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Σν ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ είλαη έλα ηξηηνβάζκην λνζνθνκείν κε 580 αλεπηπγκέλεο 
θιίλεο. Καζεκεξηλά κέζα από ηηο δηαδηθαζίεο ζεξαπείαο, δηάγλσζεο, α-
λνζνπνίεζεο θαη έξεπλαο, παξάγεη κεγάιεο πνζόηεηεο απνβιήησλ ηηο 
νπνίεο δηαρεηξίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ώζηε λα δηα-
ζθαιίδεηαη έλα πςειό επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο αλζξώπηλεο πγείαο θαη 
ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Σα απόβιεηα πνπ παξάγνληαη ζε θάζε πγεηνλνκηθή κνλάδα δηαρσξίδν-
ληαη  ζε ηξείο θαηεγνξίεο: ηα αζηικού ηύπος, δειαδή απηά πνπ πξνζν-
κνηάδνπλ κε ηα νηθηαθά (ραξηί, γπαιί, πιαζηηθό, ππνιείκκαηα ηξνθίκσλ 
θιπ), ηα επικίνδςνα θαη ηα ειδικά πεύμαηα απνβιήησλ (κπαηαξίεο, ια-
κπηήξεο, ρξεζηκνπνηεκέλα έιαηα θιπ). Σα επηθίλδπλα απόβιεηα, κε ηε 
ζεηξά ηνπο, δηαθξίλνληαη ζε: 
Α) Αμιγώρ μολςζμαηικά απόβληηα (ΔΑΑΜ), ηα νπνία δπλεηηθά πεξηέ-
ρνπλ βαθηήξηα, ηνύο, παξάζηηα ή κύθεηεο ζε επαξθή ζπγθέληξσζε ή 
πνζόηεηα ηθαλή λα πξνθαιέζεη λόζν ζε επαίζζεηνπο μεληζηέο. 

Β) Μικηά επικίνδςνα απόβληηα (ΜΔΑ), ηα νπνία πεξηέρνπλ ηαπηόρξν-
λα κνιπζκαηηθό θαη ηνμηθό παξάγνληα. 

Γ)  Άλλα επικίνδςνα απόβληηα (ΑΔΑ), δειαδή, αμιγώρ ηοξικά από-
βιεηα  ηα νπνία απνηεινύληαη ή πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 
(εξεζηζηηθέο, θαπζηηθέο, ηνμηθέο, δηαβξσηηθέο θιπ). 
Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηηο ΤΜ, θαίλεηαη 
ζην ζρήκα 1: 
 

 
σήμα 1: Καηεγνξηνπνίεζε απνβιήησλ ΤΜ (ΚΤΑ 146163/1537/2012) 



 

 

 
 
ύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο, ην 75-90% ησλ λνζνθν-
κεηαθώλ απνβιήησλ είλαη νηθηαθνύ (αζηηθνύ) ηύπνπ θαη κόλν ην 10-25% 
ραξαθηεξίδνληαη σο επηθίλδπλα απόβιεηα.  
 
Γηα ηνλ δηαρσξηζκό ησλ απνβιήησλ ζηελ πεγή παξαγσγήο ηνπο, αλά-
ινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ, ρξεζηκνπνηείηαη ρξσκαηηθή 
θσδηθνπνίεζε. Έηζη, γηα ηε ζπιινγή: 

 Απνβιήησλ αζηικού ραξαθηήξα ρξεζηκνπνηνύληαη ΜΑΤΡΔ 
ζαθνύιεο. 

 Αμιγώρ μολςζμαηικών απνβιήησλ ρξεζηκνπνηνύληαη ΚΙΣΡΙ-
ΝΔ ζαθνύιεο θαη Hospital boxes. 

 Αισμηπών ανηικειμένων ρξεζηκνπνηνύληαη ΚΙΣΡΙΝΑ αδηάηξεηα 
δνρεία. 

 Μικηών επικίνδςνων και Αμιγώρ ηοξικών απνβιήησλ ρξεζη-
κνπνηνύληαη ΚΟΚΚΙΝΑ  Hospital boxes. 

ην λνζνθνκείν γίλεηαη, επίζεο, αλαθύθισζε ραξηηνύ, κπαηαξηώλ, ια-

κπηήξσλ θαη ρξεζηκνπνηεκέλσλ ιαδηώλ από κεραλέο. 

Σν λνζνθνκείν, σο παξαγσγόο απνβιήησλ έρεη επζύλε γηα ηε δηαρείξη-
ζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη ππνρξέσζε λα πιεξώλεη γηα ηελ 
επεμεξγαζία ηνπο, ζύκθσλα κε ηελ αξρή «ο πςπαίνων πληπώνει». Σν 
θόζηνο δηαρείξηζεο ησλ ακηγώο κνιπζκαηηθώλ απνβιήησλ είλαη 1,1€/
θηιό, κε ηε κέζνδν ηεο απνζηείξσζεο θαη ην θόζηνο δηαρείξηζεο ησλ κεη-
θηώλ θαη ακηγώο ηνμηθώλ απνβιήησλ είλαη 2€/θηιό, κε ηε κέζνδν ηεο α-
πνηέθξσζεο, κε απνηέιεζκα ην ζςνολικό κόζηορ ανά έηορ να ανέπ-
σεηαι ζηιρ 400.000€. 
 
Καζίζηαηαη, ινηπόλ, επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα κείσζε ηνπ θόζηνπο δηαρεί-
ξηζεο ησλ επηθίλδπλσλ ηαηξηθώλ απνβιήησλ, κε ην ζσζηό δηαρσξηζκό 
ηνπο ζηελ πεγή παξαγσγήο ηνπο.  

 
 
ρεηηθή Ννκνζεζία:  

KYA 146163/2012 (ΦΔΚ η. Β΄ 1537/8-5-2012) 

Ν4042/2012 (ΦΔΚ η. Α΄ 24/13-2-2012) 

ΚΤΑ 13588/725/2006 (ΦΔΚ η. Β΄ 383/28-3-2006) 

ΚΤΑ 1014(ΦΟΡ) 94/2001 (ΦΔΚ η. Β΄ 216/6-3-2001) 

Δπιμέλεια κειμένος: Τπεύθςνοι Γιασείπιζηρ Ιαηπικών Αποβλήηων, ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ 


