάκεςθ και τθν επεξεργαςία μολυςμζνου 

υλικοφ από εκκρίματα αςκενϊν και κυτταροτοξικά – κυτταροςτατικά – 

χθμειοκεραπευτικά ωάρμακα. 

 Τζλοσ, οι εργάτεσ που ζρχονται ςε επαωι με κυτταροτοξικά – κυτταροςτατικά – 

χθμειοκεραπευτικά απόβλθτα ωοροφν γάντια, μάςκεσ, ςτολζσ και γυαλιά. 

Θ προετοιμαςία διαλυμάτων με κυτταροςτατικά ωάρμακα (για χοριγθςθ 

χθμειοκεραπευτικισ αγωγισ ςε αςκενείσ) διενεργείται ςτο ειδικό τμιμα διαλφςεων 

(και ςτο κεντρικό κτιριο (Κ) και ςτο κτιριο (Ρ) .  

Οι διαλφςεισ εκτελοφνται από κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό. Κατά τθν 

προετοιμαςία των διαλυμάτων οι εργαςίεσ γίνονται ςε κάλαμο βιολογικισ 

αςωάλειασ (BioSafety Cabinet-BSC) και λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα 

ατομικισ προςταςίασ όπωσ μάςκα υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ (FFP3), 

διπλά γάντια latex, γυαλιά προςταςίασ οωκαλμϊν (όπου απαιτείται) ενϊ το 

προςωπικό ωζρει τθν ενδεδειγμζνθ προςτατευτικι ενδυμαςία. Ομοίωσ τα Μζτρα 

Ατομικισ Ρροςταςίασ εωαρμόηονται και κατά τθ διαχείριςθ των αποβλιτων που 

προκφπτουν από τθν προετοιμαςία των διαλυμάτων (κενά ωιαλίδια ςκευαςμάτων, 

υπολείμματα ωαρμακευτικϊν ουςιϊν, αιχμθρά κλπ) μζχρι τθν ςωράγιςθ των 

υποδοχζων. Ο χϊροσ διαλφςεων κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ παραμζνει 

κλειςτόσ.  
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Σε περίπτωςθ διαςποράσ κυτταροςτατικϊν ωαρμάκων εκτόσ του καλάμου 

νθματικισ ροισ εωαρμόηεται το ςχετικό πρωτόκολλο διαςποράσ επικινδφνων 

ουςιϊν. 

Σε εργαςτθριακά τμιματα όπου γίνεται χριςθ επικινδφνων χθμικϊν ουςιϊν (π.χ. 

ωορμαλδεψδθ, ξυλόλθ κλπ) το επιςτθμονικό προςωπικό εωαρμόηει όλα τα κατά 

περίπτωςθ απαιτοφμενα Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ, τα οποία διατθροφνται και 

κατά τθ διαχείριςθ των παραγόμενων αποβλιτων ζωσ και τθ ςωράγιςθ των 

περιεκτϊν.  

Σε εργαςτθριακά τμιματα (π.χ. μικροβιολογικό) ο χειριςμόσ όλων των βιολογικϊν 

υλικϊν (π.χ. αίμα, οφρα, κόπρανα, βρογχικζσ εκκρίςεισ, λοιπά βιολογικά 

υγρά/υλικά) διενεργείται λαμβάνοντασ όλεσ τισ απαραίτθτεσ κατά περίπτωςθ 

προωυλάξεισ για τθν πρόλθψθ διαςποράσ πακογόνων μικροοργανιςμϊν μζςα ςε 

κάλαμο βιολογικισ αςωάλειασ (BSC), όπου αυτό απαιτείται.  

Τα Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ και πρόλθψθσ διαςποράσ πακογόνων διατθροφνται 

κατά τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ζωσ τθ ςωράγιςθ των υποδοχζων. 

Σε ιδιάηουςεσ περιπτϊςεισ ηθτείται γνωμάτευςθ τθσ ΕΝΛ. 
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9. τέδιο Ανηιμεηώπιζης Εκηάκηων Περιζηαηικών 

9.1 Γενικά  

Για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων περιςτατικϊν, αρμόδιοσ για το ςυντονιςμό των 

ενεργειϊν, τθν τιρθςθ των κανόνων και τθν ενθμζρωςθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ ΥΜ είναι 

ο ΥΔΑΥΜ ςε ςυνεργαςία με τουσ Νοςθλευτζσ Επιτιρθςθσ Λοιμϊξεων-ΝΕΛ. Σε 

περίπτωςθ εκτάκτων περιςτατικϊν ο ΥΔΑΥΜ ςυνεργάηεται και ςυντονίηει επίςθσ το 

ςυνεργείο απολφμανςθσ ϊςτε να τθρείται το ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ. Σε 

περίπτωςθ απουςίασ του ΥΔΑΥΜ και του ΝΕΛ, το ρόλο τουσ αναλαμβάνει ο 

αρχαιότεροσ εκ των ΤΥΔΑΥΜ. 

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 περιλαμβάνουν : 

 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 είναι 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 

Το προςωπικό τθσ ΥΜ εκπαιδεφεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, για τθν αντιμετϊπιςθ 

τζτοιων περιςτατικϊν, ο δε απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ είναι διακζςιμοσ ϊςτε να 

χρθςιμοποιθκεί ζγκαιρα και άμεςα. 

9.2. Σπαςμαηιζμόρ  

Σε κάκε περίπτωςθ ατυχιματοσ με αιχμθρό αντικείμενο ι ζκκεςθ βλεννογόνων ςε 

βιολογικά υγρά αςκενοφσ, ο εργαηόμενοσ, κα πρζπει να ακολουκεί τα εξισ βιματα: 

Αντιμετϊπιςθ επαγγελματικισ ζκκεςθσ ςε HBV, HCV και HIV 

ΒΘΜΑ 1: ΡΕΙΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΤΑΥΜΑΤΙΚΘΣ ΡΕΙΟΧΘΣ  

 Ρλφςιμο τθσ τραυματικισ επιωάνειασ με ςαποφνι και νερό. 

 Ξζπλυμα τθσ μφτθσ, του ςτόματοσ ι του δζρματοσ από πικανά υπολείμματα 

ςταγόνων αίματοσ που ζχουν εκτιναχκεί, με άωκονο νερό. 

 Ξζπλυμα των ματιϊν με κακαρό νερό ι ωυςιολογικό ορό ι άλλο ςτείρο 

οωκαλμικό υγρό. 
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 Να μθ χρθςιμοποιοφνται καυςτικζσ ουςίεσ (π.χ χλωρίνθ) και να μθ γίνεται 

ζγχυςθ αντιςθπτικϊν ι απολυμαντικϊν ςτθν τραυματικι επιωάνεια. 

ΒΘΜΑ 2: ΑΝΑΦΟΑ ΤΟΥ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 Αναφορά του ςυμβάντοσ ςτον άμεςο προϊςτάμενο του εργαηόμενου, ςτθν 

Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων και ςτον ιατρό εργαςίασ.  

 Καταγραφι των ςυνκθκϊν: χρόνοσ, τόποσ, ποια ςθμεία του ςϊματοσ του 

εργαηομζνου ζχουν τραυματιςτεί ι εκτεκεί ςε βιολογικό υγρό αςκενι, κατά 

τθ διάρκεια ποιασ διαδικαςίασ και ποιο είδοσ αιχμθρισ ςυςκευισ 

εμπλζκεται και εάν ζχουν τθρθκεί τα προβλεπόμενα μζτρα. 

 Καταγραφι τθσ ςοβαρότθτασ τθσ ζκκεςθσ: είδοσ και ποςότθτα βιολογικοφ 

υγροφ, διάρκεια ζκκεςθσ 

 Καταγραφι δεδομζνων από τθν πθγι τθσ ζκκεςθσ (αςκενι): εάν πρόκειται 

για αςκενι με λοίμωξθ από HIV, HBV ι HCV. Στθν περίπτωςθ αςκενι με HIV 

λοίμωξθ, κακοριςμόσ του ςταδίου τθσ νόςου, ιικό ωορτίο, CD4, πλθροωορίεσ 

για αντιρετροϊκι αγωγι ι αντοχι  

 Καταγραφι δεδομζνων από τον εργαηόμενο: ιςτορικό εμβολιαςμοφ ζναντι 

τθσ θπατίτιδασ Β και ζλεγχοσ αντιςωμάτων, υποκείμενα νοςιματα, 

ωαρμακευτικι αγωγι, ιςτορικό ωαρμακευτικϊν αλλεργιϊν, κφθςθ ι 

γαλουχία 

ΒΘΜΑ 3: ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ 

Κάκε ζκκεςθ πρζπει να αξιολογείται ωσ προσ τθν πικανότθτα μετάδοςθσ HIV, HBV ι 

HCV ςυνεκτιμϊντασ το είδοσ του βιολογικοφ υγροφ που εμπλζκεται, τθν οδό και τθ 

βαρφτθτα τθσ ζκκεςθσ. Ο κίνδυνοσ μετάδοςθσ αιματογενϊσ μεταδιδόμενου 

πακογόνου είναι ςθμαντικόσ όταν πρόκειται για ζκκεςθ ςε αίμα, ςπζρμα, κολπικά 

υγρά, εγκεωαλονωτιαίο υγρό, περιτοναϊκό, περικαρδιακό, πλευριτικό, αρκρικό και 

αμνιακό υγρό. Σωματικά υγρά που δεν ςχετίηονται με αυξθμζνο κίνδυνο μετάδοςθσ 

αιματογενϊσ μεταδιδόμενων πακογόνων εκτόσ εάν είναι εμωανϊσ επιμολυςμζνα 

με αίμα, είναι: το ςάλιο, τα δάκρυα, ο ιδρϊτασ, οι ρινικζσ εκκρίςεισ, τα κόπρανα, τα 

εμζςματα και τα οφρα. Σχετικά με τον οδό τθσ ζκκεςθσ πρζπει να αξιολογείται εάν 

πρόκειται για διαδερμικό τραυματιςμό, επαωι με βλεννογόνο, δζρματοσ με λφςθ 

τθσ ςυνεχείασ του ι δάγκωμα με ζκκεςθ ςε αίμα. 
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ΒΘΜΑ 4: ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΘ-ΡΘΓΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ 

Ζλεγχοσ για αντιςϊματα κατά HBsAg, HCV και HIV 

 Δε ςυςτινεται ο ζλεγχοσ του ιικοφ ωορτίου για HIV ωσ ζλεγχοσ ρουτίνασ 

 Ρροτείνεται θ χριςθ ενόσ ταχζοσ τεςτ για ανίχνευςθ αντιςωμάτων HIV 

 Εάν ο αςκενισ δεν ζχει λοίμωξθ από αιματογενϊσ μεταδιδόμενο πακογόνο, 

τότε δεν είναι απαραίτθτθ θ διενζργεια εργαςτθριακοφ ελζγχου ςτον 

επαγγελματία υγείασ που ζχει εκτεκεί. 

 Σε περιπτϊςεισ ζκκεςθσ ςε αίμα από γνωςτό HIV(+) αςκενι, θ χοριγθςθ 

χθμειοπροωφλαξθσ, πρζπει να ξεκινά το ςυντομότερο δυνατό μετά το 

ςυμβάν. Θ ζναρξθ τθσ χθμειοπροωφλαξθσ εξαρτάται από τον τφπο τθσ 

ζκκεςθσ, το ςτάδιο τθσ HIV λοίμωξθσ και το ιικό ωορτίο του αςκενι κακϊσ 

και από το ιςτορικό τθσ αντιρετροϊκισ κεραπείασ του αςκενι. 

 Σε ότι αωορά τθν μετά τθν ζκκεςθ προωφλαξθ για τθν θπατίτιδα Β, θ 

απόωαςθ εξαρτάται από τον τφπο τθσ ζκκεςθσ, το HBsAg του αςκενι κακϊσ 

και το επίπεδο τθσ εμβολιαςτικισ κάλυψθσ του εργαηόμενου. 

 Για τθν θπατίτιδα C δεν υπάρχει προσ το παρόν αποδεδειγμζνα 

αποτελεςματικι προωφλαξθ. Ωσ εκ τοφτου θ παρακολοφκθςθ 

επικεντρϊνεται ςτθν ζγκαιρθ αναγνϊριςθ δεικτϊν οξείασ θπατίτιδασ C ϊςτε 

να γίνει άμεςθ ζναρξθ τθσ κατάλλθλθσ κεραπευτικισ αγωγισ. 

ΒΘΜΑ 5: ΧΟΘΓΘΣΘ ΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ ΜΕΤΑ ΕΚΘΕΣΘ ΑΝΑ ΝΟΣΘΜΑ  

Ζλεγχοσ του εργαηομζνου για HIV, HBV και HCV πρζπει να πραγματοποιείται ςε όλεσ 

τισ περιπτϊςεισ ζκκεςθσ.  

Ζκκεςθ ςε HBV: Θ ζναρξθ τθσ προωφλαξθσ πρζπει να είναι άμεςθ (κατά προτίμθςθ 

εντόσ 24 ωρϊν αλλά μπορεί και μζχρι τισ 7 θμζρεσ) ςφμωωνα με τον ακόλουκο 

πίνακα 23: 
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Ρίνακασ 23: Χοριγθςθ προφφλαξθσ ζναντι  HBV μετά από ζκκεςθ 

Εμβολιαςμόσ και 
ανταπόκριςθ  

εκτεκζντοσ 

Ρροφφλαξθ ανάλογα με το εάν θ «πθγι» είναι: 

HΒsAg (+) HΒsAg (-) 
Άγνωςτθ πθγι ι  μθ 

διακζςιμθ για ζλεγχο 

Εμβολιαςμόσ (-) HBIG (υπεράνοςθ γ-
ςωαιρίνθ) αμζςωσ και 
ζναρξθ εμβολιαςμοφ (εάν 
υπάρχει δυνατότθτα για 
άμεςο ζλεγχο anti-HBs, θ 
χοριγθςθ HBIG και 
εμβολίου γίνεται επί anti-
HBs<10 IU /L) 

Ζναρξθ 
εμβολιαςμοφ 

Ζναρξθ  
εμβολιαςμοφ   
 

Εμβολιαςμόσ (+)  

Γνωςτι 
ανταπόκριςθ 
(anti-HBs≥10 
IU/L) 

Καμιά 
Ενζργεια 

Καμιά ενζργεια Καμιά  
ενζργεια 

Γνωςτι μθ  
ανταπόκριςθ 
(anti-HBs<10 
IU/L)  

HBIG αμζςωσ και ζναρξθ 2ου 
κφκλου εμβολιαςμοφ ι ςε 
περίπτωςθ μθ ανταπόκριςθσ 
μετά κι από το 2ο κφκλο, 
χοριγθςθ 1θσ δόςθσ HBIG 
αμζςωσ και 2θσ δόςθσ HBIG 
μετά από 1 μινα 

Καμιά ενζργεια 
 
Ρρόταςθ για 
ζναρξθ 
εμβολιαςμοφ 

Εάν θ  πθγι ανικει ςε 
ομάδα υψθλοφ 
κινδφνου (π.χ. 
χριςτθσ ενδοωλεβίων 
ναρκωτικϊν ουςιϊν ι 
από χϊρα με 
αυξθμζνθ 
ενδθμικότθτα), 
προωφλαξθ ωσ επί 
HΒsAg (+) 

Άγνωςτθ 
ανταπόκριςθ 

Ζλεγχοσ εκτεκζντοσ για anti-
HBs 
1.εάν anti-HBs≥10 
IU/L,καμία ενζργεια 
2.εάν anti-HBs<10 IU/L,  
HBIG ςυν μια επαναλθπτικι 
δόςθ εμβολίου και ζλεγχοσ 
τίτλου ςε 1-2 μινεσ                          
(εάν anti-HBs<10IU/L 
ςυμπλιρωςθ 2ου κφκλου 
εμβολιαςμοφ) 

 
 
Καμιά ενζργεια 

Ζλεγχοσ εκτεκζντοσ 
για anti-HBs: 
1. εάν anti-HBs≥10 
IU/L, καμία ενζργεια 
2.  εάν anti-HBs< 
10IU/L, επαναλθπτικι 
δόςθ εμβολίου και 
ζλεγχοσ τίτλου ςε 1-2 
μινεσ (εάν anti-HBs< 
10 IU/L ςυμπλιρωςθ 
2ουκφκλου 
εμβολιαςμοφ) 

Άτομα ςε 
διαδικαςία 
εμβολιαςμοφ 
(1 ι 2 δόςεισ 
μόνο) 

HBIG  αμζςωσ  και ςυνζχιςθ 
εμβολιαςμοφ 
 

Συνζχιςθ 
εμβολιαςμοφ 

Συνζχιςθ  
εμβολιαςμοφ  

 
 
Ζκκεςθ ςε HCV:  Ρροσ το παρόν δεν υπάρχει ςφςταςθ για χοριγθςθ προωφλαξθσ 

ζναντι του ιοφ τθσ θπατίτιδασ C. Θ χοριγθςθ ανοςοςωαιρίνθσ δε κεωρείται 
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αποτελεςματικι. Ο εργαηόμενοσ που ζχει εκτεκεί κα πρζπει να παρακολουκείται 

εργαςτθριακά και ςε περίπτωςθ που κα παρουςιάςει ορομετατροπι να χορθγθκεί 

το ςυντομότερο δυνατό ιντερωερόνθ. 

Ζκκεςθ ςε HIV: Θ χθμειοπροφφλαξθ μετά από ζκκεςθ ςτο ιό HIV πρζπει να 

χορθγείται ΑΜΕΣΩΣ και να ςυνεχίηεται για 28 θμζρεσ. Οι τυπικζσ επιλογζσ 

περιλαμβάνουν: 

 Βαςικό ςχιμα με δφο ωάρμακα για μικροφ κινδφνου εκκζςεισ  

 Διευρυμζνο ςχιμα με ≥3 ωάρμακα για εκκζςεισ με αυξθμζνο κίνδυνο 

μετάδοςθσ του ιοφ. 

 Σε περιπτϊςεισ που υπάρχει αμωιβολία ςχετικά με το επίπεδο του κινδφνου 

μετάδοςθσ του ιοφ, είναι προτιμότερθ θ ζναρξθ τθσ χθμειοπροωφλαξθσ με 

ζνα από τα δφο ςχιματα παρά θ κακυςτζρθςθ τθσ χοριγθςθσ. 

 Εάν οι πλθροωορίεσ ςχετικά με τθν πθγι είναι ελλιπείσ και αποωαςίηεται θ 

ζναρξθ τθσ χθμειοπροωφλαξθσ (βάςει παραγόντων κινδφνου, τφπου ζκκεςθσ 

κτλ), ο εργαηόμενοσ επανεκτιμάται μετά από 72 ϊρεσ και εωόςον θ πθγι 

βρεκεί αρνθτικι για HIV, τότε διακόπτεται θ χθμειοπροωφλαξθ. 

 Θ επιλογι των ωαρμάκων εξαρτάται εν μζρει από δεδομζνα που αωοροφν 

ςτον αςκενι-πθγι, όπωσ το είδοσ τθσ αντιρετροϊκισ κεραπείασ που 

λαμβάνει και τθν ανταπόκριςθ του ςε αυτι, το ιικό ωορτίο, τον αρικμό των 

CD4, το ςτάδιο τθσ νόςου και ενδεχομζνωσ ςτοιχεία αντοχισ ςτα 

αντιρετροϊκά. 

 Αναλυτικζσ οδθγίεσ: ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΕΕΛΡΝΟ 

ΒΘΜΑ 6: ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ 

Εργαηόμενοι που ζχουν εκτεκεί ςε ιοφσ θπατίτιδασ  

HBV 

Ζλεγχοσ για anti-HBs ςε 1-2 μινεσ μετά τθν τελευταία δόςθ του εμβολίου. Τα anti-

HBs δεν μποροφν να αξιολογθκοφν εάν ζχει χορθγθκεί HBIG εντόσ των 

προθγοφμενων 6-8 εβδομάδων. Οι εργαηόμενοι δε κα πρζπει κατά τθ διάρκεια τθσ 

παρακολοφκθςθσ να είναι δότεσ αίματοσ, πλάςματοσ, οργάνων, ιςτϊν ι ςπζρματοσ. 

HCV 

Επαναλθπτικόσ ζλεγχοσ με anti-HCV και ALT ςτουσ 4-6 μινεσ μετά τθν ζκκεςθ.  
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ΚΑΙ 

Ζλεγχοσ για HCV - RNA  ςτισ 4-6 εβδομάδεσ για πιο ζγκαιρθ διάγνωςθ. 

Οι εργαηόμενοι δε κα πρζπει κατά τθ διάρκεια τθσ παρακολοφκθςθσ να είναι δότεσ 

αίματοσ, πλάςματοσ, οργάνων, ιςτϊν ι ςπζρματοσ. 

Εργαηόμενοι που ζχουν εκτεκεί ςτον ιό HIV 

Ζλεγχοσ αντιςωμάτων για HIV ςτισ 6 εβδομάδεσ, 3 μινεσ και 6 μινεσ μετά τθν 

ζκκεςθ. Στθν περίπτωςθ εμωάνιςθσ ςυμπτωμάτων ςυμβατϊν με οξεία HIV 

πρωτολοίμωξθ, πρζπει να εκτιμάται το ιικό ωορτίο. Ραράταςθ του χρονικοφ 

διαςτιματοσ παρακολοφκθςθσ ςτουσ 12 μινεσ ςυςτινεται για εργαηόμενουσ που 

μολφνκθκαν από HCV μετά από ζκκεςθ ςε αςκενι-πθγι με ςυν-λοίμωξθ από HCV 

και HIV. Εωόςον χορθγείται χθμειοπροωφλαξθ κα πρζπει να γίνεται ενθμζρωςθ και 

παρακολοφκθςθ για πικανι εμωάνιςθ τοξικότθτασ. 

Οι επαγγελματίεσ υγείασ δε κα πρζπει κατά τθ διάρκεια τθσ παρακολοφκθςθσ να 

είναι δότεσ αίματοσ, πλάςματοσ, οργάνων, ιςτϊν ι ςπζρματοσ. Επίςθσ, κα πρζπει να 

μθ κθλάςουν, να αποωφγουν εγκυμοςφνθ και να εωαρμόηουν αςωαλείσ πρακτικζσ. 

Ενθμζρωςθ για τα αρχικά ςυμπτϊματα τθσ οξείασ λοίμωξθσ και ςφςταςθ ςε τζτοια 

περίπτωςθ για άμεςθ ιατρικι εκτίμθςθ από ειδικό. 

Συμβουλευτικι κακοδιγθςθ  

 Ιατρικι εξζταςθ και ζλεγχοσ ςε κάκε περίπτωςθ οξείασ νόςθςθσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ παρακολοφκθςθσ.  

 Κακοδιγθςθ για αποωυγι αιμοδοςίασ ι δωρεάσ οργάνων και ςπζρματοσ 

ςτθ διάρκεια τθσ παρακολοφκθςθσ. 

 Δε χρειάηεται τροποποίθςθ των ερωτικϊν ςυνθκειϊν, οφτε αποωυγι 

εγκυμοςφνθσ (εξαίρεςθ αποτελεί θ ζκκεςθ ςε HIV, όπου ςυνιςτάται χριςθ 

προφυλακτικοφ ι αποχι από ςεξουαλικι δραςτθριότθτα και αποφυγι 

εγκυμοςφνθσ για 6-12 εβδομάδεσ).  

 Δεν αντενδεικνφεται ο κθλαςμόσ (εξαίρεςθ αποτελεί θ ζκκεςθ ςε HIV, όπου 
μετά από εκτίμθςθ, είναι πικανι θ διακοπι ταυ κθλαςμοφ).  

Οι εργαηόμενοι που εκτίκενται ςε HBV, HCV ι HIV απευκφνονται: 

 Στθν Ρροϊςταμζνθ του τμιματοσ και ςτον Ιατρό που παρακολουκεί τον 

αςκενι. 

 Ο αιματολογικόσ ζλεγχοσ (ο δικόσ ςασ και του αςκενοφσ), αποςτζλλεται, 
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ςτθν Αιμοδοςία του Νοςοκομείου 

 Για διλωςθ του ατυχιματοσ, χοριγθςθ ανοςοςωαιρίνθσ και εμβολιαςμό για 

τθν Θπατίτιδα Β, ςτισ Νοςθλεφτριεσ Επιτιρθςθσ Λοιμϊξεων (τθλ 6433, 1οσ 

όροωοσ κεντρικό κτίριο). 

 Για ζκκεςθ από αςκενι με HIV λοίμωξθ, απαιτείται επιπλζον, προςωπικι 

ςυνεννόθςθ, με λοιμωξιολόγο του νοςοκομείου. 

9.3 Γιαζκοππιζμόρ μολςζμαηικού παπάγονηα 

Ο διαςκορπιςμόσ μολυςματικοφ παράγοντα απαιτεί ςυνικωσ τον κακαριςμό / 

απολφμανςθ τθσ προςβλθκείςασ περιοχισ. Στθν περίπτωςθ διαςκορπιςμοφ 

μολυςματικϊν υλικϊν είναι ςθμαντικό να προςδιοριςκεί ο τφποσ αυτϊν και αν 

κρικεί απαραίτθτο να εκκενωκεί θ περιοχι. Γενικά, είναι πιο πικανό να 

διαςκορπιςτοφν επικίνδυνα υλικά ςε εργαςτθριακοφσ χϊρουσ παρά ςε άλλα 

τμιματα τθσ ΥΜ. 

Ραρακάτω παρουςιάηονται τα ςτοιχειϊδθ βιματα και διαδικαςίεσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν (ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ) με διαςκορπιςμζνα 

επικίνδυνα υλικά: 

Οι βαςικζσ ενζργειεσ που εκτελοφνται ςε περίπτωςθ διαςποράσ επικινδφνων 

ουςιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

 Απομονϊνουμε τθν προςβεβλθμζνθ περιοχι 

 Ραρζχονται πρϊτεσ βοικειεσ και ιατρικι περίκαλψθ αν υπάρχουν 

τραυματιςμζνα άτομα. 

 Ξεπλζνεται με άωκονο τρεχοφμενο νερό δζρμα που ζχει εκτεκεί. Σε 

περίπτωςθ ζκκεςθσ οωκαλμϊν ςε χθμικι-διαβρωτικι ουςία ξεπλζνονται με 

άωκονο τρεχοφμενο νερό επί 20 λεπτά και γίνεται παραπομπι του εκτεκζντα 

ςτον οωκαλμίατρο 

 Ενθμερϊνουμε τον ΥΔΑΥΜ. 

 Ρροςδιορίηεται θ ωφςθ των διαςκορπιςμζνων ουςιϊν. 

 Άτομα που δεν εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία κακαριςμοφ απομακρφνονται. 

 Για τθν εκτζλεςθ του κακαριςμοφ χρθςιμοποιοφνται όλα τα απαραίτθτα 

μζτρα ατομικισ προςταςίασ. 

 Ρεριορίηουμε τον περαιτζρω διαςκορπιςμό ουςιϊν. 

 Σε διαςπορά βιολογικϊν υλικϊν ενεργείται απολφμανςθ επιωανειϊν 

ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ ΕΝΛ. 
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9.3.1. Διαςπορά επικινδφνων χθμικϊν ουςιϊν, κυτταροςτατικϊν φαρμάκων. 

Για τθν αςωαλι αντιμετϊπιςθ περιςτατικοφ διαςποράσ επικινδφνων χθμικϊν 

ουςιϊν ι κυτταροςτατικϊν ωαρμάκων ςτο περιβάλλον, το Νοςοκομείο ζχει 

προμθκευτεί ειδικά kit για τθν ορκι ςυλλογι τθσ διεςπαρμζνθσ ουςίασ και τθν 

απολφμανςθ του χϊρου.  

 Σε διαςπορά τοξικϊν ουςιϊν (κυτταροςτατικά κλπ) απαγορεφεται θ χριςθ 

απολυμαντικϊν ουςιϊν και χρθςιμοποιείται το κυτίο ςυλλογισ 

κυτταροςτατικϊν ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ ΕΝΛ και των ΥΔΑΥΜ. 

 Αωοφ εωαρμοςτοφν τα μζτρα ατομικισ προςταςίασ τα διαςκορπιςμζνα 

υλικά περιςυλλζγονται με προςοχι. Αιχμθρά δεν ςυλλζγονται με τα χζρια. 

Χρθςιμοποιείται ειδικόσ εξοπλιςμόσ (λαβίδεσ, ωτυάρια κλπ). 

 Χρθςιμοποιοφνται απορροωθτικά υωάςματα για τθ ςυλλογι 

διαςκορπιςμζνων ουςιϊν, μόνο από τθ μια πλευρά του υωάςματοσ με 

κίνθςθ απο το λιγότερο προσ το περιςςότερο μολυςμζνο τμιμα, με τακτικζσ 

αλλαγζσ των απορροωθτικϊν υωαςμάτων. Για υγρά χρθςιμοποιοφνται 

ςτεγνά υωάςματα ενϊ για ςτερεά χρθςιμοποιοφνται υωάςματα 

εμβαπτιςμζνα κατά περίπτωςθ ςε υδατικό διάλυμα (όξινο, βαςικό, 

ουδζτερο ανάλογα). 

 Τα ςυλλεχκζντα υλικά κακϊσ και τα μζςα κακαριςμοφ τοποκετοφνται ςτουσ 

ενδεδειγμζνουσ υποδοχείσ (πρωτογενισ περιζκτθσ) οι οποίοι τοποκετοφνται 

ςε δεφτερο εξωτερικό υποδοχζα (δευτερογενισ περιζκτθσ). 

 Θ περιοχι μετά τθ ςυλλογι των διεςπαρμζνων υλικϊν κακαρίηεται με νερό 

και ςτεγνϊνεται με τθ χριςθ απορροωθτικϊν υωαςμάτων. 

 Τα χρθςιμοποιθμζνα μζτρα ατομικισ προςταςίασ απορρίπτονται εντόσ τουσ 

δευτερογενι περιζκτθ, ο οποίοσ ςωραγίηεται, ςθμαίνεται κατάλλθλα και 

διαχειρίηεται περαιτζρω με το ρεφμα των ΑΕΑ. 

Ραρατίκενται οι ςχετικζσ οδθγίεσ. 

 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 άωκονο, κακαρό νερό ςτο 

νιπτιρα, με τα μάτια να ανοιγοκλείνουν διαρκϊσ επί 10-30 λεπτά τθσ ϊρασ. 

Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςε τυχόν ανοικτζσ πλθγζσ ςτο ςϊμα. 
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 Ενθμερϊνουμε τον ΥΔΑΥΜ ο οποίοσ κα ςυντονίςει τισ απαραίτθτεσ 

ενζργειεσ. 

 Ρροςδιορίηουμε τθ ωφςθ 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 επιωανειϊν μπορεί να 

γίνει ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επιτροπισ νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων. 

 Σε περίπτωςθ τοξικϊν υλικϊν (κυτταροςτατικά κ.α.) ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ θ χριςθ 

απολυμαντικϊν ι άλλων χθμικϊν ουςιϊν για τθν εξουδετζρωςθ τουσ. 

Καλοφμε αμζςωσ τον τθν/ Δ/ντθ/ντρια Φαρμακείου, ο οποίοσ 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, ωτυάρια κ.α. 

 Κακαρίηουμε και απολυμαίνουμε τθν περιοχι, ςκουπίηοντασ τθ με 

απορροωθτικά υωάςματα. Ρρζπει να χρθςιμοποιείται μόνο θ μία πλευρά 

του υωάςματοσ (ι άλλου απορροωθτικοφ υλικοφ), ϊςτε να μθν εξαπλωκεί θ 

μόλυνςθ. Θ απολφμανςθ πρζπει να γίνεται από το λιγότερο προσ το 

περιςςότερο μολυςμζνο τμιμα, με τακτικζσ αλλαγζσ των απορροωθτικϊν 

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 υλικά μιασ χριςεωσ, που χρθςιμοποιικθκαν για τον 

κακαριςμό, πρζπει να τοποκετοφνται ςε κατάλλθλουσ υποδοχείσ 

απορριμμάτων για τθν ειδικι μεταχείριςι τουσ. 

 Ξεπλζνουμε με νερό τθν περιοχι και τθν περνάμε με ςτεγνά απορροωθτικά 

πανιά. 

 Απολυμαίνουμε όςα εργαλεία χρθςιμοποιικθκαν για τον κακαριςμό. 

 Αωαιροφμε τον προςτατευτικό ρουχιςμό και τον απολυμαίνουμε. 
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 Σε περίπτωςθ ζκκεςθσ ατόμου ςε επικίνδυνθ ουςία κατά τθν επιχείρθςθ 

κακαριςμοφ καταωεφγουμε ςτθν παροχι ιατρικισ περίκαλψθσ. 

Ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ για τθ ςυλλογι των διαςκορπιςμζνων υλικϊν κα πρζπει 

να είναι άμεςα διακζςιμοσ και ανάλογα με τθν ενδεικνυόμενθ ενζργεια τα μζςα 

που περιγράωονται ςτον παρακάτω πίνακα 24.  

Ρίνακασ 23. Εξοπλιςμόσ για τον κακαριςμό διαςκορπιςμζνων υλικϊν 

Ενζργεια Απαραίτθτα εργαλεία ι υλικά 

Ρροςζγγιςθ τθσ διαςκορπιςμζνθσ 
ουςίασ 

Ρροςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ (Εικ.17) 

Ρεριοριςμόσ τθσ διαςκορπιςμζνθσ 
ουςίασ 

Απορροωθτικά υλικά (π.χ. πετςζτεσ, πανιά, χαρτί 
κ.α.) 

Εξουδετζρωςθ ι απολφμανςθ τθσ 
ουςίασ (εάν είναι απαραίτθτο) 

 Για μολυςματικι ουςία: απολυμαντικό 

 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: απορροωθτικό χαρτί, πριονίδια, 
προςροωθτικόσ πθλόσ 

 Για ςτερεά: λαβίδεσ, ςκοφπεσ, γάηεσ, ωτυάρι 

 Υδράργυροσ: ςωουγγάρι υδραργφρου, 
αντλία κενοφ 

Συςκευαςία των αποβλιτων Ρλαςτικζσ ςακοφλεσ (κόκκινθ, κίτρινθ ι μαφρθ, 
ανάλογα με τθν περίςταςθ), περιζκτεσ αιχμθρϊν 
κ.α. 

Απολφμανςθ τθσ περιοχισ   Για μολυςματικά υλικά: απολυμαντικά 

 Για επικίνδυνεσ τοξικζσ ουςίεσ: κατάλλθλοσ 

διαλφτθσ ι νερό 

  

9.3.2. Διαςπορά ραδιενεργϊν. 

Οδθγίεσ αντιμετϊπιςθσ περιςτατικοφ ραδιομόλυνςθσ 

αδιομόλυνςθ εξοπλιςμοφ ι χϊρων του Νοςοκομείου 

Σε περίπτωςθ που κατά τθν εργαςία ςθμειωκεί ι ζςτω υπάρξει υποψία 

ραδιομόλυνςθσ προςωπικοφ, υλικοφ ι χϊρου του Νοςοκομείου (π.χ. κραφςθ 

ωορζα ραδιενεργοφ ςκευάςματοσ, πτϊςθ ςφριγγασ/ωορζα ραδιενεργοφ 

ςκευάςματοσ, ακοφςια αωαίρεςθ βελόνασ από ςφριγγα ραδιοωαρμάκου, οφρα ι 

αίμα αςκενοφσ που ζςταξε ςε εξοπλιςμό ι χϊρο του Νοςοκομείου, 



104 
 

ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ»-2Θ ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΘΜΕΝΘ ΕΚΔΟΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 

 

ραδιομολυςμζνοσ ουροςυλλζκτθσ ι κλινοςκεπάςματα  κ.λ.π.) τα άτομα που 

εμπλζκονται ςτο περιςτατικό παραμζνουν ςτο ςθμείο του ατυχιματοσ και 

ειδοποιείται αμζςωσ ακτινοωυςικόσ του τμιματοσ.  

Ο ακτινοωυςικόσ του Νοςοκομείου πράττει κατά ςειρά τα εξισ: 

 Διενεργεί μετριςεισ για να διαπιςτϊςει πικανι ραδιομόλυνςθ του 
εμπλεκόμενου προςωπικοφ (τιμζσ μζτρθςθσ διπλάςιεσ του υποβάκρου). Το  

 εμπλεκόμενο προςωπικό αποδεςμεφεται μόνο εάν δεν διαπιςτωκεί 
ραδιομόλυνςθ υποδθμάτων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ αυτά αντικακίςτανται ι 
καλφπτονται ϊςτε να αποωευχκεί διαςπορά τθσ ραδιομόλυνςθσ. Στθ 
ςυνζχεια αωαιρείται ραδιομολυςμζνοσ ιματιςμόσ (ςυνθκζςτερα θ ποδιά 
εργαςίασ). Κατόπιν ελζγχεται θ ραδιομόλυνςθ χεριϊν ι άλλου μζρουσ του 
ςϊματοσ και ακολουκείται αμζςωσ θ διαδικαςία απομόλυνςθσ που 
περιγράωεται ςτα επόμενα αν αυτι κρικεί απαραίτθτθ. 

 Απομονϊνει ι δίνει εντολι για τθν απομόνωςθ του πικανϊσ 
ραδιομολυςμζνου χϊρου/εξοπλιςμοφ και επιβλζπει τθ διαδικαςία 
απομόλυνςθσ προςωπικοφ αν αυτι κακίςταται απαραίτθτθ. 

 Μετά τθν απομόλυνςθ του προςωπικοφ διενεργεί μετριςεισ για τθν 
εκτίμθςθ τθσ επιωανειακισ ενεργότθτασ του ραδιομολυςμζνου 
εξοπλιςμοφ/χϊρου και ςυνεκτιμϊντασ παράγοντεσ όπωσ θ τα περιοριςτικά 
όρια ραδιομόλυνςθσ ςε Bq/cm2 για κάκε ιςότοπο, τα ωυςικά χαρακτθριςτικά 
του ιςοτόπου, το είδοσ εξοπλιςμοφ/χϊρου κ.λ.π. αποωαςίηει τθν ανάγκθ 
απομόλυνςθσ, το χρόνο διενζργειασ αυτισ, τθ χριςθ καταλλιλου υλικοφ 
κωράκιςθσ ι τθ ωφλαξθ ραδιομολυςμζνου εξοπλιςμοφ πριν τθν παράδοςι 
τουσ ςε χριςθ. 

 Με το πζρασ των παραπάνω άμεςων ενεργειϊν ωυλάςςει υπ’ ευκφνθ του 
ραδιομολυςμζνο ιματιςμό και κατάλοιπα που προζκυψαν από τθ διαδικαςία 
απομόλυνςθσ. 

 Τζλοσ, ςυμπλθρϊνει το βιβλίο ατυχθμάτων και ςυμβάντων του εργαςτθρίου 
με τα απαραίτθτα ςτοιχεία ςυμπεριλαμβανόμενων και εκτιμιςεων τθσ 
δόςθσ του εμπλεκόμενου προςωπικοφ εάν αυτό κρίνεται απαραίτθτο. 

Σε περίπτωςθ απουςίασ  του ακτινοωυςικοφ  τισ ανωτζρω ενζργειεσ τισ διενεργεί το 

προςωπικό του Τμιματοσ Ρυρθνικισ Ιατρικισ , το οποίο διακζτει τθν εμπειρία 

αποωυγισ τθσ διαςποράσ τθσ ραδιομόλυνςθσ.  

αδιομόλυνςθ προςωπικοφ 

Κατά τθν εργαςία με ανοιχτζσ πθγζσ ιςοτόπων θ πικανότθτα ραδιομόλυνςθσ δεν 

είναι αμελθτζα και θ ραδιομόλυνςθ οωείλει να προλαμβάνεται. Ρροσ αυτι τθν 

κατεφκυνςθ 

απαγορεφεται αυςτθρά θ εργαςία με ιςότοπα χωρίσ τθ χριςθ γαντιϊν και 

κουμπωμζνθσ ποδιάσ εργαςίασ. 
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Σε αδρζσ γραμμζσ, το δζρμα αποτελείται, από ζξω προσ τα μζςα, από τθν 

επιδερμίδα (ωζρει εξωτερικά ςτοιβάδα κερατινοποιθμζνων, νεκρϊν, κυττάρων και 

εςωτερικά τθ βαςικι ςτοιβάδα όπου βρίςκονται και τα μθτρικά κφτταρα από τα 

οποία αναγεννάται το δζρμα), το χόριο και τον υποδόριο ιςτό. Εκτόσ από τθν 

εξωτερικι ςτοιβάδα τθσ επιδερμίδασ, το δζρμα εμωανίηει πλοφςια αιμάτωςθ.  

Γενικά, θ υγιισ επιδερμίδα (χωρίσ πλθγζσ ι τομζσ) προςτατεφει καλφτερα από τθν 

ενςωμάτωςθ ραδιομόλυνςθσ και οι εργαηόμενοι με ανοιχτζσ πθγζσ ιςοτόπων 

πρζπει να επιμελοφνται αυτισ. Σε καμία περίπτωςθ όμωσ θ επιδερμίδα δεν 

αποτελεί απόλυτο ωραγμό υγρϊν ραδιενεργϊν διαλυμάτων. Λόγω τριχοειδϊν 

δυνάμεων και διαδικαςιϊν εμποτιςμοφ και διάχυςθσ, ραδιενζργεια μπορεί να 

κακθλωκεί ςτθν εξωτερικι ςτοιβάδα τθσ επιδερμίδασ ζωσ ότου απορριωκεί διά τθσ 

ανανζωςισ τθσ θ ςτοιβάδα αυτι των κυττάρων (10-15 θμζρεσ) ι να προςλθωκεί 

από το αίμα οδθγϊντασ ςε εςωτερικι ραδιομόλυνςθ και εςωτερικι ακτινοβόλθςθ. 

Ο βακμόσ κακιλωςθσ και πρόςλθψθσ εκτόσ τθσ ενεργότθτασ τθσ ραδιομόλυνςθσ και 

τθσ επιωάνειασ τθσ ραδιομόλυνςθσ, είναι ανάλογοσ του χρόνου παραμονισ τθσ 

ραδιομόλυνςθσ ςτθν επιδερμίδα. Κακίςταται λοιπόν προωανζσ ότι ο χρόνοσ 

αντίδραςθσ και θ κατάςταςθ τθσ επιδερμίδασ αποτελοφν ςθμαντικότατθ παράμετρο 

κατά των επιπτϊςεων ραδιομόλυνςθσ. Θ διαδικαςία απομόλυνςθσ πρζπει να 

ακολουκείται άμεςα και γενικότερα: 

 ςυςτινεται προλθπτικά, ςχολαςτικό πλφςιμο των χεριϊν μετά από κάκε 
εργαςία με ιςότοπα και μζτρθςι των χεριϊν ςε μετρθτικό ςφςτθμα που ζχει 
εγκαταςτακεί για αυτό το ςκοπό 

 κατά τθ διαδικαςία απομόλυνςθσ πρζπει να αποωεφγεται θ χριςθ 
οργανικϊν διαλυτϊν και αντικειμζνων που μπορεί να επιωζρουν τραφματα, 
αμυχζσ και γενικά λφςθ τθσ επιδερμίδασ εωόςον όχι μόνο δεν προάγουν τθν 
αποτελεςματικότθτα αλλά αυξάνουν τον κίνδυνο. Σθμαντικό μζλθμα ακόμα 
και κατά τθν απομόλυνςθ αποτελεί θ διατιρθςθ τθσ υγείασ τθσ επιδερμίδασ 

 δεν πρζπει να διςτάηετε να απευκυνκείτε ςτουσ ακτινοωυςικοφσ του 
τμιματοσ άμεςα με τθν υποψία ακόμθ περιςτατικοφ ραδιομόλυνςθσ ι για 
κάκε άλλθ ερϊτθςι ςασ ςχετικά με τθν αςωάλεια κατά τθν εργαςία. 

 

Σε περίπτωςθ που ςθμειωκεί ραδιομόλυνςθ μζρουσ του δζρματοσ μζλουσ του 

προςωπικοφ πρζπει να ακολουκείται  άμεςα και υπό τθν εποπτεία ακτινοωυςικοφ 

απομόλυνςθ. 

 Ρλφνετε ςχολαςτικά και επί δφο τουλάχιςτον λεπτά το ραδιομολυςμζνο 
ςθμείο χρθςιμοποιϊντασ χλιαρό νερό και ιπιο ςαποφνι. Μθ χρθςιμοποιείτε 
οργανικοφσ διαλφτεσ, αλκαλικά ι ςκλθρά κακαριςτικά, και λειαντικά 
ςκευάςματα. Ξεπλφνετε με άωκονο νερό, ςκουπίςτε και διεξάγετε μζτρθςθ 
τθσ ραδιομόλυνςθσ 
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 Επαναλάβετε το ωσ άνω ςτάδιο απομόλυνςθσ τρεισ ωορζσ χρθςιμοποιϊντασ 
μαλακι βοφρτςα (για τθν ανάδευςθ του κακαριςτικοφ και όχι για τθν 
άςκθςθ τριβισ ςτο δζρμα) 

 Σε περίπτωςθ που τα παραπάνω ςτάδια αποτφχουν επιχειριςτε αωαίρεςθ 
κερατινοποιθμζνων κυττάρων τθσ εξωτερικισ ςτοιβάδασ τθσ επιδερμίδασ με 
χριςθ κολλθτικισ ταινίασ (θ τακτικι αυτι είναι ανϊωελθ ςε βρεγμζνθ 
επιδερμίδα και ςτισ παλάμεσ) 

 Σε περίπτωςθ που τα παραπάνω ςτάδια αποτφχουν επιχειριςτε τθν 
αωαίρεςθ ραδιομόλυνςθσ που ζχει κακθλωκεί ςε βακφτερα ςτρϊματα τθσ 
επιδερμίδασ ωσ εξισ: 

 χρθςιμοποιιςτε άωκονο πολτό διοξειδίου του Τιτανίου και 
μετά από επάλειψθ δφο λεπτϊν με περιοδικι χριςθ νεροφ 
ξεπλφνετε με χλιαρό νερό, πλφνετε ςχολαςτικά με ιπιο ςαποφνι, 
ςτεγνϊςτε και διεξάγετε μζτρθςθ τθσ ραδιομόλυνςθσ 

 ξεπλφνετε το υγρό ςθμείο του ραδιομολυςμζνου δζρματοσ με  
διάλυμα υπερμαγγανικοφ καλίου (KMnO4) και 0,2 Ν κειικοφ οξζωσ 
(H2SO4) για λιγότερο από δφο λεπτά. Ακολοφκωσ ξεπλφνετε με 
άωκονο νερό και διάλυμα 5% όξινου κειϊδουσ άλατοσ νατρίου 
(NaHSO3) για λιγότερο από δφο λεπτά 

 ελλείψει υλικοφ για τισ παραπάνω μεκόδουσ προκαλζςτε 
εωίδρωςθ (ωορϊντασ για παράδειγμα ζνα χειρουργικό γάντι για 
μερικά λεπτά) 

Ζκαςτο ςτάδιο τθσ παραπάνω διαδικαςίασ απομόλυνςθσ μπορεί να επαναλθωκεί 

δισ. Εάν θ μείωςθ τθσ ραδιομόλυνςθσ που επιτυγχάνεται είναι μικρότερθ του 10% 

και το επίπεδο ραδιομόλυνςθσ είναι μικρότερο των 10 Bq/cm2 κατά μζςο όρο ςε 

επιωάνεια 100 cm2 *2+ περαιτζρω απομόλυνςθ είναι άςκοπθ. 

Με τθ λιξθ τθσ διαδικαςίασ ο ακτινοωυςικόσ εκτιμά τθ δόςθ λόγω παραμζνουςασ 

ραδιομόλυνςθσ, παρζχει τισ κατάλλθλεσ οδθγίεσ και αποωαςίηει ςε ςυνεργαςία με 

τθν ΕΕΑΕ εάν υωίςταται ανάγκθ μετριςεων ολοςωματικισ ακτινοβολίασ για τθν 

αποτίμθςθ πικανισ εςωτερικισ ραδιομόλυνςθσ. 

[1] D. Delacroix, J. P. Guerre, P. Leblanc, C. Hickman, Radionuclide and Radiation Protection Data Handbook, Rad. Prot. Dosim. 

Vol. 98 No 1, 2002. 

 (απόςπαςμα περιλαμβάνεται ςυνθμμζνο ςτο πρωτότυπο αυτοφ του φφλλου οδθγιϊν που τθρείται ςτο γραφείο των 

Ακτινοφυςικϊν). 

[2] Radiological Protection, Α. Kaul, D. Becker: Eds (Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005). 

9.4 Γςζλειηοςπγία μέζυν αποθήκεςζηρ 

Θ δυςλειτουργία κάποιου μζςου αποκικευςθσ των ΕΑΥΜ, ςυνιςτά ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ ζκτακτο περιςτατικό, το οποίο χριηει άμεςθσ παρακολοφκθςθσ, 

επιδιόρκωςθσ ι/και πρόςκετων ενεργειϊν.  
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Οι περιπτϊςεισ αυτζσ αωοροφν ςτθ δυςλειτουργία ι παφςθ λειτουργίασ κάποιου 

αποκθκευτικοφ μζςου των ΕΑΥΜ όπωσ ςυντθρθτζσ, καταψφκτεσ κλπ, λόγω βλάβθσ 

ι λόγω διακοπισ ρεφματοσ.  

Θ ωφςθ και ο μολυςματικόσ χαρακτιρασ των ΕΑΥΜ είναι τζτοιοσ, ϊςτε απαιτείται θ 

λιψθ άμεςων ενεργειϊν για τθ διαςωάλιςθ 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 

και του ΥΔΑΥΜ (Ζντυπο ςxιματοσ 6) και εκτίμθςθ τθσ πικανότθτασ άμεςθσ 

επιδιόρκωςισ του, από εξειδικευμζνο ςυνεργείο. Επιδιόρκωςθ του μζςου ςε 

κάκε περίπτωςθ, αν είναι εωικτό. 

 Σε περίπτωςθ αδυναμίασ άμεςθσ επιδιόρκωςθσ από το προςωπικό τθσ ΥΜ ι 

από άλλο εξειδικευμζνο ςυνεργείο εκτόσ τθσ 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, μεταωζρονται από 

κατάλλθλο προςωπικό, ςε άλλο κατάλλθλο αποκθκευτικό μζςο μετά από 

υπόδειξθ του ΥΔΑΥΜ. 

 Σε περίπτωςθ μθ διακεςιμότθτασ κατάλλθλου αποκθκευτικοφ μζςου καλείται 
από τον ΥΔΑΥΜ ζκτακτα, προκειμζνου να τα παραλάβει άμεςα ο κατάλλθλοσ 
μεταωορζασ 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 γραωείο προμθκειϊν τθσ ΥΜ, ςτθν 

αντικατάςταςθ του ελαττωματικοφ μζςου. 

 Σε κάκε περίπτωςθ μεταωοράσ προσ επεξεργαςία εντόσ ι εκτόσ τθσ ΥΜ 

ακολουκοφνται οι προβλεπόμενεσ από τον παρόντα Οδθγό διαδικαςίεσ. 

 Σε περιπτϊςεισ δυςλειτουργίασ του ψυκτικοφ καλάμου που επθρεάηει τθν 

παροχι ψφξθσ ςτα ΕΑΥΜ θ Τεχνικι Υπθρεςία μεριμνά άμεςα για τθν ταχφτατθ 

αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ είτε με ίδια μζςα είτε με εξωτερικό ςυνεργείο. Σε 

περίπτωςθ όπου δεν υπάρχει δυνατότθτα αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ εντόσ 24 

ωρϊν κατά τουσ κερινοφσ μινεσ και 48 ωρϊν κατά τουσ χειμερινοφσ 

προγραμματίηονται ζκτακτεσ παραλαβζσ των αποβλιτων από το ωορζα 

μεταωοράσ μζχρι τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ του ψυκτικοφ 

καλάμου.  
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ΑΝΑΦΟΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΑΡΟΘΘΚΕΥΤΙΚΟΥ  ΜΕΣΟΥ 
Από:……………………..(Υπ. Αποκικευςθσ ι ΥΔΑΥΜ) 
Ρροσ:…………………………… (ΥΔΑΥΜ & Τεχνικι Υπθρεςία ι Υποδιοικθτι) 
Ρεριγραφι του ςυμβάντοσ: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. 
Χρόνοσ ςυμβάντοσ: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 
Απαιτοφμενεσ ενζργειεσ: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
Άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ και παρατθριςεισ: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

Θμερομθνία:                                                              Ο/Θ Αναωζρων/-ουςα       

Σχιμα 6. Ζντυπο Αναωοράσ Δυςλειτουργίασ 

 

9.5 Απεπγία διαπκείαρ μεηαθοπέυν αποβλήηυν 

Στθν ακραία περίπτωςθ κατά τθν οποία θ ΥΜ δεν είναι ςε κζςθ να απομακρφνει τα 

ΕΑΥΜ από τουσ χϊρουσ αποκικευςθσ, λόγω απεργίασ των αδειοδοτθμζνων, 

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, κατόπιν ειςιγθςθσ του ΥΔΑΥΜ, κα πρζπει να αποτακεί ςτθ 

Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ι/και ςτθν αρμόδια υπθρεςία του 

Υπουργείου Υγείασ, για τθ παροχι οδθγιϊν. 

9.6 Αναθοπά ζςμβάνηυν και πεπιζηαηικών 

Πλο το προςωπικό διαχείριςθσ των αποβλιτων τθσ ΥΜ κα πρζπει να είναι 

κατάλλθλα εκπαιδευμζνο για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων περιςτατικϊν και τθν 

εωαρμογι του ςχεδίου ζκτακτθσ ανάγκθσ. Επιπρόςκετα, κα πρζπει να γνωρίηει τθν 

ενδεδειγμζνθ διαδικαςία για τθν τεκμθριωμζνθ αναωορά ατυχιματοσ ι 

περιςτατικοφ, που ςχετίηεται με διαςκορπιςμό, διαρροι, λανκαςμζνο διαχωριςμό, 

αιχμθρά αντικείμενα κ.α. Θ αναωορά ατυχιματοσ γίνεται εγγράωωσ προσ τον 

ΥΔΑΥΜ και περιλαμβάνει: 

 Τθ ωφςθ του περιςτατικοφ / ςυμβάντοσ. 

 Τον τόπο και χρόνο που ζλαβε χϊρα. 
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 Το προςωπικό που ενεπλάκθ. 

 Τισ ενζργειεσ που ζλαβαν χϊρα για τθν αντιμετϊπιςθ του ςυμβάντοσ. 

 Άλλεσ ςχετικζσ παρατθριςεισ και πλθροωορίεσ 
Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ ςυμπλθρϊνεται το ζντυπο που ακολουκεί 

Οι ΥΔΑΥΜ διερευνοφν τα αιτία ατυχιματοσ, κρατοφν αρχεία με τισ ζρευνεσ και τα 
μζτρα που λιωκθκαν και λαμβάνουν τα απαραίτθτα μζτρα για να αποωευχκεί θ 
επανάλθψθ παρόμοιου ςυμβάντοσ. Στο αρχείο των ΥΔΑΥΜ περιλαμβάνονται τα 
παρακάτω ςτοιχεία: 

Ζντυπο Αναφοράσ Ατυχιματοσ κατά τθ Διαχείριςθ Επικίνδυνων Αποβλιτων 

ΑΝΑΦΟΑ ΑΤΥΧΘΜΑΤΟΣ ΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΡΕΥΘΥΝΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ  ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

Φφςθ του Συμβάντοσ  

Τόποσ Συμβάντοσ  

Χρόνοσ Συμβάντοσ  

Άμεςα Εμπλεκόμενο Ρροςωπικό  

Ενζργειεσ για τθν Αντιμετϊπιςθ του Συμβάντοσ  
Ρλθροωορίεσ και Ραρατθριςεισ που Σχετίηονται 

με το Συμβάν 
 
 

Χρόνοσ Ενθμζρωςθσ και Απόωαςθσ Μζτρων 
Διαχείριςθσ Υπευκφνου ΥΔΙΑ 

 
 

Υπογραφι Υπευκφνου Τμιματοσ-Κλινικισ Υπογραφι ΥΔΑΥΜ 
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10. Κακοριςμόσ Κόςτουσ Διαχείριςθσ ΑΥΜ 
Το κόςτοσ καταςκευισ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των ςυςτθμάτων, που αωοροφν 

οποιοδιποτε από τα ςτάδια διαχείριςθσ των ΑΥΜ, μπορεί να αποτελοφν ζνα 

ςθμαντικό μζροσ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του νοςοκομείου. Οι παράγοντεσ 

που διαμορωϊνουν το ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ των ΑΥΜ είναι: 

 Το αρχικό επενδυτικό κόςτοσ. 

 Θ απόςβεςθ των εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ διαχείριςθσ. 

 Τα λειτουργικά ζξοδα που αωοροφν εργατικό κόςτοσ και αναλϊςιμα. 

 Απαιτιςεισ ςε ενζργεια, νερό κ.λ.π. 

 Κόςτοσ εξωτερικϊν εργολαβιϊν. 

 Γενικζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ. 

Πλα τα παραπάνω κα πρζπει να ςυνυπολογιςκοφν κατά τον υπολογιςμό και τθν 

επιλογι των περιςςότερο αποτελεςματικϊν και οικονομικϊν μεκόδων. 

Οι διακζςιμοι πόροι από το δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα, επιδροφν, όπωσ είναι 

ωυςικό, παρά πολφ ςτθν επιλογι και ςτο ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 

κάκε ΥΜ. 

Βαςικι παράμετροσ του προγράμματοσ διαχείριςθσ των ΑΥΜ αποτελεί το κόςτοσ το 

οποίο ςυνυπολογίηεται με γνϊμονα τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ Σφμβαςθσ τθσ Βαςιλείασ: 

 Αρχή τησ Ευθφνησ  

 Αρχή ο Ρυπαίνων πληρϊνει  

Σε κάκε περίπτωςθ επιλζγονται οι βζλτιςτεσ πρακτικζσ κακϊσ και υλικά με κφριο 

γνϊμονα τθν προςταςία του προςωπικοφ, των αςκενϊν, των επιςκεπτϊν κακϊσ και 

τθ προςταςία τθσ Δθμόςιασ Υγείασ και του Ρεριβάλλοντοσ. 

Ο κφριοσ ςτόχοσ του Νοςοκομείου όπωσ περιγράωεται ανωτζρω είναι ςτακερόσ και 

δεν επιδζχεται εκπτϊςεων διότι θ ορκολογικι διαχείριςθ των αποβλιτων αποτελεί 

μια διαδικαςία πρόλθψθσ για τθν οποία απαιτοφνται οικονομικζσ δεςμεφςεισ και 

επενδφςεισ διότι ςε διαωορετικι περίπτωςθ το επακόλουκο κόςτοσ οικονομικό, 

περιβαλλοντικό, κοινωνικό είναι πολλαπλάςιο τθσ αρχικά απαιτοφμενθσ επζνδυςθσ. 

Κάκε πρόγραμμα πρόλθψθσ αποδίδει καρποφσ μεςομακροπρόκεςμα και βάςθ 

αυτοφ το Νοςοκομείο ζχει ςχεδιάςει το πρόγραμμα διαχείριςθσ των αποβλιτων. 

10.1 Παπάγονηερ κόζηοςρ διασείπιζηρ 

 Αρχικό κόςτοσ δθμιουργίασ και εγκατάςταςθσ πάγιων υποδομϊν, όπωσ 

ψυκτικόσ κάλαμοσ, καταγραωικά, χϊροσ προςωρινισ αποκικευςθσ ΑΕΑ, 

μζςα μεταωοράσ εντόσ του Νοςοκομείου. 

 Συντιρθςθ των ωσ άνω πάγιων υποδομϊν (περιλαμβανομζνων εκτάκτων 

εξόδων για αποκατάςταςθ βλαβϊν). 

 Απαιτιςεισ ςε ενζργεια, νερό. 

 Κόςτοσ προμικειασ υποδοχζων και περιεκτϊν. 
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 Κόςτοσ ςυλλογισ, μεταωοράσ, επεξεργαςίασ και τελικισ διάκεςθσ ΕΑΥΜ. 

 Κόςτοσ Μζτρων Ατομικισ Ρροςταςίασ και αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων 

περιςτατικϊν. 

 Γενικζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ. 

 Κόςτοσ εκπαίδευςθσ προςωπικοφ. 

 Κόςτοσ εξωτερικϊν ςυνεργατϊν όπου απαιτείται (μελζτεσ, ζλεγχοι κλπ). 

Τα ανωτζρω αποτελοφν τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ που διαμορωϊνουν το τελικό 

κόςτοσ διαχείριςθσ των αποβλιτων ςε ςυνάρτθςθ με τα επικυμθτά αποτελζςματα 

τθσ ορκισ πρακτικισ. 

10.2 Υπημαηοδόηηζη ηηρ διασείπιζηρ αποβλήηυν 

Θ απαιτοφμενθ χρθματοδότθςθ για τθ διαχείριςθ των ΕΑΥΜ προζρχεται από το 

προχπολογιςμό του νοςοκομείου ςε ςυγκεκριμζνουσ κωδικοφσ ςφμωωνα με τθ 

κείμενθ νομοκεςία. Το φψοσ αυτϊν των κονδυλίων προκειμζνου να διαμορωωκεί ο 

ςχετικόσ προχπολογιςμόσ ςυναρτάται από τθ παραγωγι των ΕΑΥΜ τισ πρακτικζσ 

ςυλλογισ, μεταωοράσ, επεξεργαςίασ και τελικισ διάκεςθσ αυτϊν. 

Το νοςοκομείο επίςθσ μπορεί να αναηθτιςει εναλλακτικζσ μεκόδουσ 

χρθματοδότθςθσ μζςω προγραμμάτων ΕΣΡΑ, δωρεζσ κ.α 

10.3 Τπολογιζμόρ κόζηοςρ διασείπιζηρ 

Ο υπολογιςμόσ του κόςτουσ διαχείριςθσ επθρεάηεται από τουσ βαςικοφσ 

παράγοντεσ όπωσ αυτοί αναλφκθκαν ςτθ παράγραωο 10.2 και μπορεί να 

περιλαμβάνει τισ εξισ παραμζτρουσ : 

 Κόςτοσ ςυλλογισ/μεταφοράσ εντόσ τθσ ΥΜ, αποκικευςθσ: περιλαμβάνει το 

κόςτοσ αγοράσ περιεκτϊν, κουτιϊν, ςακουλϊν, τροχιλατων, ψυκτικοφ μζςου 

των καλάμων αποκικευςθσ κ.λ.π. 

 Κόςτοσ μεταφοράσ εκτόσ τθσ ΥΜ: περιλαμβάνει τθ χρζωςθ από το 

αδειοδοτθμζνο ωυςικό ι νομικό πρόςωπο μεταωοράσ των αποβλιτων. 

 Κόςτοσ επεξεργαςίασ εντόσ τθσ ΥΜ: περιλαμβάνει το κόςτοσ 

επζνδυςθσ/απόςβεςθσ των εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ κακϊσ και το κόςτοσ 

του εργατικοφ δυναμικοφ (ςε περίπτωςθ αποκλειςτικισ εργαςίασ ςτθ μονάδα 

επεξεργαςίασ), αναλωςίμων και ενζργειασ (εωόςον μπορεί να υπολογιςκεί θ 

καταναλωκείςα ενζργεια ςτθ μονάδα επεξεργαςίασ) για τθ λειτουργία τθσ 

μονάδασ κακϊσ και το κόςτοσ τελικισ διάκεςθσ των επεξεργαςμζνων 

αποβλιτων. 

 Κόςτοσ επεξεργαςίασ εκτόσ τθσ ΥΜ: περιλαμβάνει τθ χρζωςθ από το 

αδειοδοτθμζνο ωυςικό ι νομικό πρόςωπο επεξεργαςίασ (πολλζσ ωορζσ το 

κόςτοσ αυτό ζχει περιλθωκεί ςτθ χρζωςθ του αδειοδοτθμζνου ωυςικοφ ι 

νομικοφ προςϊπου μεταωοράσ αποβλιτων). 
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Ο υπολογιςμόσ του κόςτουσ διαχείριςθσ των ΑΥΜ εξαρτάται από τισ διαδικαςίεσ 

διαχείριςθσ οι οποίεσ εωαρμόηονται ςε κάκε ΥΜ. Επομζνωσ ςε περιπτϊςεισ κατά τισ 

οποίεσ θ διαχείριςθ των αποβλιτων ζχει εκχωρθκεί ςυνολικά ι κατά ζνα μζροσ ςε 

υπεργολάβουσ, ενδζχεται να μθν είναι δυνατόσ ο υπολογιςμόσ του κόςτουσ για 

κακεμιά από τισ παραπάνω κατθγορίεσ ξεχωριςτά (π.χ. το κόςτοσ μεταωοράσ εκτόσ 

τθσ ΥΜ και επεξεργαςίασ μπορεί να εμωανίηεται ωσ ςφνολο και όχι ξεχωριςτά). Σε 

κάκε περίπτωςθ ο υπολογιςμόσ του κόςτουσ κα πρζπει να γίνεται με τθ μεγαλφτερθ 

δυνατι ανάλυςθ. 

Το νοςοκομείο εωαρμόηει λογιςτικζσ διαδικαςίεσ ελζγχου του κόςτουσ που 

ςυνεπάγεται θ διαχείριςθ των παραγόμενων ΕΑΥΜ. Με μζριμνα των ΥΔΑΥΜ και του 

Γραωείου Ρρομθκειϊν τθροφνται τα απαραίτθτα μθτρϊα- αρχεία παραγωγισ, τα 

οποία επθρεάηουν το κόςτοσ. Το κόςτοσ διαχείριςθσ των αποβλιτων, που 

επιβαρφνει τον προχπολογιςμό του νοςοκομείου δφναται να μετακυλιςει ςτο 

κόςτοσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ διότι αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν. 

Το νοςοκομείο από τα προγράμματα ανακφκλωςθσ, που εφαρμόηει για το ζτοσ 

2018 είχε κζρδοσ 514,60 ευρϊ. 

Το ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ του ΓΝΑ «Λαϊκό» για το ζτοσ 2018 ανιλκε ςτισ 

513.856,44 ευρϊ και παρουςιάηεται αναλυτικά ςτον ακόλουκο πίνακα:  

Ρίνακασ 25. Κόςτοσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων 2018 

Δοχεία απόρριψθσ αιχμθρϊν  42.183,85 

Hospital Boxes κόκκινα 16.656,82 

Hospital Boxes κίτρινα 7.119,76 

Σακκοφλεσ  κόκκινεσ 4.407,20 

Σακκοφλεσ κίτρινεσ 19.033,79 

Σακκοφλεσ μαφρεσ 14.360,24 

Αποτζωρωςθ ΜΕΑ και ΑΕΑ 156.325,31 

Αποςτειρωςθ ΕΑΑΜ 253.769,47 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 513.856,44 
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11. Παρακολούθηζη τεηικής Νομοθεζίας για ηη Διατείριζη 
ηων ΑΤΜ 

Στα κακικοντα, εντόσ του πλαιςίου των αρμοδιοτιτων των ΥΔΑΥΜ περιλαμβάνεται 

θ παρακολοφκθςθ τθσ ςχετικισ Νομοκεςίασ ωσ προσ τθ διαχείριςθ των αποβλιτων. 

Οι ΥΔΑΥΜ διατθροφν το ςχετικό αρχείο, το οποίο επικαιροποιείται όταν είναι 

απαραίτθτο με νζα Νομοκετιματα, Οδθγίεσ, Κανονιςμοφσ και κατευκφνςεισ 

αναωορικά με τθ διαχείριςθ των ΑΥΜ. Ραρατίκενται το ιςχφον Νομοκετικό Ρλαίςιο: 

Ευρωπαϊκή Νομοθεςία 

ΟΔΗΓΙΕ 
2008/98/ΕΚ (L 312/3 22.11.2008) Σου Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου τθσ 19θσ Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλθτα και τθν κατάργθςθ 

οριςμζνων οδθγιϊν. 

2008/103/ΕΚ (L327 5.12.2008) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 19θσ Νοεμβρίου 2008, για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2006/66/ΕΚ ςχετικά με 

τισ θλεκτρικζσ ςτιλεσ και τουσ ςυςςωρευτζσ και τα απόβλθτα θλεκτρικϊν ςτθλϊν 

και ςυςςωρευτϊν, όςον αωορά τθν τοποκζτθςθ θλεκτρικϊν ςτθλϊν και 

ςυςςωρευτϊν ςτθν αγορά (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαωζρον για τον ΕΟΧ)  

2008/34/ΕΚ (L81 20.3.2008) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 11θσ Μαρτίου 2008, για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2002/96/ΕΚ ςχετικά με τα 

απόβλθτα ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) όςον αωορά τισ 

εκτελεςτικζσ αρμοδιότθτεσ που ανατίκενται ςτθν Επιτροπι  

2008/12/ΕΚ (L76 19.3.2008) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
τθσ 11θσ Μαρτίου 2008, για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2006/66/ΕΚ ςχετικά με 
τισ θλεκτρικζσ ςτιλεσ και τουσ ςυςςωρευτζσ και τα απόβλθτα θλεκτρικϊν ςτθλϊν 
και ςυςςωρευτϊν, όςον αωορά τισ εκτελεςτικζσ αρμοδιότθτεσ που ανατίκενται 
ςτθν Επιτροπι  

2006/66/ΕΚ (L266 26.9.2006) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
τθσ 6θσ Σεπτεμβρίου 2006, ςχετικά με τισ θλεκτρικζσ ςτιλεσ και τουσ ςυςςωρευτζσ 
και τα απόβλθτα θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν και με τθν κατάργθςθ τθσ 
οδθγίασ 91/157/ΕΟΚ (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαωζρον για τον ΕΟΧ) 

2006/12/ΕΚ (L 114/9 27.4.2006) Σου Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 

τθσ 5θσ Απριλίου 2006 περί των ςτερεϊν αποβλιτωνΤΠΕΚΑ Απόφαςθ υπ’ αρικμ. 

Πρωτ. οικ. 33312/4110/3.7.2012 (ΑΔΑ Β41Β0-Η3Ω) Ειδικό Εκνικό χζδιο Διαχείριςθσ 

Επικίνδυνων Αποβλιτων Τγειονομικϊν Μονάδων (ΕΔΕΑΤΜ). 

2004/12/ΕΚ (L 47/26 18.2.2004) Σου Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 

τθσ 11θσ Φεβρουαρίου 2004 που τροποποιεί τθν οδθγία 94/62/ΕΚ για τισ 

ςυςκευαςίεσ και τα απορρίμματα ςυςκευαςίασ. 

2003/108/ΕΚ (L345 31.12.2003) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, τθσ 8θσ Δεκεμβρίου 2003, για τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2002/96/ΕΚ 
ςχετικά με τα απόβλθτα ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (AHHE)  

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=8084
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=8097
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=8083
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=6807
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=570
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2002/96/ΕΚ (L37 13.2.2003) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
τθσ 27θσ Ιανουαρίου 2003, ςχετικά με τα απόβλθτα ειδϊν θλεκτρικοφ και 
θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) - Κοινι διλωςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και τθσ Επιτροπισ όςον αωορά το Άρκρο 9  

2002/95/ΕΚ (L332 28.12.2000) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
τθσ 27θσ Ιανουαρίου 2003, ςχετικά με τον περιοριςμό τθσ χριςθσ οριςμζνων 
επικίνδυνων ουςιϊν ςε είδθ θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (L37 13.2.του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 4θσ Δεκεμβρίου 2000, για τθν 
αποτζωρωςθ των αποβλιτων  

1999/31/ΕΚ (L182 16.7.1999) του Συμβουλίου τθσ 26θσ Απριλίου 1999 περί 
υγειονομικισ ταωισ των αποβλιτων  

1998/101/ΕΚ (L1 5.1.1999) τθσ Επιτροπισ τθσ 22ασ Δεκεμβρίου 1998 περί 
προςαρμογισ ςτθν τεχνικι πρόοδο τθσ οδθγίασ 91/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τισ 
θλεκτρικζσ ςτιλεσ και τουσ ςυςςωρευτζσ που περιζχουν οριςμζνεσ επικίνδυνεσ 
ουςίεσ (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαωζρον για τον ΕΟΧ)  

1994/67/ΕΚ (L365 31.12.1994) του Συμβουλίου τθσ 16θσ Δεκεμβρίου 1994 για τθν 
αποτζωρωςθ των επικίνδυνων αποβλιτων 

1994/31/ΕΚ (L168 2.7.1994) του Συμβουλίου τθσ 27θσ Ιουνίου 1994 για τθν 
τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλθτα  

1991/689/ΕΟΚ (L377 31.12.1991) του Συμβουλίου τθσ 12θσ Δεκεμβρίου 1991 για τα 
επικίνδυνα απόβλθτα  

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

Κανονιςμόσ 1357/2014 τησ Επιτροπήσ τθσ 18θσ Δεκεμβρίου 2014 για τθν 

αντικατάςταςθ του Παραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ οδθγίασ 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου για τα απόβλθτα και τθν κατάργθςθ οριςμζνων 

οδθγιϊν.  

Κανονιςμόσ 1013/2006 (L 190/1 12.7.2006) Σου Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου τθσ 14θσ Ιουνίου 2006 για τισ μεταφορζσ αποβλιτων. 

Κανονιςμόσ 1774/2002 (L 273/1 10.10.2002) Σου Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου τθσ 3 Οκτωβρίου 2002 για τον κακοριςμό υγειονομικϊν κανόνων 

ςχετικά με τα ηωικά υποπροϊόντα που δεν προορίηονται για κατανάλωςθ από τον 

άνκρωπο. 
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Εθνική Νομοθεςία 

ΝΟΜΟΙ 

Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α`/8.11.2017) Τροποποίθςθ του ν. 2939/2001 για τθν 
εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων, προςαρμογι ςτθν 
Οδθγία 2015/720/ΕΕ, ρφκμιςθ κεμάτων του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Ανακφκλωςθσ 
και άλλεσ διατάξεισ 

Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ τ. Αϋ 24/13.2.2012) Ποινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ-
Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/99/ΕΚ-Ρφκμιςθ κεμάτων Τπουργείου 
Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ. 
Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ τ. Αϋ209/21.9.2011) Περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και 
δραςτθριοτιτων, ρφκμιςθ αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ με δθμιουργία 
περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου 
Περιβάλλοντοσ. 
Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ τ. Αϋ179/6.8.2001) υςκευαςίεσ και εναλλακτικι διαχείριςθ των 
ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων - Κδρυςθ Εκνικοφ Οργανιςμοφ Εναλλακτικισ 
Διαχείριςθσ υςκευαςιϊν και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ..Α.Π.) και άλλεσ διατάξεισ. 

Ν. 2203/1994 (ΦΕΚ τ. Αϋ 58/15.4.1994) Κφρωςθ τθσ υνκικθσ τθσ Βαςιλείασ για τον 
ζλεγχο διαςυνοριακϊν κινιςεων επικινδφνων αποβλιτων και τθσ επεξεργαςίασ 
τουσ. 
 

ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΟΦΑΕΙ 
 

ΚΥΑ ΥΡΕΝ/ΔΝΕΡ/36928/2227/2018 (ΦΕΚ 5459/Β`/6.12.2018) Τροποποίθςθ τθσ 
H.Ρ. 23615/651/Ε.103/8-5-2014 κοινισ υπουργικισ απόωαςθσ «Κακοριςμόσ 
κανόνων, όρων και προχποκζςεων για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων 
ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ), ςε ςυμμόρωωςθ με τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2012/19/ΕΚ’’ ςχετικά με τα απόβλθτα θλεκτρικοφ και 
θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ)’’, του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 4θσ Ιουλίου 2012 και άλλεσ διατάξεισ» (Β’ 1184) 

ΚΥΑ Οικ. 41848/1848/2017 (ΦΕΚ 3649/Β`/16.10.2017) Τροποποίθςθ τθσ κοινισ 
υπουργικισ απόωαςθσ οικ. 146163/2012 - Μζτρα και Προι για τθ Διαχείριςθ 
Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων, όπωσ ιςχφει 

ΚΥΑ Οικ. 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037/Β`/13.6.2017) Τροποποίθςθ τθσ κοινισ 
υπουργικισ απόωαςθσ 43942/4026/2016 - Οργάνωςθ και λειτουργία Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Αποβλιτων (ΘΜΑ), ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 42 του 
ν.4042/2012 (Α' 24), όπωσ ιςχφει 

ΚΥΑ οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β`/4.1.2017) Τροποποίθςθ τθσ κοινισ υπουργικισ 
απόωαςθσ 43942/4026/2016 - Οργάνωςθ και λειτουργία Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Αποβλιτων (ΘΜΑ), ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 42 του ν. 4042/2012 (Αϋ 
24), όπωσ ιςχφει 
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ΚΥΑ οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β`/30.12.2016) Ζγκριςθ Εκνικοφ Σχεδίου 
Διαχείριςθσ Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΕΣΔΕΑ), ςφμωωνα με το άρκρο 31 του ν. 
4342/2015 

ΚΥΑ Οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β`/19.9.2016) Οργάνωςθ και λειτουργία 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Αποβλιτων (ΘΜΑ), ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπωσ ιςχφει 

ΚΥΑ Οικ. 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706/Β`/15.12.2015) Κφρωςθ του Εκνικοφ 
Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΣΔΑ) και του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Σχεδίου 
Ρρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων 

Ρ.Υ.Σ. 49/2015 (ΦΕΚ 174/Α`/15.12.2015) Τροποποίθςθ και ζγκριςθ του Εκνικοφ 
Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Σχεδίου 
Ρρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων που κυρϊκθκαν με τθν 
51373/4684/25−11−2015 κοινι απόωαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν και 
Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςφμωωνα με το 
άρκρο 31 του Ν. 4342/2015 

Αποφ. 2.1/228/2015 (ΦΕΚ 947/Β`/26.4.2015) Διευκρινιςεισ ςχετικά με τισ 
διατάξεισ του Μζρουσ 6 των Κανονιςμϊν Ακτινοπροςταςίασ, για τθν διαχείριςθ και 
διάκεςθ ραδιενεργϊν καταλοίπων από εργαςτιρια πυρθνικισ ιατρικισ 

ΚΥΑ Θ.Ρ. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β`/9.5.2014) Κακοριςμόσ κανόνων, 
όρων και προχποκζςεων για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων ειδϊν 
θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ), ςε ςυμμόρωωςθ με τισ διατάξεισ 
τθσ Οδθγίασ 2012/19/ΕΚ «ςχετικά με τα απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ)», του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 4θσ 
Ιουλίου 2012 και άλλεσ διατάξεισ 

ΚΥΑ. Υ4α/οικ. 25208 (ΦΕΚ 698Β/28-3-2013 Οργανιςμόσ του Γενικοφ Νοςοκομείου 
Ακθνϊν «ΛΑΪΚΟ». 
ΚΤΑ 146163/2012 (ΦΕΚ τ. Βϋ 1537/8.5.2012) Μζτρα και  Όροι για τθ διαχείριςθ 
Αποβλιτων Τγειονομικϊν Μονάδων. 

ΚΤΑ 8668/2007 (ΦΕΚ τ. Βϋ287/2.3.2007) Ζγκριςθ Εκνικοφ χεδιαςμοφ Διαχείριςθσ 
Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΕΔΕΑ), ςφμφωνα με το άρκρο 5 (παρ. Α) τθσ υπ’ αρικμ. 
13588/725 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Μζτρα όροι και περιοριςμοί για τθ 
διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων κλπ» (Βϋ383) και ςε ςυμμόρφωςθ με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 7 (παρ. 1) τθσ οδθγίασ 91/156/Εκ του υμβουλίου τθσ 18θσ 
Μαρτίου 1991.Σροποποίθςθ τθσ  υπ’ αρικμ. 13588/725 κοινι υπουργικι απόφαςθ 
«Μζτρα όροι και περιοριςμοί για τθ διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων κλπ» 
(Βϋ383) και τθσ υπ’ αρικμ. 24944/1159/2006 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Ζγκριςθ 
Γενικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν για τθ διαχείριςθ επικίνδυνων αποβλιτων κλπ» 
(Βϋ791). 
ΚΤΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ τ. Βϋ791/30.6.2006) Ζγκριςθ Γενικϊν Σεχνικϊν 
Προδιαγραφϊν για τθ διαχείριςθ επικίνδυνων αποβλιτων ςφμφωνα με το άρκρο 5 
(παρ. Β) τθσ υπ’ αρικμ. 13588/725 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Μζτρα όροι και 
περιοριςμοί για τθ διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων κλπ» (Βϋ383) και ςε 
ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 (παρ. 1) τθσ οδθγίασ 91/156/Εκ του 
υμβουλίου τθσ 18θσ Μαρτίου 1991. 
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ΚΤΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ τ. Βϋ383/28.3.2006) Μζτρα όροι και περιοριςμοί για τθ 
διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 
91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλθτα» του υμβουλίου τθσ 12θσ Δεκεμβρίου 
1991.Αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 19396/1546/1997 κοινι υπουργικι απόφαςθ 
«Μζτρα και όροι για τθ διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων» (Β604). 
ΚΤΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ τ. Βϋ759/6.6.2005) Μζτρα και όροι για τθν πρόλθψθ 
και τον περιοριςμό τθσ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ από τθν αποτζφρωςθ των 
αποβλιτων. 
ΚΤΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ τ. Βϋ 1909/22.12.2003) Μζτρα και Όροι για τθ 
Διαχείριςθ τερεϊν Αποβλιτων. Εκνικόσ και Περιφερειακόσ χεδιαςμόσ 
Διαχείριςθσ. 
ΚΥΑ Θ.Ρ. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β`/1.10.2003) Μζτρα και όροι για τθ 
διαχείριςθ ιατρικϊν αποβλιτων από υγειονομικζσ μονάδεσ 

ΚΤΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ τ. Βϋ1572/16.12.2002) Μζτρα και όροι για τθν 
υγειονομικι ταφι των αποβλιτων. 
ΚΤΑ 1014 (ΦΟΡ) 94/2001 (ΦΕΚ τ. Βϋ216/6.3.2001) Ζγκριςθ Κανονιςμϊν 
Ακτινοπροςταςίασ 
ΚΤΑ 114218/1997 (ΦΕΚ τ. Βϋ1016/17.11.1997) Κατάρτιςθ πλαιςίου Προδιαγραφϊν 
και γενικϊν προγραμμάτων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων. 
ΚΥΑ 19396/1546/1997 (ΦΕΚ 604/Β`/18.7.1997) Μζτρα και όροι για τθ διαχείριςθ 
επικινδφνων αποβλιτων 

ΚΥΑ ΑΡ 01.98012/2001/1995 (ΦΕΚ 40/Β`/19.1.1996) Κακοριςμόσ μζτρων και όρων 
για τθ διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων ορυκτελαίων 

ΚΥΑ 73537/1438/1995 (ΦΕΚ 781/Β`/12.9.1995) Διαχείριςθ των θλεκτρικϊν ςτθλϊν 
και των ςυςςωρευτϊν που περιζχουν οριςμζνεσ επικίνδυνεσ ουςίεσ 

ΚΤΑ 50941/40/1990 (ΦΕΚ τ. Βϋ104/13.2.1990) Μεταφορά Επικινδφνων Τλικϊν 
(ADR) 
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ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΤΚΛΙΟ Δ1ε/Γ.Π οικ. 99738/1813-2-2019 (ΑΔΑ 6ΑΔΞ465ΦΤΟ-ΒΨ5) 
«Διευκρινίςεισ αναφορικά με τθ διαχείριςθ των Αποβλιτων Τγειονομικϊν Μονάδων 
(ΑΤΜ) και τθν κατθγοριοποίθςθσ τουσ» 

ΕΓΚΤΚΛΙΟ Δ1ε/Γ.Π. οικ. 84733/2018 (ΦΕΚ --/5/11.2018) Διευκρινιςεισ αναωορικά 
με τισ απαιτιςεισ διαχείριςθσ Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων των Μονάδων 
Θμεριςιασ Νοςθλείασ 

ΕΓΚΤΚΛΙΟ Αρ. Πρωτ: Δ1ε/Γ.Π. 75725/2018 (ΦΕΚ --/21/2.2018) Διαχείριςθ υγρϊν 
αποβλιτων υγειονομικϊν μονάδων 

ΕΓΚΤΚΛΙΟ Γ1δ/Γ.Π. οικ. 52352/ 9-7- 2018 (ΑΔΑ Ψ99Ν465ΦΤΟ-ΦΧΡ)«Ενθμζρωςθ 
αναφορικά με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου, τθσ 17θσ Μαΐου 2017, για τον υδράργυρο και για τθν κατάργθςθ του 
κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1102/2008» 

ΕΓΚΤΚΛΙΟ Δ1 ε /Γ.Π 75725 /21 /02/2018 (ΑΔΑ9Θ2Ο465 ΦΤΟ-Σ2Ω) «Διαχείριςθ 
υγρϊν αποβλιτων υγειονομικϊν μονάδων». 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ Γ1δΓ.Π. οικ. 52384/2015 (ΦΕΚ --/10/7.2015) χετικά με τθ διαχείριςθ 
των Επικίνδυνων Αποβλιτων Τγειονομικϊν Μονάδων 

ΕΓΚΤΚΛΙΟ Γ1δ/Γ.Ρ.24031/2015 (ΦΕΚ --/20/2.2015) Διευκρινιςεισ ςχετικά με τισ 
Ρρότυπεσ Ρεριβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ των Υγειονομικϊν Μονάδων 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ του Τπουργείου Τγείασ ΔΤΓ2/Γ.Π. οικ. 6972/23.01.2014 «Διευκρινίςεισ 
για τθν Ορκι Διαχείριςθ Επικίνδυνων Αποβλιτων Τγειονομικϊν Μονάδων (ΕΑΤΜ)».  

ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ΤΠΕΝ οικ. 29960/3800/15.06.2012 που ζχει αναρτθκεί ςτθν 
ιςτοςελίδα του ΤΠΕΝ «Ενδεικτικζσ κατθγορίεσ Αποβλιτων Τγειονομικϊν Μονάδων 
(ΑΤΜ) Ενδεικτικζσ κατάλλθλεσ εργαςίεσ διαχείριςθσ ΑΤΜ – Διευκρινίςεισ επί 
οριςμζνων απαιτιςεων τθσ ΚΤΑ οικ. 146163/2012» 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ οικ. 128859/6177/2009 (ΦΕΚ --/24/12.2009) Διαχείριςθ επικίνδυνων 
ιατρικϊν αποβλιτων αμιγϊσ τοξικοφ χαρακτιρα (ΕΙΑ-ΣΧ) από Τγειονομικζσ Μονάδεσ 
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΑ  

Ρ.Δ. 121/2017» (ΦΕΚ 148/Α/09.10.2017) «Οργανιςμόσ του Τπουργείου Τγείασ.  

Ρ.Δ. 91/2017 (ΦΕΚ 130/Α`/1.9.2017) Νομοκετικό, ρυκμιςτικό και οργανωτικό 
πλαίςιο για τθν υπεφκυνθ και αςωαλι διαχείριςθ αναλωκζντων καυςίμων και 
ραδιενεργϊν αποβλιτων και τροποποίθςθ του π.δ. 122/2013 

Ρ.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α`/5.3.2004) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν 
εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ, ςε ςυμμόρωωςθ με τισ διατάξεισ των Οδθγιϊν 2002/95 «ςχετικά με τον 
περιοριςμό τθσ χριςθσ οριςμζνων επικίνδυνων ουςιϊν ςε είδθ θλεκτρικοφ και 
θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ» και 2002/96 «ςχετικά με τα απόβλθτα ειδϊν θλεκτρικοφ 
και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ» Ο τίτλοσ του π.δ. 117/2004 αντικακίςταται με το 
άρκρο 19 του π.δ. 114/2013 (ΦΕΚ 147/Α/17.6.2013) ωσ εξισ: Μζτρα, όροι και 
πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων ειδϊν θλεκτρικοφ και 
θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, ςε ςυμμόρωωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 
2002/96/ΕΚ ςχετικά με τα απόβλθτα ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ του Συμβουλίου τθσ 27θσ Ιανουαρίου 2003 

Ρ.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α`/2.3.2004) Αντικατάςταςθ τθσ κ.υ.α 98012/2001/96 
«κακοριςμόσ μζτρων και όρων για τθ διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων 
ορυκτελαίων» (40/Β) «μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ 
των Αποβλιτων Λιπαντικϊν Ελαίων» 

Αρ. Πρωτ. 2310/2013 (ΦΕΚ --/26/4.2013) Διαχείριςθ αποβλιτων (μθ επικίνδυνων, 
επικίνδυνων και επικίνδυνων αποβλιτων υγειονομικϊν μονάδων): Θεςμικό πλαίςιο 
– Ρόλοι και αρμοδιότθτεσ εμπλεκόμενων φορζων. 

Αρ. Πρωτ. οικ.33312/4110/2012 (ΦΕΚ --/3/7.2012 Ειδικό Εκνικό χζδιο Διαχείριςθσ 
Επικίνδυνων Αποβλιτων Τγειονομικϊν Μονάδων (ΕΔΕΑΤΜ) 

 

  

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=12510
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=3732
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=3730


120 
 

ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ»-2Θ ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΘΜΕΝΘ ΕΚΔΟΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 

 

12.Αναθεώρηζη Κανονιζμού Διατείριζης ΑΤΜ 

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 ςφμωωνθσ γνϊμθσ τθσ, είτε μετά από απόωαςθ 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 ςυμμόρωωςθ τθσ ΥΜ. 

 Σε περίπτωςθ που θ υωιςτάμενθ διαχείριςθ των ΑΥΜ είναι προβλθματικι και 

τοφτο οωείλεται αποδεδειγμζνα ςτον αρχικό ςχεδιαςμό. 

 Σε περίπτωςθ που δεν τθροφνται επαρκϊσ και από ςωάλμα του κανονιςμοφ οι 

όροι και οι κανόνεσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

 Σε περίπτωςθ αυξθμζνων ατυχθμάτων ι τραυματιςμϊν κατά τθν εωαρμογι του 

υωιςτάμενου κανονιςμοφ ι ςε περίπτωςθ αυξθμζνου κινδφνου ατυχθμάτων 

που οωείλονται 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 υωιςτάμενου κανονιςμοφ γίνεται με τουσ ίδιουσ κανόνεσ που 

ορίηουν τθ ςφςταςθ του εξ’ αρχισ και μζχρι τθν κατάρτιςι του και τθν προετοιμαςία 

του νζου κανονιςμοφ τθροφνται οι αρχζσ και οι κανόνεσ του υωιςτάμενου, πλθν των 

περιπτϊςεων που κρίνεται επικίνδυνο για τθν αςωάλεια των εργαηομζνων και τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ. 
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13. ύζηημα Περιβαλλονηικής Διατείριζης (ΠΔ) 

Το Νοςοκομείο ωσ Υ.Μ. άνω των 100 κλινϊν ςφμωωνα με τθν ΚΥΑ 146163/2012 

οωείλει να εκπονιςει Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ ςφμωωνα με τισ 

απαιτιςεισ του Διεκνοφσ Ρρότυπου ISO 14001 ι το ςφςτθμα EMAS και να λάβει τισ 

αντίςτοιχεσ πιςτοποιιςεισ (Σχιμα 1-5). 

Επί του παρόντοσ το Νοςοκομείο διακζτει Απόωαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν 

Πρων ςφμωωνα με τθν κείμενθ Νομοκεςία κατόπιν υποβολισ ςχετικισ Μελζτθσ 

Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων. 

Θ γενικι πολιτικι του Νοςοκομείου είναι προςανατολιςμζνθ ςτθν προςταςία τθσ 

Δθμόςιασ Υγείασ και του Ρεριβάλλοντοσ μζςω του εντοπιςμοφ και ελαχιςτοποίθςθ 

των πθγϊν ρφπανςθσ-μόλυνςθσ είτε από τα ΕΑΥΜ είτε από τθ γενικότερθ 

λειτουργία του Νοςοκομείου με κφριο ςτόχο τθν προςταςία του Ρεριβάλλοντοσ. 

 

Σχιμα 1-5: Κφκλοσ Διεκνοφσ Ρροτφπου ISO 14001 

 

13.1 Πεπιβαλλονηική Πολιηική ηος Νοζοκομείος 

Θ εωαρμεμοηόμενθ πολιτικι του Νοςοκομείου ωσ προσ τθ διαχείριςθ των ΕΑΥΜ 

αποτυπϊνεται ςτον παρόντα Κανονιςμό ενϊ δίδεται ζμωαςθ και ωσ προσ το ενεργειακό 

αποτφπωμα του Νοςοκομείου (κατανάλωςθ ενζργειασ, φδατοσ κλπ) και εκπομπζσ CO2 μζςω 

τεχνικϊν εργαςιϊν που κα πραγματοποιθκοφν μζςω προγράμματοσ ΕΣΡΑ. 



122 
 

ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ»-2Θ ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΘΜΕΝΘ ΕΚΔΟΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 

 

Ιδιαίτερθ ςθμαςία δίδεται και ςτα ειδικά ρεφματα αποβλιτων με εωαρμογι 

προγραμμάτων ανακφκλωςθσ υλικϊν, ελαχιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ χαρτιοφ με χριςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο ςφνολο τθσ εςωτερικισ και μζροσ τθσ εξωτερικισ 

αλλθλογραωίασ του Νοςοκομείου κλπ. 

Το Νοςοκομείο προςανατολίηεται ςτθν εκπόνθςθ και εωαρμογι Συςτιματοσ 

Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ που κα καλφπτει τισ απαιτιςεισ του  Διεκνοφσ 

Ρρότυπου ISO 14001. 

Θ εωαρμογι του εν λόγω Συςτιματοσ δεν αποτελεί απλϊσ υποχρζωςθ που 

απορρζει από τθν κείμενθ Νομοκεςία αλλά βαςίηεται ςτθν ζκωραςθ μιασ 

περιβαλλοντικισ πολιτικισ που ςτοχεφει ςτθν διαρκι βελτίωςθ των επιδόςεων με 

απϊτερο ςτόχο τθν προςταςία του Ρεριβάλλοντοσ. 

13.2 Βαζικό Πλαίζιο ςζηήμαηορ Πεπιβαλλονηικήρ 
Γιασείπιζηρ 

Το ΣΡΔ 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 ι όχι χριςθσ 

κατάλλθλων αντιρρυπαντικϊν ςυςτθμάτων. 

 Καταγραωι και εκτίμθςθ χρθςιμοποιοφμενων πρακτικϊν με ςτόχο τθ χριςθ 

τεχνικϊν ωιλικότερων προσ ο περιβάλλον ϊςτε να μειϊνονται οι απορρίψεισ 

ρυπογόνων ουςιϊν από τθν ΥΜ προσ το 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 εγγράωων και αρχείων. 

 Ρρογράμματα ςυντιρθςθσ εξοπλιςμοφ. 

 Ραρακολοφκθςθ και ζλεγχο τθσ διαδικαςίασ. 

 Διενζργεια διορκωτικϊν και βελτιωτικϊν δράςεων. 

    Εςωτερικοί ζλεγχοι για διαπίςτωςθ τθσ ςωςτισ εωαρμογισ του ΣΡΔ. 

 

13.2.1 Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ  

Το ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ ωσ προσ ΕΑΥΜ κα περιλαμβάνει κατ 

ελάχιςτον τα κάτωκι: 
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Σφνδεςθ του κζντρου διαχείριςθσ (ΥΔΑΥΜ, ΕΝΛ, Υπεφκυνοσ Ρεριβαλλοντικισ 

Διαχείριςθσ) με όλα τα τμιματα και εργαςτιρια του Νοςοκομείου το οποίο μζςω 

κακοδιγθςθσ και επικεωριςεων κα ελζγχει τθν πλιρθ εωαρμογι του Κανονιςμοφ 

Διαχείριςθσ. 

Εωαρμογι μεκόδων μείωςθσ τθσ παραγωγισ αποβλιτων ςτθν πθγι. 

Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ ανακφκλωςθσ δεδομζνθσ τθσ ιδιαίτερα μεγάλθσ παραγωγισ 

αποβλιτων αςτικοφ χαρακτιρα (ΑΣΑ).Βαςικι παράμετροσ για τθν εωαρμογι ενόσ 

επιτυχθμζνου προγράμματοσ ανακφκλωςθσ αποτελεί ο ορκόσ διαχωριςμόσ των 

επικινδφνων αποβλιτων και ο δευτερογενισ διαχωριςμόσ των ΑΣΑ. 

Ρικανι δθμιουργία τοπικοφ δικτφου ςυνεργαςίασ με γειτνιάηοντα Νοςοκομεία ι και 

άλλουσ παρόχουσ  υπθρεςιϊν υγείασ για τθν διαχείριςθ των αποβλιτων. 

Ορκι διαχείριςθ των αποβλιτων με τοξικζσ ιδιότθτεσ (ΑΕΑ) όπωσ αναωζρεται ςτο 

κεωάλαιο… του παρόντοσ Κανονιςμοφ με ιδιαίτερθ ζμωαςθ ςτα κυτταροςτατικά 

ωάρμακα. 

 13.2.2 Στάδια Ανάπτυξθσ Συςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ 

Τα ςτάδια ανάπτυξθσ Συςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ κατά ISO 14001 

περιλαμβάνουν: 

 Διατφπωςθ τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ 

 Ρεριβαλλοντικι επιςκόπθςθ μζςω εξζταςθσ των περιβαλλοντικϊν πτυχϊν 

με κάλυψθ τθσ κείμενθσ Νομοκεςίασ, τισ υωιςτάμενεσ διαδικαςίεσ και 

πρακτικζσ κακϊσ και ανεπικφμθτα ςυμβάντα που ζχουν καταγραωεί 

 Λεπτομερισ κακοριςμόσ περιβαλλοντικϊν ςκοπϊν, ςτόχων και 

προγραμμάτων 

 Τεκμθρίωςθ του Συςτιματοσ. Εγχειρίδιο περιβάλλοντοσ, διαδικαςίεσ και 

οδθγίεσ. Ειδικότερα διαδικαςίεσ αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων (π.χ. 

ατυχιματα, διαρροζσ, πυρκαγιζσ κλπ) με ενςωμάτωςθ και περαιτζρω 

ανάπτυξθ των υπαρχόντων επιχειρθςιακϊν ςχεδίων του Νοςοκομείου. Οι 

διαδικαςίεσ αντιμετϊπιςθσ περιλαμβάνουν αναγνϊριςθ των πικανότερων 

και ςοβαρότερων περιςτατικϊν (εκτίμθςθ ςχετικοφ κινδφνου), τρόπουσ 

ελαχιςτοποίθςθσ του κινδφνου, οριςμό τρόπων αντιμετϊπιςθσ και ελζγχου 

αποτελεςματικότθτασ 

 Δομι και υπευκυνότθτεσ 

 Ενθμζρωςθ, εκπαίδευςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του προςωπικοφ 

 Κακοριςμόσ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν διαδικαςιϊν επικοινωνίασ 

 Ραρακολοφκθςθ των διεργαςιϊν, μετριςεισ, ανταπόκριςθ ςε ζκτακτα 

περιςτατικά, μθ ςυμμορωϊςεισ και διορκωτικζσ κακϊσ και προλθπτικζσ 

ενζργειεσ 

 Τιρθςθ ςχετικϊν αρχείων (επιςκοπιςεισ, Νομοκεςία, παράπονα, 

εκπαίδευςθ, ζκτακτα περιςτατικά, επικεωριςεισ κλπ) 
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 Επικεϊρθςθ και διαρκισ ζλεγχοσ πλθρότθτασ, εωαρμογισ και 

αποτελεςματικότθτασ του Συςτιματοσ. Διαρκισ αναςκόπθςθ των 

ευρθμάτων των επικεωριςεων και όλου του Συςτιματοσ από τθ Διοίκθςθ 

Το ΣΡΔ πρζπει να ανακεωρείται κάκε ζτοσ από τον υπεφκυνο περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ και να 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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14. Σήρηζη Μηηρώων και Αρτείων 
 

Θ τιρθςθ μθτρϊων και αρχείων από τισ υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου και κυρίωσ 

από τουσ ΥΔΑΥΜ είναι ςθμαντικό ςτοιχείο για τθν ορκολογικι διαχείριςθ των ΑΥΜ. 

Τα μθτρϊα αποτελοφν βαςικό εργαλείο για τθν παρακολοφκθςθ του ςυνολικοφ 

ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των παραγόμενων αποβλιτων από τθν πθγι ζωσ τθν 

επεξεργαςία και τελικι διάκεςθ τουσ. Ραράλλθλα προςωζρουν πλθροωορίεσ και 

πιςτοποιοφν τθν ορκι και ςφννομθ διαχείριςθ των αποβλιτων. 

 

 Το Νοςοκομείο ςε ετιςια βάςθ υποβάλλει ςτο ΥΡΕΚΑ Ετιςια Ζκκεςθ 

Ραραγωγοφ Αποβλιτων  (ΕΕΡΑ) ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και 

ςχετικζσ εγκυκλίουσ. 

Θ ωσ άνω ζκκεςθ αποτυπϊνει ςυνολικά τθν παραγωγι και διαχείριςθ των 

αποβλιτων του Νοςοκομείου και διατθρείται ςτο αρχείο των ΥΔΑΥΜ κακϊσ 

και ςτο Ρρωτόκολλο του Νοςοκομείου. 

 Από τουσ ΥΔΑΥΜ και κατά περίπτωςθ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του 

Νοςοκομείου τθροφνται τα κάτωκι. Θ διατιρθςθ των αρχείων (και ςε 

θλεκτρονικι μορωι) υωίςταται επί δφο (2) ζτθ κατ’ ελάχιςτον.  

 Αρχείο ςυνολικισ παραγωγισ ΑΥΜ του Νοςοκομείου το οποίο ςυςχετίηεται 

με τθν Ετιςια Ζκκεςθ Ραραγωγοφ Αποβλιτων. 

 Στοιχεία εωαρμοηόμενθσ επεξεργαςίασ ΕΑΥΜ (ςυςχετίηεται με τθν Ετιςια 

Ζκκεςθ Ραραγωγοφ Αποβλιτων) 

 Αρχείο εκπαιδευτικϊν ενεργειϊν που ζχουν διενεργθκεί ςτο Νοςοκομείο. 

 Αρχείο κόςτουσ διαχείριςθσ ΑΥΜ ςυνολικά , ςε ςυνεργαςία με τθ 

Υποδιεφκυνςθ Οικονομικοφ. 

 Αρχείο εωαρμοηόμενθσ Νομοκεςίασ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων  (βλ. 

κεω. 10 του παρόντοσ). 

 Οδθγίεσ χρωματικισ κωδικοποίθςθσ και ςιμανςθσ ανά κατθγορία 

αποβλιτων και οδθγίεσ διαχείριςθσ ανά είδοσ ΕΑΥΜ ςφμωωνα με τθν 

κείμενθ Νομοκεςία. 

 Σχζδια και οδθγίεσ αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων περιςτατικϊν (βλ. κεω. 6) 

 Αρχείο ατυχθμάτων – περιςτατικϊν διαδερμικισ ζκκεςθσ ςε βιολογικά υγρά, το 

οποίο τθρείται από τθν ΕΝΛ (βλ. κεω. 6) 

 Απσείο ενηύπων αναγνώπιζηρ επικινδύνων αποβλήηων ζύμθωνα με ηην ΚΥΑ 

13588/725/2006 με πλήπωρ ζςμπληπωμένα  όλα ηα πεδία.Τα ένηςπα 

αναγνώπιζηρ διαηηπούνηαι επ’ αόπιζηον εκηόρ και να ςπάπξει ηποποποίηζη 

ηηρ ζσεηικήρ Νομοθεζίαρ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: Απόθαζη έγκριζης περιβαλλονηικών όρων 

(απόζπαζμα) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: Αδεια Λειηοςπγίαρ Καηηγοπίαρ Α1 Πςπηνικήρ 
Ιαηπικήρ (Δπγαζηήπιο Ανοζολογίαρ και 
Ιζηοζςμβαηόηηηαρ) 
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Παπάπηημα 3: Αδεια Λειηοςπγίαρ Καηηγοπίαρ Α1 Δπγαζηηπίος 
Ραδιοφζοηόπυν (Δπγαζηήπιο Ανοζολογίαρ και 
Ιζηοζςμβαηόηηηαρ) 

 

 
 



 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΚΣΗΡΙΟ (Κ)- Γιαδπομή αποβλήηυν ζηο Τπόγειο  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5: ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΚΣΗΡΙΟ (Κ)- Γιαδπομή αποβλήηυν ζηο Ιζόγειο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6: ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΚΣΗΡΙΟ (Κ)- Γιαδπομή αποβλήηυν ζηον Α Όποθο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7: ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΚΣΗΡΙΟ (Κ)- Γιαδπομή αποβλήηυν ζηον Β Όποθο  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 8: ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΚΣΗΡΙΟ (Κ)- Γιαδπομή αποβλήηυν ζηον Γ Όποθο  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 9: ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΚΣΗΡΙΟ (Κ)- Γιαδπομή αποβλήηυν ζηον Γ Όποθο  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 10: ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΚΣΗΡΙΟ (Κ)- Γιαδπομή αποβλήηυν ζηο Γώμα  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 11: ΚΣΗΡΙΟ (Π)-ΔΒΑΣΟΤΠΟΛΔΩ 16-ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΟ Α’ Τπόγειο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 12: ΚΣΗΡΙΟ (Π)-ΔΒΑΣΟΤΠΟΛΔΩ 16-ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΟΝ Ημιόποθο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 13: ΚΣΗΡΙΟ (Π)-ΔΒΑΣΟΤΠΟΛΔΩ 16-ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΟ Ιζόγειο  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 14: ΚΣΗΡΙΟ (Π)-ΔΒΑΣΟΤΠΟΛΔΩ 16-ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΟΝ Α Όποθο  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 15: ΚΣΗΡΙΟ (Π)-ΔΒΑΣΟΤΠΟΛΔΩ 16-ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΟΝ Β Όποθο  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 16: ΚΣΗΡΙΟ (Π)-ΔΒΑΣΟΤΠΟΛΔΩ 16-ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΟΝ Γ Όποθο  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 17: ΚΣΗΡΙΟ (Π)-ΔΒΑΣΟΤΠΟΛΔΩ 16-ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΟΝ Γ Όποθο  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 18: ΚΣΗΡΙΟ (Π)-ΔΒΑΣΟΤΠΟΛΔΩ 16-ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΟΝ Δ Όποθο  

 

 



 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 19: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΧΑΡΣΟΚΙΒΩΣΙΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΤΜ) 

 

Α. ΡΕΙΓΑΦΘ 

Τα χαρτοκιβϊτια είναι ειδικισ καταςκευισ (ςφμωωνα με τθν οδθγία ςυςκευαςίασ 621 

κατά ADR) και διακζτουν εςωτερικό πλαςτικό ςάκο. Ρροορίηονται για τθ ςυλλογι 

επικίνδυνων αποβλιτων υγειονομικϊν μονάδων (ΕΑΥΜ) και τθν προςωρινι αποκικευςθ 

τουσ μζχρι να πραγματοποιθκεί θ μεταωορά τουσ ςε εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ. Το χρϊμα 

τουσ εξαρτάται από το είδοσ τθσ επεξεργαςίασ που κα ακολουκιςει και διακρίνεται ςε 

κόκκινο (ΕΙΑ προσ αποτζωρωςθ) και κίτρινο (ΕΙΑ προσ αποςτείρωςθ) (ΚΥΑ Θ.Ρ 146163, ΦΕΚ 

Βϋ 1537/8-5-2012) 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

1. Χαρτοκιβϊτια μεταφοράσ επικίνδυνων αποβλιτων αμιγϊσ μολυςματικϊν (ΕΑΑΜ) τα 

οποία προορίηονται προσ αποςτείρωςθ.               

 Να ζχουν χρϊμα κίτρινο, χωρθτικότθτα 40 λίτρα και διαςτάςεισ  περίπου 50Χ30Χ30 

(φψοσ Χ πλάτοσ Χ μικοσ). 

 Να περιζχουν εςωτερικά  ςακοφλα κίτρινου χρϊματοσ, μιασ χριςθσ από ωιλικό ςτο 

περιβάλλον υλικό (όχι P.V.C.), με αδιάβροχθ ςυρραωι τθσ οποίασ το πάχοσ να 

εγγυάται τθ ςτεγανότθτα και τθν αδιαπερατότθτα τθσ ςυςκευαςίασ. 

 Το μζγεκοσ τθσ ςακοφλασ να είναι τζτοιο που να επιτρζπει τθ ςτακερότθτα τθσ επί 

του χαρτοκιβωτίου ϊςτε να μζνει ανοιχτι κατά τθ χριςθ τθσ. 

 Τα χαρτοκιβϊτια πρζπει να ωζρουν αρικμό ζγκριςθσ UN για τθ ςυςκευαςία, ο 

οποίοσ να αναγράωεται ςτθν εξωτερικι επιωάνεια τθσ ςυςκευαςίασ και τον αρικμό 

UN3291 (αρικμόσ καταχϊρθςθσ ιατρικϊν αποβλιτων που ταξινομοφνται κατά ADR 

ςτθν κλάςθ 6.2), ςφμωωνα με τθν ΚΥΑ Θ.Ρ 24944/1159 (ΦΕΚ 791/06Βϋ). 

 Στθν τεχνικι προςωορά, να κατατεκοφν από τον καταςκευαςτι, επίςθμο αντίγραωο 

του πιςτοποιθτικοφ ζγκριςθσ κατά UN3291, ςτο οποίο να ςυμπεριλαμβάνεται και θ 

ζκκεςθ δοκιμϊν. 

 Να διακζτουν ενςωματωμζνο κλείςτρο αςωαλείασ για  τθ ςωράγιςθ του 

περιεχομζνου τθσ ςακοφλασ. 

 Το άνοιγμα και θ ςυναρμολόγθςθ του χαρτοκιβωτίου να είναι εφκολο χωρίσ τθν 

προςκικθ πρόςκετων υλικϊν (π.χ. ταινία). 
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 Να είναι καταλλιλου πάχουσ και υλικοφ μθ παραμορωοφμενα για τθν αςωαλι 

μεταωορά τουσ. 

 Θ βάςθ του χαρτοκιβωτίου να είναι ανκεκτικι και ςτακερι ϊςτε να διαςωαλίηεται 

θ ακεραιότθτα του και να παρεμποδίηεται ο διαςκορπιςμόσ του περιεχομζνου. 

 Να κλείνει με τζτοιο τρόπο που δεν κα επιτρζπει το εφκολο άνοιγμά του μετά το  

κλείςιμό του. Να διακζτει ςαωείσ οδθγίεσ ςυναρμολόγθςθσ και κλειςίματοσ του 

χαρτοκιβωτίου. 

 Τα χαρτοκιβϊτια να είναι ανκεκτικά κατά τθ μεταωορά τουσ και να δζχονται 

περιεχόμενο βάρουσ ζωσ 10 κιλϊν χωρίσ να υωίςτανται παραμορωϊςεισ όταν 

πρζπει να ςτοιβάηονται (να τοποκετθκοφν 3-4 χαρτοκιβϊτια το ζνα επάνω ςτο 

άλλο) κατά τθν αποκικευςθ τουσ. 

 Τα χαρτοκιβϊτια να ωζρουν ειδικζσ λαβζσ ςτο εξωτερικό τουσ μζροσ που κα είναι 

ικανζσ να κρατιςουν το βάροσ ενόσ γεμάτου κουτιοφ ϊςτε να είναι δυνατι θ 

μετακίνθςθ με αςωάλεια, για τθν προςταςία του προςωπικοφ από επαωι με το 

περιεχόμενο. 

 Τα χαρτοκιβϊτια και οι ςακοφλεσ να ωζρουν εξωτερικά το διεκνζσ ςιμα του 

Βιολογικοφ Κινδφνου και τθν ζνδειξθ «Επικίνδυνα Απόβλθτα Υγειονομικϊν 

Μονάδων» (ΕΑΥΜ) ι «Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ Μολυςματικά (ΕΑΑΜ)», με 

ευδιάκριτο και ανεξίτθλο τρόπο. 

 Να ωζρουν ενςωματωμζνθ ετικζτα ςτθν οποία κα μπορεί να αναγράωεται θ 

θμερομθνία παραγωγισ, ο τόποσ παραγωγισ (εργαςτιριο, κλινικι) και θ ϊρα 

κλειςίματοσ του χαρτοκιβωτίου. 

 Να ζχουν οδθγίεσ για το άνοιγμα και το κλείςιμο του κιβωτίου ςτα Ελλθνικά.  

 Να αναωζρεται θ χϊρα και θ εταιρεία καταςκευισ τουσ. H εταιρεία καταςκευισ των 

χαρτοκιβωτίων να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9000. 

2. Χαρτοκιβϊτια για τθ χωριςτι ςυλλογι Επικίνδυνων Αποβλιτων Υγειονομικϊν 

Μονάδων *επικίνδυνα απόβλθτα αμιγϊσ μολυςματικά (ΕΑΑΜ), μικτά επικίνδυνα 

απόβλθτα (ΜΕΑ), άλλα επικίνδυνα απόβλθτα (ΑΕΑ)+ τα οποία προορίηονται για  

αποτζφρωςθ.      

 Να ζχουν χρϊμα κόκκινο, χωρθτικότθτα 40 λίτρα και διαςτάςεισ περίπου 50Χ30Χ30 

(φψοσ Χ πλάτοσ Χ μικοσ). 

 Να περιζχουν εςωτερικά ςακοφλα κόκκινου χρϊματοσ, μιασ χριςθσ, από ωιλικό 

ςτο περιβάλλον υλικό (όχι P.V.C.), με αδιάβροχθ ςυρραωι τθσ οποίασ το πάχοσ να 

εγγυάται τθ ςτεγανότθτα και τθν αδιαπερατότθτα τθσ ςυςκευαςίασ. 
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 Το μζγεκοσ τθσ ςακοφλασ να είναι τζτοιο που να επιτρζπει τθ ςτακερότθτα τθσ επί 

του χαρτοκιβωτίου ϊςτε να μζνει ανοιχτι κατά τθ χριςθ τθσ. 

 Τα χαρτοκιβϊτια πρζπει να ωζρουν αρικμό ζγκριςθσ UN για τθ ςυςκευαςία, ο 

οποίοσ να αναγράωεται ςτθν εξωτερικι επιωάνεια τθσ ςυςκευαςίασ και τουσ 

αρικμοφσ UN3291 (αρικμόσ καταχϊρθςθσ ιατρικϊν αποβλιτων που ταξινομοφνται 

κατά ADR ςτθν κλάςθ 6.2),  UN1851 και UN3249 (αρικμόσ καταχϊρθςθσ ιατρικϊν 

αποβλιτων που ταξινομοφνται κατά ADR ςτθν κλάςθ 6.1) ςφμωωνα με τθν ΚΥΑ Θ.Ρ 

24944/1159 (ΦΕΚ 791/06Βϋ). 

 Στθν τεχνικι προςωορά, να κατατεκοφν από τον καταςκευαςτι, επίςθμα αντίγραωα 

των πιςτοποιθτικϊν ζγκριςθσ κατά UN3291, UN1851 και UN3249 ςτα οποία να 

ςυμπεριλαμβάνεται και θ ζκκεςθ δοκιμϊν. 

 Να διακζτουν ενςωματωμζνο κλείςτρο αςωαλείασ για  τθ ςωράγιςθ του 

περιεχομζνου τθσ ςακοφλασ. 

 Το άνοιγμα και θ ςυναρμολόγθςθ του χαρτοκιβωτίου να είναι εφκολο χωρίσ τθν 

προςκικθ πρόςκετων υλικϊν (π.χ. ταινία). 

 Να είναι καταλλιλου πάχουσ και υλικοφ μθ παραμορωοφμενα για τθν αςωαλι 

μεταωορά τουσ. 

 Θ βάςθ του χαρτοκιβωτίου να είναι ανκεκτικι και ςτακερι ϊςτε να διαςωαλίηεται 

θ ακεραιότθτα του και να παρεμποδίηεται ο διαςκορπιςμόσ του περιεχομζνου. 

 Να κλείνει με τζτοιο τρόπο που δεν κα επιτρζπει το εφκολο άνοιγμά του μετά το  

κλείςιμό του. Να διακζτει ςαωείσ οδθγίεσ ςυναρμολόγθςθσ και κλειςίματοσ του 

χαρτοκιβωτίου. 

 Τα χαρτοκιβϊτια να είναι ανκεκτικά κατά τθ μεταωορά τουσ και να δζχονται 

περιεχόμενο βάρουσ ζωσ 10 κιλϊν χωρίσ να υωίςτανται παραμορωϊςεισ όταν 

πρζπει να ςτοιβάηονται (να τοποκετθκοφν 3-4 χαρτοκιβϊτια το ζνα επάνω ςτο 

άλλο) κατά τθν αποκικευςθ τουσ. 

 Τα χαρτοκιβϊτια να ωζρουν ειδικζσ λαβζσ ςτο εξωτερικό τουσ μζροσ που κα είναι 

ικανζσ να κρατιςουν το βάροσ ενόσ γεμάτου κουτιοφ ϊςτε να είναι δυνατι θ 

μετακίνθςθ με αςωάλεια, για τθν προςταςία του προςωπικοφ από επαωι με το 

περιεχόμενο. 

 Τα χαρτοκιβϊτια και οι ςακοφλεσ να ωζρουν εξωτερικά το διεκνζσ ςιμα του 

Βιολογικοφ Κινδφνου και τθν ζνδειξθ «Επικίνδυνα Απόβλθτα Υγειονομικϊν 

Μονάδων»  (ΕΑΥΜ), με ευδιάκριτο και ανεξίτθλο τρόπο. 
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 Να ωζρουν ενςωματωμζνθ ετικζτα ςτθν οποία κα μπορεί να αναγράωεται θ 

θμερομθνία παραγωγισ, ο τόποσ παραγωγισ (εργαςτιριο, κλινικι), θ κατθγορία 

των αποβλιτων  και θ ϊρα κλειςίματοσ του χαρτοκιβωτίου.  

 Να ζχουν οδθγίεσ για το άνοιγμα και το κλείςιμο του κιβωτίου ςτα Ελλθνικά.  

 Να αναωζρεται θ χϊρα και θ εταιρεία καταςκευισ τουσ. H εταιρεία καταςκευισ των 

χαρτοκιβωτίων να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9000. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 20  ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΚΟΤΛΔ  

1.2.2 N146163 / 2012   Σελίδα 23872 

Οι ςακοφλεσ χρθςιμοποιοφνται ςε ςυνδυαςμό με πλαςτικοφσ κάδουσ όταν πρόκειται για 

ΑΣΑ, ενϊ όταν πρόκειται για μολυςματικά απόβλθτα ςυνοδεφονται από ειδικό περιζκτθ 

(ενδεικτικά τφπου Hospital box). Οι ςακοφλεσ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνεσ από 

πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ (HDPE) ι χαμθλισ πυκνότθτασ (LDPE) πάχουσ 

τουλάχιςτον 1,5 mm. Οι ςακοφλεσ ελαωροφ βάρουσ μποροφν να κλείςουν με δζςιμο του 

λαιμοφ τθσ ςακοφλασ. Οι ςακοφλεσ μεγάλου βάρουσ πρζπει να κλείνουν και με δεφτερθ 

πλαςτικι ςακοφλα και να ςωραγίηονται με ετικζτα του τφπου self− locking. Οι πλαςτικζσ 

ςακοφλεσ δεν πρζπει να κλείνουν με ςυρραωι. 

1.2.4 Συςκευαςίεσ για τθ χωριςτι ςυλλογι Επικίνδυνων Αποβλιτων Αμιγϊσ Μολυςματικϊν 

(ΕΑΑΜ) τα οποία προορίηονται για αποςτείρωςθ 

Οι ςυςκευαςίεσ για τθ χωριςτι ςυλλογι Επικινδφνων Αποβλιτων Αμιγϊσ Μολυςματικϊν 

(ΕΑΑΜ) τα οποία προορίηονται προσ αποςτείρωςθ πρζπει να ζχουν τισ εξισ προδιαγραωζσ:  

• μιασ χριςεωσ,  

• αδιαωανείσ, 

• κίτρινου χρϊματοσ,  

• ανκεκτικζσ ςτισ κερμοκραςίεσ που αναπτφςςονται κατά τθν αποςτείρωςθ  

• ανκεκτικζσ κατά τθν μεταωορά,  

• να ζχουν το διεκνζσ ςφμβολο και τθν αντίςτοιχθ ςιμανςθ του μολυςματικοφ, ανάλογα με 

τθν κλάςθ UN ςτθν οποία αυτά κατατάςςονται,  

• να αναγράωουν τθν κλάςθ και τον αρικμό UN ωσ προσ τθν επικινδυνότθτά τουσ,  

• να χαρακτθρίηονται με τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ Μολυςματικά (ΕΑΑΜ)»,  

• να είναι κατάλλθλου πάχουσ και υλικοφ,  

• να είναι ωιλικζσ προσ το περιβάλλον. 

 

 


