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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
Οι εκτιµώµενες ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων που παράγει η Υγειονοµική 
Μονάδα εµφανίζονται στον πίνακα 1, οι ποσότητες των ραδιενεργών αποβλήτων 
εµφανίζονται στον πίνακα 2Α, Β & Γ, οι ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων σε σχέση 
µε τα Τµήµατα από τα οποία προέρχονται εµφανίζονται στον πίνακα 3 (κεφάλαιο 2). 
Σηµειώνεται ότι οι ποσότητες δύνανται να µεταβληθούν ανάλογα µε το ρυθµό 
των πραγµατοποιούµενων εξετάσεων.  
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

 

Αστικού χαρακτήρα 

2.993,50 Kg/ηµέρα (κατά µέσο 
όρο) 

 (έχουν εκτιµηθεί µε βάση τη 
χωρητικότητα του/των container 
και των κάδων αποθήκευσης, 

ανάλογα µε τις φορές που γεµίζουν 
την ηµέρα) 

 

Αµιγώς 
µολυσµατικά 

413 Kg/ηµέρα  
 (έχουν εκτιµηθεί µε βάση τον 
αριθµό των σάκων και των H.b 

που παράγονται επί τη 
χωρητικότητα κάθε περιέκτη) 

1.250,00lt / ηµέρα 

Ταυτόχρονα τοξικά 
και µολυσµατικά 
 
Αµιγώς τοξικά 

132,86 Kg/ηµέρα  
 (έχουν εκτιµηθεί µε βάση τον 
αριθµό των σάκων και των H.b. 

που παράγονται επί τη 
χωρητικότητα κάθε περιέκτη) 

60,00 lt / ηµέρα 
(Συλλέγονται σε δοχεία 
PE.Παραδίδονται και 

ζυγίζονται  µέσα σε H.b. 
Συµπεριλαµβάνονται 
στις ποσότητες των 
παραδιδόµενων 

στερεών) 
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α. 
 

ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Εργαστήριο ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  

Ονοµατεπώνυµο Κατόχου 
Αδείας Εργαστηρίου 

1. ∆έσποινα ΚΥΡΙΑΚΗ – ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ  
2. Γεώργιος Μπράµης 

Αριθµός 
Αδείας/έγκρισης/αρχή 

5250/ 29-02-08, Νοµαρχία Αθηνών,  
Κατηγορία Α2.  

Ονοµατεπώνυµο Υπευθύνου 
Ακτινοφυσικού 

1. Γεώργιος Μπράµης  

Είδος ραδιενεργών 
αποβλήτων 
 

1. Α = Στερεά κατάλοιπα in vivo.  
2. Β= Στερεά κατάλοιπα - RIA  
3. Γ= Υγρά κατάλοιπα – RIA 
4. ∆= Εκκρίµατα ασθενών.  

Απορριπτόµενη ποσότητα 
ραδιονουκλιδίων που 
περιέχονται σε 
κατάλοιπα/ηµέρα 

1. Α= Τίποτα.  
2. Β = 50kbq, σε σακούλες, 5 kg.  
3. Γ =~ 1 MBq. (υγρά ) 

Απορριπτόµενη ποσότητα 
ραδιονουκλιδίων που 
περιέχονται σε κατάλοιπα 
/µήνα 

1. Α= 6 kg, κίτρινοι κάδοι(ακτινο/λία 
backround)  

2. B= 1000 KBq, σακούλες, 100 kg  
3. Γ= ~ 20 ΜΒq. (υγρά ) 

Απορριπτόµενη ποσότητα 
ραδιονουκλιδίων που 
περιέχονται σε κατάλοιπα 
/έτος 

1. A=55kg, κίτρινοι κάδοι(ακτ/λία 
backround) 

2. B= 1 KBq, σακούλες συνολικά 1000 kg  
3. Γ= περίπου 200 ΜBq.  

Ποσότητα ραδιονουκλιδίων 
που περιέχονται σε 
κατάλοιπα και φυλάσσονται 
στην µονάδα 

Περίπου, 12- 15 kg 

Ποσότητα των 
ραδιονουκλιδίων, η οποία 
απορρίπτεται µε τα εκκρίµατα 
των ασθενών (κατ’ εκτίµηση, 
ηµερησίως) 

Για πέντε ασθενείς στην θερµή αναµονή που 
θα υποβληθούν σε σπινθηρογράφηµα µε 
τεχνήτιο, 148 MBq. (υγρά ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β.  
 

ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Εργαστήριο 2 : ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ  

Ονοµατεπώνυµο Κατόχου 
Αδείας Εργαστηρίου 

ΚΑΦΑΣΗ Ν. 

Αριθµός 
Αδείας/έγκρισης/αρχή 

Α1-κατηγορία  
25695/30-12-2008, Νοµαρχία Αθηνών  

Ονοµατεπώνυµο Υπευθύνου 
Ακτινοφυσικού 

ΜΠΡΑΜΗΣ Γ.  

Είδος ραδιενεργών 
αποβλήτων 
 

1. Β= Στερεά κατάλοιπα, in vitro - RIA  
2. Γ= Υγρά κατάλοιπα, in vitro – RIA 

 
Απορριπτόµενη ποσότητα 
ραδιονουκλιδίων που 
περιέχονται σε 
κατάλοιπα/ηµέρα 

(Αναλογικά της µηνιαίας ) 
1. Στερεά : ~0,3 kg – (125I + 3H).  
2. Υγρά : 125I (3φορές / εβδοµάδα) + 

διάλυµα τριτίου.  
Απορριπτόµενη ποσότητα 
ραδιονουκλιδίων που 
περιέχονται σε κατάλοιπα 
/µήνα 

1. Στερεά : ~10 kg - 0,22ΜΒq (125I )+ (3H).  
2. Υγρά : διάλυµα (3H )+ (125I )- (0,22ΜΒq) 

Απορριπτόµενη ποσότητα 
ραδιονουκλιδίων που 
περιέχονται σε κατάλοιπα 
/έτος 

1. Στερεά : ~100 kg/ έτος, (αναγόµενες 
ποσότητες των µηνιαία 
απορριπτόµενων ποσοτήτων, 125I και 3H 
< 350 µCi.  

2. Υγρά : 4,5 λίτρα, 350µCi/έτος, (3H) 
(αναγωγή της µηνιαίας απόρριψης).  

Ποσότητα ραδιονουκλιδίων 
που περιέχονται σε 
κατάλοιπα και φυλάσσονται 
στην µονάδα 

στερεά: 10 kg (επί δίµηνο).  

Ποσότητα των 
ραδιονουκλιδίων, η οποία 
απορρίπτεται µε τα εκκρίµατα 
των ασθενών (κατ’ εκτίµηση) 

 ΟΧΙ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2Γ.  
 

ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Εργαστήριο 3 : ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 

Ονοµατεπώνυµο Κατόχου Αδείας 
Εργαστηρίου 

ΜΠΡΑΜΗΣ Γ. 

Αριθµός Αδείας/έγκρισης/αρχή Α1-κατηγορία. Από την Νοµαρχία Αθηνών  
34422/18-02-2009 έως 31/12/010 

Ονοµατεπώνυµο Υπευθύνου 
Ακτινοφυσικού 

ΜΠΡΑΜΗΣ Γ.  

Είδος ραδιενεργών αποβλήτων 1. Στερεά κατάλοιπα, in vitro - RIA  
2. Υγρά κατάλοιπα, in vitro – RIA. 

Απορριπτόµενη ποσότητα 
ραδιονουκλιδίων που περιέχονται 
σε κατάλοιπα/ηµέρα 

1. Στερεά : 0,3 kg (Leucine (3Η)– (5 mCi, 
10 flacon/ έτος).  
 

 
Απορριπτόµενη ποσότητα 
ραδιονουκλιδίων που περιέχονται 
σε κατάλοιπα /µήνα 

1. Στερεά : 9kg (3Η) 
2. Υγρά : 8 λίτρα/ εβδοµάδα (3Η ).  

Απορριπτόµενη ποσότητα 
ραδιονουκλιδίων που περιέχονται 
σε κατάλοιπα /έτος 

1. Στερεά: 100 kg/ έτος (αναγόµενες 
ποσότητες των µηνιαία απορριπτόµενων 
ποσοτήτων-(3Η ) 
2.  Στερεά: 6 kg, 
 32P – NTP (15 flacon x250 µCi) / έτος.  

Ποσότητα ραδιονουκλιδίων που 
περιέχονται σε κατάλοιπα και 
φυλάσσονται στην µονάδα 

Στερεά: 2 kg το τετράµηνο (32P). Φύλαξη για 
> 6 µήνες  

Ποσότητα των ραδιονουκλιδίων, 
η οποία απορρίπτεται µε τα 
εκκρίµατα των ασθενών (κατ' 
εκτίµηση) 

 ΟΧΙ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

 

Η Οργάνωση της Υγειονοµικής Μονάδας, οι ανεπτυγµένες κλίνες και οι ποσότητες των 
Ιατρικών Αποβλήτων, που παράγουν τα τµήµατα, οι Μονάδες, τα Εργαστήρια, και οι 
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες, εµφανίζονται στον πίνακα 3 Ιατρικά στερεά απόβλητα 
παραγόµενα ηµερησίως.  
 

Πίνακας 3: Ιατρικά στερεά απόβλητα, παραγόµενα ηµερησίως.  
 

ΠΗΓΕΣ 
ΑΝΕΠΤΥΓΜΕ-
ΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 

(Tεµ.) 

ΑΜΙΓΩΣ 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ 

(ΜΧ) (Kg) 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 
ΤΟΞΙΚΑ & 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ 
(ΜΤΧ) (Kg) 

ΑΜΙΓΩΣ 
ΤΟΞΙΚΑ (ΤΧ) 

(Kg) 

ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΑ 
(Kg) 

ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

(ΑΧ) (Kg) 

Κλινικές-Τµήµατα  
Παθολογική 
Φυσιολογία 45 10 1,04 0 52 

Μον. Μετ. Νεφρού 32 4 0 0 0 40 
Α’ Προπ. Παθ/κή 38 14 0,73 0 96 
Νεφρολογική 16 

20 
0 0 0 

50 
Μ. Τεχν. Νεφρού 6 0 0 0 
Ουρολογική 40 14 0,24 0 60 
Αιµατολογική 27 

8 2,09 

0 

50 Μον. Μεταµόσχευσης 
Μυελού Οστ. 
(Μ.Μ.Ο.) 

4 0 

Πτέρυγα Θέσεων 16 4 1,04 0 28 
Α’ Χειρ. Α΄ Τµήµα 30 4 0 0 0 50 
Α’ Χειρ. Β΄ Τµήµα 36 7 0 0 0 55 
Β’ Χειρουργική 45 7 0 0 0 65 
Ορθοπεδική 27 4 0 0 0 37 
Οφθαλµολογική 6 

4 0 0 0  
42 Γυναικολογική 11 

Ωτορινολαρυγ/κή 12 
Α’ Παθολογική 38 

5 
0 0 0 

66 
Μόνωση (ΑΠΚ) 5 1,04 0 
Καρδιολογική 24 

5 
0 0 0 

42 
Μον.Εµφραγµάτων 7 0 0 0 

Μονάδες 
Μονάδα Ειδικών 
Λοιµώξεων 8 7 1,04 0 3 

Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας  8 17 0 0 0 23 

Α’ Χειρουργείο  40 0 0 0 80 
Β’ Χειρουργείο  36 0 0 0 75 

Εργαστήρια 
Κέντρο Αιµοδοσίας   12 1,04 0 40 
Αιµατολογικό  8 1,04 0 10 
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ΠΗΓΕΣ 
ΑΝΕΠΤΥΓΜΕ-
ΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 

(Tεµ.) 

ΑΜΙΓΩΣ 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ 

(ΜΧ) (Kg) 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 
ΤΟΞΙΚΑ & 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ 
(ΜΤΧ) (Kg) 

ΑΜΙΓΩΣ 
ΤΟΞΙΚΑ (ΤΧ) 

(Kg) 

ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΑ 
(Kg) 

ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

(ΑΧ) (Kg) 

Μικροβιολογικό  40 0 0 0 50 
Βιοχηµικό  8 40  0 10 

Πυρ. Ιατρικής  8 0 0 

Στερεά : 
5,2 kg. 
Υγρά: ~ 
150 MBq  

12 

Ακτινολογικό  11 0 2 
 0 30 

Παθολ/ανατοµικό  3 20 20 0 - 
Εξωτερικά Ιατρεία 

Επείγοντα Εξωτ. 
Ιατρεία - Ισόγειο  26 0 0 0 85 

Τακτικά Εξωτ. 
Ιατρεία- 1ος    25 0 0 0 50 

Παράρτηµα Σεβ/πόλεως 16 (εργαστήρια) 

Ανοσολογικό : 
Ισόγειο-ηµιόροφος  10 0 0 

Στερεά:  
0,3 kg,  

0,2 ΜBq 
(125I+ 3H) 

24 

Μεσ. Αναιµίας–1ος    25 - 6 
Στερεά:   
0,4 kg 

(32Ρ+3H) 
30 

Νοσ. Μεσ. Αναιµίας 
2ος  2 0 0 0 2 

 

Αιµατολογικό - 3ος   4  0 0 0 32 
Ογκολογικό - 4ος  20 21 7 - 40 
Κυτταρολογικό–4ος  1  0 - 0 4 
Ηπατολογικό - 5ος  0 0,2 - - - 

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες 
∆ιοικητικές  0 0 0 0 25 
Τεχνική Υπηρεσία  0 0 0 0 9 
Αποθήκες 
Ιµατισµός  0 0 0 0 15 

Φαρµακείο- 
Μονάδα ∆ιάλυσης 
κυτταροστατικών 
φαρµάκων 

 0 - 0,06  
7,30 - 15 

Μαγειρεία  0 0 0 0 120 
ΣΥΝΟΛΟ: 481 413 132,86 6,6 1487 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

3.1. Επιτροπή ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων 
Στο πλαίσιο της επαρκούς οργάνωσης της Υγειονοµικής Μονάδας για τη διαχείριση 
των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, µε την υπ’ αρ. 18/28-07-2010, θέµα 2, 

Απόφαση ∆Σ, ορίζεται Επιτροπή, έργο της οποίας είναι η κατάρτιση και η εφαρµογή 
Εσωτερικού Κανονισµού ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων και 
αποτελείται από τα εξής µέλη:  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Επιτροπή ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων 
 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

∆ιοικητής/ Υπεύθυνος ΖΕΡΒΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ 

∆ιοικητικός ∆ιευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκοµειακών 
Λοιµώξεων –ή ιατρός του 
Μικροβιολογικού τµήµατος 

ΤΟΣΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

Ακτινοφυσικός, υπεύθυνος διαχείρισης 
τµηµάτων που χειρίζονται 

ραδιοϊσότοπα 
ΜΠΡΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Γραφείο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΖΟΥΓΚΟΥ ΘΕΩΝΗ 

Υπεύθυνος διαχείρισης φαρµάκων και 
τοξικών αποβλήτων, φαρµακοποιός ή 

εργαστηριακός επιστήµονας.  
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Προϊστάµενος ή υπάλληλος της 
Τεχνικής Υπηρεσίας ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Υπεύθυνος ασφαλείας και επιστασίας 
καθαριότητας  ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΛΕΝΑ 

Υπεύθυνος αποβλήτων µονάδων 
παραρτήµατος Σεβαστουπόλεως 

ΚΑΦΑΣΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή αυτή διευρύνεται και βρίσκεται σε άµεση συνεργασία µε 
τους Προϊστάµενους Νοσηλευτές όλων των Τµηµάτων της Υγειονοµικής Μονάδας. 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Η εφαρµογή του εσωτερικού κανονισµού διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων 

αποτελεί ένα µακροχρόνιο έργο το οποίο απαιτεί τη συµµετοχή των εργαζοµένων από 
όλα τα επίπεδα και τα τµήµατα της Υγειονοµικής Μονάδας.  

Συνεπώς κρίνεται απόλυτα αναγκαία η απόλυτη δέσµευση και ουσιαστική 
υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης στην αποστολή της ανάπτυξης και εφαρµογής 
ενός αποδοτικού συστήµατος διαχείρισης των αποβλήτων, στη συνεχή βελτίωσή του, 
στην πρόληψη της ρύπανσης και στη συµµόρφωση της λειτουργίας της υγειονοµικής 
µονάδας µε την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία.  

Για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι απαραίτητη η δέσµευση της  
διοίκησης για επαρκή παροχή και διανοµή πόρων. Η στάση της διοίκησης είναι 
καθοριστική για την επιτυχή εφαρµογή του Εσωτερικού Κανονισµού.  

Όλοι οι εµπλεκόµενοι πρέπει να ενηµερωθούν για τα καθήκοντα, τις αρµοδιότητές 
τους καθώς και για τον τρόπο που θα εφαρµοσθεί ο Εσωτερικός Κανονισµός 
∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων, από τη ∆ιοίκηση της Υγειονοµικής 
Μονάδας, προφορικά αλλά και µε το σύστηµα έγγραφης εσωτερικής επικοινωνίας. 

 
1.  Ο ∆ιοικητής/ Πρόεδρος  της Υγειονοµικής Μονάδας 

Ο ∆ιοικητής/ Πρόεδρος  της Υγειονοµικής Μονάδας είναι επιφορτισµένος µε τα 
παρακάτω καθήκοντα: 

� Τη σύσταση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων.  
� Τον ορισµό των Υπευθύνων ∆ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων (Υ∆ΙΑ). 
� Τη διασφάλιση της σωστής διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων, όπως 

αυτή ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία. 
� Την επικαιροποίηση/ αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισµού ∆ιαχείρισης 

των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων της Υγειονοµικής Μονάδας, όποτε 
αυτό απαιτείται. 

� Την επαρκή διάθεση οικονοµικών και ανθρώπινων πόρων για την 
εφαρµογή του Κανονισµού. 

� Την εξασφάλιση της τήρησης αρχείων στα διάφορα στάδια της διαχείρισης 
των απορριµµάτων, ώστε να παρακολουθούνται οι διαδικασίες. 

� Την άµεση αντικατάσταση των ατόµων που συµµετέχουν στην Επιτροπή 
∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων, σε περίπτωση 
αποχώρησής τους. 

� Τη διασφάλιση της επαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού και τον 
προσδιορισµό των υπευθύνων για την πραγµατοποίηση σεµιναρίων 
εκπαίδευσης. 

 
2.  ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής, ∆ιευθυντής/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

Είναι υπεύθυνοι για: 
� Τη διαρκή εκπαίδευση του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε θέµατα 

διαχωρισµού, συλλογής, µεταφοράς και διάθεσης αποβλήτων. 
� Τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων της ορθής διαχείρισης των 

αποβλήτων, συνεργαζόµενοι µε τους Υ∆ΙΑ και µε τις άλλες συµβουλευτικές 
υπηρεσίες της υγειονοµικής µονάδας.  

� Τη διεξαγωγή τακτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας 
για τη διαχείριση των αποβλήτων   
o Αµιγώς Μολυσµατικού χαρακτήρα  
o Αµιγώς Τοξικού χαρακτήρα και 
o Ταυτόχρονα Μολυσµατικού και Τοξικού χαρακτήρα 
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3.  Πρόεδρος της Επιτροπής Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων διασφαλίζει ότι η 
Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων συνεργάζεται µε την αντίστοιχη για τη 
∆ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων και τους Υ∆ΙΑ, παρέχοντας 
συµβουλές σχετικά µε τον έλεγχο των λοιµώξεων.  

 
3α.  Η Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων:  

� Έχει την ευθύνη, σε συνεργασία µε τον Ιατρό Εργασίας, εφόσον υφίσταται, του 
ελέγχου του εµβολιασµού του προσωπικού που ασχολείται µε τη διαχείριση των 
αποβλήτων. Το προσωπικό θα εµβολιάζεται µε ευθύνη της εκάστοτε ιδιωτικής 
εταιρείας στην οποία απασχολείται και από αυτή θα προσκοµίζονται τα 
απαραίτητα έγγραφα προς έλεγχο στην επιτροπή Νοσοκοµειακών λοιµώξεων.  

� Οργανώνει και επιβλέπει την περιοδική σε καθορισµένα τακτά χρονικά 
διαστήµατα  εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά µε την ασφαλή διαχείριση 
των αποβλήτων σε συνεργασία µε τους ∆ιευθυντές των Τµηµάτων, το 
∆ιευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και το ∆ιοικητικό ∆ιευθυντή. 

� Έχει την ευθύνη για τη σωστή απολύµανση των χώρων από κοινού µε τους 
Υ∆ΙΑ. 

  
4. Ακτινοφυσικός (ή επί ελλείψει του ο ∆ιευθυντής του Ακτινολογικού   και 
οποιουδήποτε Τµήµατος χειρίζεται ραδιοϊσότοπα)  

Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του  Ακτινοφυσικού και οποιουδήποτε   χειρίζεται 
ραδιοϊσότοπα είναι παρόµοια µε αυτά του Υπευθύνου Φαρµακείου σχετικά µε τα 
τοξικά-ραδιενεργά απόβλητα. 

 
5. ∆ιευθυντής Φαρµακείου 

Ο ∆ιευθυντής Φαρµακείου είναι αρµόδιος για: 
� Την ασφαλή φύλαξη των φαρµάκων και την ελαχιστοποίηση των 

φαρµακευτικών αποβλήτων. 
� Την ορθολογική προµήθεια των φαρµάκων, ώστε να µην περισσεύουν 

φάρµακα. 
� Τις διαδικασίες διάθεσης των φαρµακευτικών αποβλήτων (είτε καταστροφή τους 

από την ΥΜ σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις κείµενες διατάξεις, είτε 
επιστροφή τους για καταστροφή στις φαρµακευτικές εταιρείες παραγωγής µε 
την υποχρέωση αποστολής στο Νοσοκοµείο πιστοποιητικού τελικής 
διάθεσης των ποσοτήτων). 

� Την κατάρτιση του προσωπικού που εµπλέκεται στη διαχείριση των 
φαρµακευτικών αποβλήτων. 

� Τη σωστή χρήση των κυτταροτοξικών φαρµάκων και την ασφαλή διαχείριση 
των αποβλήτων που προκύπτουν από αυτά. 

 
6. Προϊστάµενος ή υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Ο Προϊστάµενος Τεχνικής Υπηρεσίας φροντίζει ώστε να υπάρχει µηχανικός ή, 
εφόσον δεν υπάρχει, άλλος τεχνικός, υπεύθυνος για: 

� Την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των µέσων 
προσωρινής αποθήκευσης (container, ψυγείων, δεξαµενών κ.λ.π.), των µέσων 
µεταφοράς (τροχηλάτων, ασανσέρ κ.λ.π.) και του όποιου εξοπλισµού 
αδρανοποίησης αποβλήτων υφίσταται στην υγειονοµική µονάδα. Επίσης έχει 
την ευθύνη της κατασκευής των χώρων προσωρινής αποθήκευσης σύµφωνα 
µε την νοµοθεσία. 



 13

7. Προϊστάµενος Γραφείου Επιστασίας ή της υπηρεσίας καθαριότητας    
Ο Προϊστάµενος του Γραφείου Επιστασίας: 
� Οργανώνει το πρόγραµµα και τις διαδικασίες καθαρισµού και απολύµανσης των 

οχηµάτων µεταφοράς, των υποδοχέων και του χώρου προσωρινής 
αποθήκευσης των αποβλήτων. Αν την καθαριότητα την έχει αναλάβει ιδιωτικό 
συνεργείο καθαρισµού, τότε την εργασία αυτή τη διεκπεραιώνει το ιδιωτικό 
συνεργείο καθαρισµού, εφόσον υπάρχει τέτοιος όρος στη  σύµβαση. 

� Επιβλέπει το βοηθητικό προσωπικό που ασχολείται µε τη συλλογή και τη 
µεταφορά των ιατρικών αποβλήτων και διασφαλίζει ότι αυτό εµπλέκεται µόνο 
στη διαχείριση υποδοχέων που έχουν κλειστεί ασφαλώς και όχι στο διαχωρισµό 
των αποβλήτων.  

� Σε συνεργασία µε τους Υ∆ΙΑ παρακολουθεί την επάρκεια του απαιτούµενου 
εξοπλισµού για τη διαχείριση των αποβλήτων (πλαστικές σακούλες, υποδοχείς 
κατάλληλων προδιαγραφών, κ.λ.π.).  

� Παρακολουθεί τη ροή των επικίνδυνων απορριµµάτων στην Υγειονοµική 
Μονάδα τηρώντας το Έντυπο Παραλαβής των ΕΙΑ που προορίζονται για 
προσωρινή αποθήκευση (βλ. πίνακας 10 του Εσωτερικού Κανονισµού). 

 
Όλοι οι ανωτέρω συνεπικουρούνται από: 

Α) Τον  Προϊστάµενο Γραφείου Προµηθειών 
Ο Προϊστάµενος Γραφείου Προµηθειών συνεργάζεται µε τους Υ∆ΙΑ για: 
� Την επάρκεια του εξοπλισµού που απαιτείται για τη διαχείριση των αποβλήτων 

(πλαστικές σακούλες, υποδοχείς κατάλληλων προδιαγραφών, κ.λ.π.).  
� Την αγορά προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον (π.χ. ανακυκλώσιµων). 
� Την έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων µε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας κατά 

την διαχείριση των Ιατρικών Αποβλήτων. 
 
Β) Τους Υπεύθυνους διασφάλισης ορθής διαχείρισης αποβλήτων τµηµάτων, 
Προϊστάµενους, Νοσηλευτές Τµηµάτων  

Οι Υπεύθυνοι και οι Προϊστάµενοι Νοσηλευτές Τµηµάτων είναι υπεύθυνοι για : 
� Το  σωστό διαχωρισµό, τη φύλαξη, τη διάθεση και την ελαχιστοποίηση των 

αποβλήτων που παράγονται στα Τµήµατά τους.  
� Την τήρηση των όσων αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισµό ∆ιαχείρισης 

από το προσωπικό των Τµηµάτων τους.  
� Την παρακολούθηση του συστήµατος διαχωρισµού και συλλογής των 

αποβλήτων, σε συνεργασία µε τους Υ∆ΙΑ.  
 
Γ) Τους εργαζόµενους του ιδιωτικού συνεργείου καθαρισµού (όπου αυτό 
υπάρχει) 

� διεκπεραιώνουν τις εργασίες διαχείρισης (συλλογής, αποκοµιδής, αποθήκευσης 
κ.λ.π.) των αποβλήτων σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό ∆ιαχείρισης 
Ιατρικών Αποβλήτων. Οι εργασίες αυτές πρέπει να περιγράφονται λεπτοµερώς 
στην σύµβαση που έχει υπογραφεί µεταξύ της Υγειονοµικής Μονάδας και του 
συνεργείου καθαρισµού.  

 
∆) Τους λοιπούς Επαγγελµατίες Υγείας 

� έχουν την ευθύνη να γνωρίζουν και να εφαρµόζουν την ορθή διαχείριση των 
αποβλήτων. 
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3.2. Υπεύθυνοι ∆ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων (Υ∆ΙΑ) 
 

Με την υπ’ αρ. 18/28-07-2010, θέµα 2, Απόφαση ∆Σ, ορίζονται επίσης Υπεύθυνοι 
∆ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων (Υ∆ΙΑ), οι οποίοι θα έχουν την επίβλεψη της 
κατάρτισης του Εσωτερικού Κανονισµού ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών 
Αποβλήτων από την Επιτροπή και την καθηµερινή παρακολούθηση για την εφαρµογή 
του. Ορίζονται επίσης αναπληρωµατικοί των Υ∆ΙΑ. Η εµπειρία και εξειδίκευση στο 
θέµα της διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων αποτελεί επιπλέον προσόν στην 
επιλογή των Υ∆ΙΑ.  

 
ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.  

 
Ως Υπεύθυνοι ∆ιαχείρισης των Ιατρικών Αποβλήτων ορίζονται τρία (3) άτοµα στα 

οποία και καταµερίζονται οι ειδικότερες υπευθυνότητες, όπως αυτές περιγράφονται 
κατωτέρω.  

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Υπεύθυνοι ∆ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων 
 

Α/Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 Ειδικότητα : υπεύθυνος ασφαλείας 
διαχείρισης αποβλήτων βαθµός : 
προϊστάµενος ή- υπεύθυνος.  

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. 

2 Ειδικότητα : Νοσηλεύτρια/ ης, ή- 
τεχνολόγος εργαστηρίων, ή υπάλ/λος 

υπηρεσίας καθαριότητας  
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ Α. 

3 
Ειδικότητα : διοικητικός  ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ Γ. 

4  
Αντικαταστάτης (α/α για 1) ΦΟΥΡΚΑΣ ∆. 

5  
Αντικαταστάτης (α/α για 2) Α∆ΑΜΙ∆ΟΥ Σ. 

 
 
Το νοσοκοµείο είναι παραγωγός επικινδύνων αποβλήτων. Βάσει των διατάξεων της 
απόφασης αρ. φύλου 383 / 28-03-2006, άρθρο 11.4 τηρείται µητρώο στο οποίο 
σηµειώνονται οι ποσότητες οι κατηγορίες τα χαρακτηριστικά, η προέλευση, ο 
προορισµός η συχνότητα συλλογής το µέσο µεταφοράς και οι εργασίες διάθεσης των 
επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων. Τα έντυπα, Μητρώο και Αρχείο διαχείρισης των 
ιατρικών αποβλήτων του νοσοκοµείου συντάσσεται τακτικά από τους υπευθύνους 
διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων και φυλάσσεται από την επιτροπή διαχείρισης 
ιατρικών αποβλήτων τουλάχιστο για 2 χρόνια. Παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες και 
τα στοιχεία στις αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές, όταν ζητούνται. ∆ιαβιβάζεται από 
την επιτροπή διαχείρισης αποβλήτων, υποχρεωτικά στην ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της οικίας 
περιφέρειας ετησίως όπως σχετικά προβλέπεται, έκθεση µε τα στοιχεία για τα 
επικίνδυνα απόβλητα που παρήγαγε το νοσοκοµείο κατά τον προηγούµενο χρόνο.  
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Οι Υπεύθυνοι ∆ιαχείρισης των Ιατρικών Αποβλήτων αναφέρονται πάντοτε 
στην ανώτερη αρχή της υγειονοµικής µονάδας (π.χ. ∆ιοικητή Νοσοκοµείου).  

Ασκούν ελεγκτική, εισηγητική και εποπτική δραστηριότητα και αρχειοθετούν τα 
στοιχεία των εργασιών.  

Όσον αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων : 
� Καταγράφουν τις ανάγκες της υγειονοµικής µονάδας σε ειδικά τροχήλατα, 

περιέκτες, σακούλες, µέσα ατοµικής προστασίας κ.λ.π. και συνεργάζονται µε το 
Τµήµα Προµηθειών για τη διασφάλιση της επάρκειάς τους. Είναι σαφές ότι για την 
αποτελεσµατική και ολοκληρωµένη εργασία του Υ∆ΙΑ, απαιτείται η υλοποίηση των 
προτάσεών του. Αν δεν επιτευχθεί αυτό, δυστυχώς, το έργο του δε θα είναι 
ολοκληρωµένο και οι ευθύνες θα επιµερίζονται ανάλογα.  

� Ορίζουν τις προδιαγραφές για την προµήθεια υλικών (π.χ. περιεκτών) και 
υπηρεσιών (π.χ. ιδιωτικό συνεργείο καθαριότητας) ώστε αυτές να είναι καθ’ όλα 
σύµφωνες µε τον Κανονισµό ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων, σε 
συνεργασία µε την Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων. 

� Επιβλέπουν, ελέγχουν και διασφαλίζουν την καθηµερινή εφαρµογή των 
κανόνων διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων µε διαδικασίες αυτοψίας, 
συνεργασίας και αξιολόγησης του έργου των υπευθύνων των τµηµάτων και 
των βοηθών διαχείρισης 

� Συνεργάζονται µε τους ∆ιευθυντές και Προϊσταµένους των Τµηµάτων,  ώστε να 
διασφαλιστεί ότι το ιατρικό και λοιπό προσωπικό γνωρίζουν τις ευθύνες τους για το 
διαχωρισµό των αποβλήτων.  

� Τηρούν αρχεία των προβλεποµένων από τη νοµοθεσία (ΚΥΑ κλπ) συνοδευτικών 
εντύπων των ΕΙΑ για τα διάφορα στάδια διαχείρισης τους και τα αρχεία του 
συστήµατος διαχείρισης (παραστατικά, αναφορές κ.α.) 

� Παρακολουθούν τις εξελίξεις της νοµοθεσίας και της τεχνολογίας περί 
Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ).  

� Εισηγούνται την αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισµού όταν αυτό απαιτείται.  
� Συνυπογράφουν µε την ορισθείσα επιτροπή το συνοδευτικό έντυπο – πρακτικό 

ζυγίσµατος των µολυσµατικών σε κάθε συνεδρία διάθεσης. 
� Επικοινωνούν µε τις εταιρείες διάθεσης των αποβλήτων είτε για ότι αφορά στο 

τακτικό εβδοµαδιαίο πρόγραµµα αποκοµιδής είτε σε κάθε άλλη έκτακτη ανάγκη. 

Όσον αφορά στην αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών: 
� ∆ιασφαλίζουν ότι υπάρχουν διαθέσιµα µέσα ατοµικής προστασίας και γραπτές 

οδηγίες αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών, ότι σε κάθε περίπτωση βρίσκονται στη 
θέση τους, και ότι το προσωπικό γνωρίζει το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης. 

� ∆ιερευνούν και καταγράφουν κάθε περιστατικό που σχετίζεται µε τη διαχείριση 
των ιατρικών αποβλήτων (ατυχήµατα, αστοχίες του συστήµατος κ.α.). 

� Εισηγούνται και όταν αυτό εγκρίνεται, επιβλέπουν το πρόγραµµα ανακύκλωσης 
χρήσιµου υλικού (χαρτί, γυαλί, αλουµίνιο, πλαστικό). 

� Συνεργάζονται µε τους Υπευθύνους και Προϊσταµένους των Τµηµάτων, (βλ. 
πίνακα) ώστε να διασφαλιστεί ότι το ιατρικό και λοιπό προσωπικό γνωρίζουν τις 
ευθύνες τους για το διαχωρισµό των αποβλήτων. 

� Συνυπογράφουν µε τον υπεύθυνο ∆ιαχείρισης το πρακτικό συνοδευτικό έντυπο 
των ΕΙΑ-ΜΧ, ΜΤΧ, ΤΧ. 

 



 16

3.3 Υπεύθυνοι ∆ιασφάλισης της Ορθής Συλλογής, ∆ιαχείρισης Και 
Παράδοσης Ιατρικών Αποβλήτων. 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.  

 
i. Υπεύθυνοι εκτέλεσης και διασφάλισης ορθής παραλαβής, φύλαξης και 
παράδοσης Ιατρικών αποβλήτων του νοσοκοµείου.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6Α: Υπεύθυνοι εκτέλεσης και διασφάλισης ορθής παραλαβής, 
φύλαξης και παράδοσης Ιατρικών αποβλήτων του νοσοκοµείου 

1. Υπεύθυνος παραλαβής – παράδοσης 
αποβλήτων.  

ΠΕΤΡΟΥ Α. 

2. (Βοηθός, αντικαταστάτης) ΜΠΕΛΕΚΑΣ Θ. 

3. Υπεύθυνοι παράδοσης 
ΕΙΑ – ΜΧ 

ΣΤΕΦΑΝΗ Χ. 

4. 
Υπεύθυνοι παράδοσης 

ΕΙΑ – ΜΧ ΡΟΪ∆ΟΥ Γ. 

5. 
Υπεύθυνοι παράδοσης 

ΕΙΑ – ΜΧ 
Σεβαστουπόλεως 

ΣΤΑΪΚΟΓΛΟΥ Σ. 

6. 
Αναπληρωτές αποβλήτων των        

ΕΙΑ - ΜΧ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Π 

7. 
Αναπληρωτές αποβλήτων των        

ΕΙΑ - ΜΧ ΓΑΒΡΙΗΛ Α.  

8. 
Αναπληρωτές αποβλήτων των        

ΕΙΑ – ΜΧ 
Σεβαστουπόλεως 

ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ Ε. 

9. Υπεύθυνοι παράδοσης 
 ΕΙΑ – ΜΤΧ, ΤΧ.  

ΛΕΛΟΥ∆Α Μ. 

10.
Αναπληρωτές αποβλήτων των        

ΕΙΑ - ΜΤΧ, ΤΧ  
ΚΑΒΑΤΖΑΣ Ν. 

11.  Βοηθός, υπεύθυνος παράδοσης 
αποβλήτων Σεβαστουπόλεως  

ΤΣΑΛΙΜΑΛΜΑ Κ. / 

ΒΕΣΕΛΕΜΕ Φ. 

12.
Βοηθός, αντικαταστάτης παράδοσης 

αποβλήτων Σεβαστουπόλεως  
ΚΑΛΛΙΤΕΡΑΚΗ Ι./ 
ΧΑΣΚΩΝΗ Κ. 

Λειτουργούν ως βοηθοί των Υ∆ΙΑ µε αντικείµενο την εκτέλεση και διασφάλιση  
ορθής παραλαβής, φύλαξης και παράδοσης των Ιατρικών αποβλήτων του 
νοσοκοµείου 

Υποχρεώσεις βοηθών των υπευθύνων ∆ιαχείρισης Μολυσµατικών Αποβλήτων  
� Επιβλέπουν το διαχωρισµό των ιατρικών αποβλήτων, στα σηµεία συλλογής, από 

το προσωπικό, ώστε να ανταποκρίνεται στους κανόνες. 
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� ∆ιασφαλίζουν ότι τα απόβλητα δεν παραµένουν σε χώρους εκτός αυτών της 
προσωρινής φύλαξης (κλιµακοστάσια, αύλειοι χώροι). 

� ∆ιασφαλίζουν ότι τα απόβλητα δεν παραµένουν περισσότερο από τον επιτρεπτό 
χρόνο στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης και ότι η επεξεργασία τους και η 
τελική διάθεσή τους γίνεται µε την απαιτούµενη συχνότητα.  

� Ελέγχουν τη µεταφορά των ιατρικών αποβλήτων στους χώρους προσωρινής 
αποθήκευσης, ώστε αυτή να γίνεται µε τα κατάλληλα µέσα, στα κατάλληλα χρονικά 
διαστήµατα. 

� Επιβλέπουν την καταλληλότητα των οχηµάτων µεταφοράς και των υποδοχέων.   
� Ελέγχουν το πρόγραµµα καθαρισµού και απολύµανσης του χρησιµοποιούµενου 

εξοπλισµού. 
� ∆ιασφαλίζουν τη σωστή χρήση των χώρων αποθήκευσης των ιατρικών 

αποβλήτων και τη µη πρόσβασή τους από αναρµόδιους.  
� Φροντίζουν για τη σωστή και προσεκτική µεταφορά των αποβλήτων προς και 

από τους χώρους προσωρινής φύλαξης. 
ii. Υπεύθυνοι διασφάλισης της ορθής διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων στα 
τµήµατα, µονάδες και τα ιατρεία του νοσοκοµείου. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6Β: Υπεύθυνοι διασφάλισης της ορθής διαχείρισης ιατρικών 
αποβλήτων στα τµήµατα, µονάδες και τα ιατρεία του νοσοκοµείου όπως 
υπηρετούν σήµερα στους αντίστοιχους χώρους 

ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ  
ΚΤΙΡΙΟ Α΄ 

ΑΓ. ΘΩΜΑ 17 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΝΕΦΡΟΥ 
(Μ.Μ.Ν.) 

4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ιατρός 
ΜΠΑΡΛΑΣ Α. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Προϊσταµένη 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ιατρός 
ΣΥΨΑΣ Ν. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Προϊσταµένη 
ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ Σ. 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ιατρός 
ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΧΡ 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Προϊσταµένη 
ΠΕΤΣΙΩΤΗ Σ. 

Α΄ ΠΡΟΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ (Α΄Π.Π.Κ) 

3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ιατρός 
∆ΑΪΚΟΣ Γ. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Προϊσταµένη 
ΠΡΟΒΙ∆ΟΥ Π. 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (Μ.Ε.Λ.) 
3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Υ-Η∆ΙΑΤ. : Προϊσταµένη 
ΤΟΤΣΙΚΑ Μ. 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
(Μ.Ε.Θ.) 

3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ιατρός 
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Προϊσταµένη 
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ Ε. 

ΠΤΕΡΥΓΑ ΘΕΣΕΩΝ 
3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Προϊσταµένη 
ΡΕΖΟΥ Α. 
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ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΥΕΛΟΥ ΟΣΤΩΝ (Μ.Μ.Ο.) 

3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ιατρός 
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Προϊσταµένη 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ∆. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΡΥΟΑΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 
3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Βιολόγος 
ΛΑΛΟΥ Ε.  

Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
Α΄ ΤΜΗΜΑ 

2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ιατρός 
ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ Ι. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Προϊσταµένη 
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Π. 

Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
Β’ ΤΜΗΜΑ 

2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ιατρός 
ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΟΣ Ι. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Προϊσταµένη 
ΤΑΡΑΤΖΙΚΗ Μ. 

Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ιατρός 
ΜΑΝΤΑΣ ∆. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Προϊσταµένη 
ΑΓΓΕΛΗ Π. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ – Α΄ ΤΜΗΜΑ 
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Προϊστάµενος 
ΝΤΙΚΑΣ ΧΡ. 
Υ-∆ΙΑΤ. : Νοσηλευτής 
ΛΙΒΑΝΟΥ ΧΡ. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ – Β΄ ΤΜΗΜΑ 
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Προϊσταµένη 
ΚΑΛΛΙΟΥ Κ. 
Υ-∆ΙΑΤ.: Νοσηλευτής 
ΓΟΥΛΑΣ ΑΛ. 

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ιατρός 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Γ. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Προϊσταµένη 
ΛΩΡΙ∆Α Α. 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ιατρός 
ΧΑΤΖΗΖΑΧΑΡΙΑΣ Α. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Προϊσταµένη 
ΒΑΤΣΚΑΛΗ ΕΥΦΡ. 

ΑΙΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ιατρός 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Προϊσταµένη 
ΜΕΜΜΟΥ Α. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Προϊσταµένη 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ- ΒΑΒΛΑ Α. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Νοσηλεύτρια 
ΕΡΚΕΚΟΓΛΟΥ ∆. 

Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΟΝΩΣΗ Α΄ ΠΚ 

1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ιατρός 
ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Α. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. :Προϊσταµένη 
ΜΠΑΣΕΤΑ Α. 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ιατρός 
ΠΑΓΚΡΑΤΗ Σ. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Τεχνολόγος 
ΣΙΜΙΤΖΗΣ Σ. 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ιατρός 
∆ΕΛΗΟΛΑΝΗΣ Ι. 
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Υ-Η∆ΙΑΤ. : Τεχνολόγος 
ΦΟΥΡΚΑΣ ∆. 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Επιστήµονας 
ΓKΕΛΟΥ Ε. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Τεχνολόγος 
ΝΙΚΟΥ Ι. 

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ακτινοφυσικός 
ΜΠΡΑΜΗΣ Γ 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Τεχνολόγος 
ΤΣΙΠΡΟΦΤΗ Α. 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ιατρός 
ΜΠΟΥΖΑΣ Ν.Λ 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Τεχνολόγος 
ΚΑΨΙΩΧΑ ΧΡ. 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
ΙΣΟΓΕΙΟ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Φαρµακοποιός 
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗ Α. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Βοηθός φαρµακείου 
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΙΣΟΓΕΙΟ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ∆ιοικητικός 
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ Μ. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : ∆ιοικητικός 
ΠΕΤΡΟΥ Α. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΙΣΟΓΕΙΟ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Τεχνικός 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Τεχνικός 
ΑΝ∆ΡΙΩΤΗ Κ. 

ΜΑΓΕΙΡΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ∆ιοικητικός 
ΑΛΗΘΙΝΟΣ Σ. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : ∆ιοικητικός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. 

 
ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ B’  

ΑΓ. ΘΩΜΑ 17 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Προϊσταµένη  
ΡΑΒΑΝΟΥ Σ. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. Νοσηλεύτρια 
ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ ∆. 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ- ΙΣΟΓΕΙΟ, 
ΥΠΟΓΕΙΟ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ιατρός 
ΓΑΒΑΛΑΚΗ Μ. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Προϊσταµένη 
ΜΑΝ∆ΡΑΚΗ Μ. 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ 
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Προϊσταµένη 
ΖΗΣΑΚΗ Β. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Νοσηλευτής/ τρια 
ΜΑΡΚΟΥ Γ. 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ 

1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Οδοντίατρος 
ΠΑΪΚΟΣ Σ. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Νοσηλεύτρια 
ΜΑΡΚΟΥ Γ. 
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ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ιατρός 
ΘΗΒΑΙΟΣ Γ. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Προϊσταµένη 
ΣΤΑΥΡΟΥ Χ. 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΩΡΛ- 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 

2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ιατρός 
ΚΡΕΜΛΗΣ Γ 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Νοσηλεύτρια 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. 

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ιατρός 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Νοσηλεύτρια. 
ΤΖΙΜΑ Λ. 

ΜΟΝΑ∆Α ΤΕΧNHTΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 
ΣΦΟΠΕΚ 

2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ιατρός 
ΜΑΡΙΝΑΚΗ Σ. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Νοσηλεύτρια. 
ΚΑΤΩΧΙΑΝΟΥ Ι. 
 

ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ Ο∆ΟΥ 

ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 16.  

ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ, 1Ος 

ΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : υπάλληλος (ΠΕ)  
ΝΤΕΛΑΚΗ Ε. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Υπάλληλος (ΤΕ) 
ΜΠΟΥΤΟΥ Ε. 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ, 
 ΙΣΟΓΕΙΟ, ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ιατρός/ επιστήµονας  
ΤΣΑΛΙΜΑΛΜΑ Κ. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Υπάλληλος (ΤΕ) 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΗΣ Χ. &  
ΚΑΡΣΑ ∆. 

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ,  
4Ος ΟΡΟΦΟΣ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ιατρός/ επιστήµονας 
ΚΑΛΛΙΤΕΡΑΚΗ Ι.  
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Υπάλληλος (ΤΕ). 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Α. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ  
2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 

ΜΟΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ιατρός 
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Μ. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Προϊσταµένη 
ΣΤΑΪΚΟΓΛΟΥ Σ. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 

ΙΑΤΡΕΙΟ 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : προϊσταµένη  
ΜΠΟΥΓΑ Γ. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Νοσηλευτής/ τρια 
ΛΙΑΤΣΟΥ Ο.  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ  
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ  

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Προϊσταµένη  
ΒΕΣΕΛΕΜΕ Φ. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Νοσηλευτής/ τρια 
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ ∆. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ  
5ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

∆ΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Προϊσταµένη  
ΣΤΑΪΚΟΓΛΟΥ Σ. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Νοσηλευτής/ τρια 
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ Ε. 
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ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Μ. 

Ασίας 57) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ιατρός 
∆ΕΛΛΑ∆ΕΤΣΙΜΑ Ι. 
Υ-Η∆ΙΑΤ. : Βιολόγος 
ΛΕΛΟΥ∆Α Μ. 
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iii. Εργαζόµενοι ανά βάρδια που εµπλέκονται στην συλλογή, µεταφορά, 

αποθήκευση των Ιατρικών Αποβλήτων. 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.  
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6Γ: Εργαζόµενοι ανά βάρδια στη συλλογή, µεταφορά, 
αποθήκευση των Ιατρικών αποβλήτων 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑΡΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

1 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ Μ. Πρωινό  
Ωράριο  

Υπεύθυνος συνεργείου 
καθαριότητας,  
Μόνιµο προσωπικό  

2 ΚΟΝΤΟΥ Ε. 
ΓΚΟΡΑΤΣΑ Β. 
ΜΙΜΗ Α. 
ΡΗΓΑ Β. 
ΤΣΟΥΦΗ Α. 
ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ Α.  
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. 

Απογευµατινό,  
Βραδινό  
Ωράριο.  
Αργίες 

Υπεύθυνος νοσηλευτικής 
υπηρεσίας, εφηµερίας του 
νοσοκοµείου,  
Μόνιµο προσωπικό 

3 ΣΑΛΜΑ 
ΕΥΓΕΝΙΑ 

Υπεύθυνος 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ,  
Συνεργείο καθαριότητας  

4 ΜΠΛΑΝΤΕΝΟΒ    
ΑΙΜΙΛΙΟΣ 

Πρωινό ωράριο 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 

Μεταφορέας, συλλογή 
στερεών αποβλήτων  

5 ΛΑΣΚΑΣ                   
ΗΛΙΑΣ 

Πρωινό ωράριο  
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 

Μεταφορέας, συλλογή 
στερεών αποβλήτων  

6 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Απογευµατινό  
ωράριο  
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 

Μεταφορέας, συλλογή 
στερεών αποβλήτων  

7 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΑ ΒΑΡ∆ΙΑ 

Υπεύθυνος 
βάρδιας, 
παραρτήµατος 
Σεβαστουπόλεως 

Μεταφορά και συλλογή 
στερεών αποβλήτων 

 
 
 



 23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
 
4.1. ∆ιαχωρισµός ιατρικών αποβλήτων 

 

� Τα ιατρικά απόβλητα διαχωρίζονται, τοποθετούνται σε κατάλληλους περιέκτες 
ανάλογου χρώµατος, µε σήµανση, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιµα και να 
ακολουθούν τη σωστή γραµµή διαχείρισης. Ειδικότερα : 
o Τα ιατρικά απόβλητα αστικού χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΑΧ) τοποθετούνται σε 

µαύρους πλαστικούς σάκους, οι οποίοι ευρίσκονται σε κάδους µε 
ποδοκίνητο καπάκι.  

o Τα προς αποστείρωση ΕΙΑ – ΜΧ τοποθετούνται σε συσκευασία κίτρινου 
χρώµατος  

o Τα προς αποτέφρωση ΕΙΑ - ΜΧ τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου 
χρώµατος 

o Τα προς αποτέφρωση ΕΙΑ - ΜΤΧ, ΤΧ τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου 
χρώµατος  

• Σε όλους τους χώρους, όπου παράγονται συγκεκριµένες κατηγορίες αποβλήτων, 
τοποθετούνται κατάλληλοι υποδοχείς. Προκειµένου να γίνεται σωστά ο 
διαχωρισµός και να µην καταλήγουν τα απόβλητα σε διαφορετική γραµµή 
επεξεργασίας, εξαιτίας απουσίας κατάλληλου περιέκτη στα σηµεία παραγωγής 
των αποβλήτων, είναι διαθέσιµοι ταυτόχρονα όλοι οι τύποι αναγκαίων περιεκτών 
(µαύρος σάκος, κίτρινος ή κόκκινος σάκος ή  Hospital Box και κουτί αιχµηρών) 

•  Οι υποδοχείς αποµακρύνονται, όταν είναι γεµάτοι κατά τα τρία τέταρτα (3/4) και 
δένονται µε πλαστικά κλείστρα.   

• Η συλλογή των απορριµµάτων γίνεται όσο το δυνατό πλησιέστερα στον τόπο 
παραγωγής τους (π.χ. εντός χειρουργείου, εντός των δωµατίων των ασθενών 
κ.λ.π.).  

• Τα απορρίµµατα περισυλλέγονται µε συχνότητα ανάλογη µε το φόρτο εργασίας 
των Τµηµάτων που τα παράγουν. 

• Οι κάδοι των απορριµµάτων τοποθετούνται σε θέσεις µε εύκολη πρόσβαση και 
έχουν ποδοκίνητο µηχανισµό.  

• Οι κάδοι παραµένουν συνεχώς κλειστοί.  
• ∆εν επιτρέπεται η µεταφορά του περιεχοµένου από έναν κάδο σε άλλο λόγω 
υψηλού κινδύνου µόλυνσης και οχλήσεων.   

• Αποκλείονται οι διαδικασίες εκκένωσης και επαναλαµβανόµενης πλήρωσης του 
υποδοχέα.  

• Όλοι οι κάδοι πλένονται µε απολυµαντικό τακτικά όπως ορίζει η επιτροπή 
καθαριότητας.  

• Τα καρότσια συλλογής και µεταφοράς των απορριµµάτων των Τµηµάτων 
κυκλοφορούν κλεισµένα, έχουν τους σάκους δεµένους και καλά τοποθετηµένους 
στο εσωτερικό τους, δε φορτώνονται σε µεγάλο ύψος,  διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση και πλένονται καθηµερινά µε ειδικό απολυµαντικό.  

• Τα τροχήλατα, που µεταφέρουν µολυσµατικά απορρίµµατα, δε  
χρησιµοποιούνται για άλλες εργασίες.  
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• Αποφεύγεται µε κάθε τρόπο η δηµιουργία σκόνης, σταγονιδίων και η άµεση 
επαφή των χεριών µε τα απορρίµµατα. 

• Υπάρχει στη διάθεση του συνεργείου καθαριότητας και µε ίδιες δαπάνες ο 
κατάλληλος εξοπλισµός για την απολύµανση του χώρου και των χεριών του 
προσωπικού (συστήνεται το πλύσιµο των χεριών µετά από κάθε επαφή µε 
απορρίµµατα).  

• Η µεταφορά των απορριµµάτων δεν γίνεται από κοινού µε τη µεταφορά τροφών 
ή ιµατισµού. [Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται ο ίδιος ανελκυστήρας, θα 
πρέπει µετά από κάθε χρήση µεταφοράς αποβλήτων να καθαρίζεται και να 
απολυµαίνεται].  

• Ο µεταφορέας ενηµερώνεται επακριβώς για το είδος και την επικινδυνότητα του 
φορτίου που µεταφέρει.  

 
4.2. Συλλογή ιατρικών αποβλήτων.  
 
Υπάρχουν στην υγειονοµική µονάδα αναρτηµένες οδηγίες, στο χώρο συλλογής και 

προσωρινής αποθήκευσης κάθε κλινικής, τµήµατος και µονάδας, για την 
ενδονοσοκοµειακή διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων, προκειµένου να υπενθυµίζουν 
στο προσωπικό τις σωστές διαδικασίες. 
Η Υγειονοµική Μονάδα διαθέτει ανάλογα µε το είδος της επεξεργασίας των 
αποβλήτων τον ακόλουθο εξοπλισµό συλλογής τους: 
 

1. ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
 
 Τα αστικού τύπου ιατρικά απόβλητα (ΙΑ-ΑΧ) συλλέγονται σε κοινούς 
πλαστικούς σάκους χρώµατος µαύρου και ακολουθούν τη γραµµή διαχείρισης των 
οικιακών αποβλήτων. 
 Πρόκειται για απόβλητα που προσοµοιάζουν µε τα οικιακά απορρίµµατα. 
Προέρχονται από: 

� Απόβλητα από την παρασκευή φαγητών, που προέρχονται από τις κουζίνες 
υγειονοµικών µονάδων, απόβλητα από δραστηριότητες εστίασης, και τα 
υπολείµµατα των τροφίµων που προέρχονται από τα τµήµατα νοσηλείας των 
υγειονοµικών µονάδων, εκτός από κείνα που προέρχονται από ασθενείς που 
πάσχουν από   µολυσµατικές ασθένειες, για τους οποίους ο θεράπων ιατρός 
έχει διαγνώσει ότι πάσχουν από µια ασθένεια που µπορεί να µεταδοθεί µε αυτά 
τα υπολείµµατα. 

� Γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, µέταλλα, υλικά συσκευασίας γενικά, ογκώδη 
υλικά, καθώς και άλλα µη επικίνδυνα απόβλητα, που λόγω της ποιότητας τους, 
εξοµοιώνονται µε τα οικιακά. 

� Απόβλητα παραγόµενα κατά τις εργασίες καθαρισµού κοινόχρηστων χώρων. 
� Απόβλητα από ρουχισµό µιας χρήσεως εκτός εάν εµπίπτουν στις 

περιγραφόµενες κατηγορίες των µολυσµατικών. 
� Απόβλητα που προέρχονται από κηπουρικές εργασίες, που εκτελούνται στο 

περιβάλλον των υγειονοµικών µονάδων. 
� Ορθοπεδικοί γύψοι, σερβιέτες, βρεφικές πάνες και πάνες για ενήλικες εκτός εάν 

εµπίπτουν στην κατηγορία των µολυσµατικών. 
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2. ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  

 
 Με τον όρο επικίνδυνα απόβλητα εννοούµε εκείνα τα απόβλητα που περιέχουν 
ουσίες ή που µπορούν να δηµιουργήσουν άλλες ουσίες που χαρακτηρίζονται ως 
εκρηκτικές, οξειδωτικές, πολύ εύφλεκτες, εύφλεκτες, ερεθιστικές, επιβλαβείς, τοξικές, 
καρκινογόνες, διαβρωτικές, µολυσµατικές, τοξικές στην αναπαραγωγή, 
µεταλλαξιογόνες, που µπορεί να προκαλέσουν αλλοιώσεις στα νερά (επιφανειακά ή 
υπόγεια), τον αέρα ή το έδαφος, σύµφωνα µε την Οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
της 12ης ∆εκεµβρίου 1991.  
Κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων αποτελούν τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα, 
δηλαδή τα επικίνδυνα απόβλητα των υγειονοµικών µονάδων.  

 
Τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα διαχωρίζονται σε: 

 
2.1. Αµιγώς µολυσµατικά απόβλητα, τα οποία συλλέγονται είτε σε σάκους 
κατάλληλου πάχους, και χρώµατος, Κίτρινους, πάχους 50 µm που δε σχίζονται εύκολα 
είτε σε χαρτοκιβώτια χρώµατος κίτρινου (Hospital box) και φέρουν το ευδιάκριτο και 
ανεξίτηλο αναγνωριστικό σήµα «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» και το σήµα του 
βιολογικού κινδύνου. Στους σάκους ή στα χαρτοκιβώτια υπάρχει ετικέτα µε την 
ηµεροµηνία, την ώρα συλλογής και την προέλευση των µολυσµατικών αποβλήτων. 
2.2. Αιχµηρά αντικείµενα τα οποία συλλέγονται σε κίτρινα δοχεία, αδιάτρητα, 
ανθεκτικά, µε καπάκι και ειδική σήµανση που πληροφορεί για το περιεχόµενό τους. 
Φέρουν το ευδιάκριτο και ανεξίτηλο αναγνωριστικό σήµα «Επικίνδυνα Ιατρικά 
Απόβλητα» και το σήµα του βιολογικού κινδύνου. Ετικέτα αναγράφει την ηµεροµηνία, 
την ώρα συλλογής και την προέλευσή τους. 
 

Πρόκειται για απόβλητα που είναι γνωστό ή λογικά αναµενόµενο ότι περιέχουν 
παθογόνα.  

Ως παθογόνα ορίζονται οι µικροοργανισµοί (περιλαµβανοµένων βακτηρίων, ιών, 
παρασίτων και µυκήτων) ή επανασυνδυασµένοι µικροοργανισµοί (υβριδιακοί ή 
µεταλλαγµένοι) που είναι γνωστό ή λογικά αναµενόµενο να προκαλούν µολυσµατική 
νόσο σε ζώα ή ανθρώπους. 

Ειδικότερα:  
� ιστοί, όργανα και µέλη ανθρώπινου σώµατος 
� όλα τα απόβλητα που προέρχονται από περιβάλλοντα στα οποία υφίσταται 

κίνδυνος βιολογικής µετάδοσης δια του αέρος, καθώς και από 
περιβάλλοντα αποµόνωσης στα οποία βρίσκονται ασθενείς πάσχοντες από 
µεταδοτικό νόσηµα και έχουν µολυνθεί από:     

 α) αίµα ή άλλα βιολογικά υγρά που περιέχουν αίµα σε ποσότητα τέτοια, ώστε αυτό 
να είναι ορατό   

 β) κόπρανα και ούρα στην περίπτωση συγκεκριµένου ασθενούς, στον οποίο έχει 
αναγνωρισθεί κλινικά από τον θεράποντα ιατρό µία νόσος που µπορεί να 
µεταδοθεί µε αυτά τα απεκκρίµατα  

 γ) σπέρµα, κολπικές εκκρίσεις, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αρθρικό υγρό, πλευριτικό 
υγρό, περιτοναϊκό υγρό, περικάρδιο υγρό ή αµνιακό υγρό. 

� τα απόβλητα που προέρχονται από κτηνιατρικές δραστηριότητες και έχουν 
µολυνθεί από παθογόνους για τον άνθρωπο και τα ζώα παράγοντες π.χ. 
σύριγγες, αίµα, κόπρανα, ούρα, σώµα νεκρών ζώων ή µέρη σώµατος ζώων, ιστοί 
ή όργανα ζώων  

� απόβλητα από Μικροβιολογικές και Βιοχηµικές εξετάσεις :  
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- πλάκες σωληνάρια µε αίµα ή ορό 
- τριβλία καλλιέργειας και άλλα µέσα που χρησιµοποιούνται στην µικροβιολογία και 
που έχουν µολυνθεί από παθογόνους παράγοντες.  

(Άρθρο 3 Υπ΄αρ. 26857/21-04-04, έγγραφο της ∆/νσης Υγιεινής Περιβάλλοντος του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.) 
 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

1. Βελόνες σύριγγες, λάµες,  
2. Χειρουργικά νυστέρια  εργαλεία για 

κολποσκόπηση και τέστ-παπ  
3.  Γάντια µιας χρήσεως 
4.  Ιατρικά υλικά (γάζες , ταµπόν, 

επίδεσµοι, τσιρότα, σωληνοειδή 
ράµµατα) 

5.  Οφθαλµικές ράβδοι από ΤΝΤ 
6.  Σωλήνες παροχετεύσεων και 

διασωληνώσεων   
7. Καθετήρες (κύστεως, φλεβών, αρτηριών 

πλευριτικών παροχετεύσεων κλπ. )  
8. Συνδέσεις, κυκλώµατα για εξωσωµατική 

κυκλοφορία  
9. ∆οχείο µιας χρήσεως για λήψη υλικού 

βιοψίας ενδοµητρίου 
10. Σετ µετάγγισης, σάκοι για µεταγγίσεις, 
11. Μολυσµένα εργαλεία από ενδοφλέβια 

χορήγηση ορού 
12. Φίλτρα διύλισης, σετ για εγχύσεις 
13. Υλικό µιας χρήσεως: σταγονόµετρα, 

δοκιµαστικοί σωλήνες, προστατευτικός 
ρουχισµός και µάσκες, γυαλιά πανιά 
σεντόνια, µπότες γαλότσες, 
πουκαµίσες  

14.  Λεκανίτσες για λήψη υλικού βιοψίας,    

15. Ούρα,  
16. Παρεντερική διατροφή 
17. Ορθοσκόπια  
18. Σωλήνες για βρογχοαναρρόφηση, 

οξυγονοθεραπεία κλπ. 
19. Ψήκτρες, καθετήρες για 

κυτταρολογική λήψη 
20. Ρινοσκόπια µιας χρήσεως 
21. Μητροσκόπια 
22. ∆όντια και µέρη σώµατος µικρού 

µεγέθους µη αναγνωρίσιµα 
23. Μικρές κλίνες για πειραµατόζωα 
24. Κενά δοχεία εµβολίων ζωντανού 

αντιγόνου 
25. Υπολείµµατα φαγητού από το δίσκο 

του ασθενούς µε HIV & φυµατίωση  
26. Ιµατισµός, εξοπλισµός από 

θαλάµους αποµόνωσης,  
27. Κενά δοχεία εµβολίων ζωντανού 

αντιγόνου,  
28. Οποιοδήποτε υλικό ή εργαλείο που 

έχει έρθει σε επαφή µε µολυσµένο 
άνθρωπο ή ζώο  

29. Εργαλεία εργαστηρίου, εξοπλισµός 
για αιµοδιάλυση,  

30. Απόβλητα χειρουργείου 
 

2.3. Τα ταυτόχρονα µολυσµατικού και τοξικού χαρακτήρα απορρίµµατα 
συλλέγονται σε σάκους κατάλληλου πάχους, και χρώµατος, Κόκκινους, πάχους 50 µm 
που δε σχίζονται εύκολα που βρίσκονται µέσα σε χαρτοκιβώτια χρώµατος κόκκινου 
(Hospital box) και φέρουν το ευδιάκριτο και ανεξίτηλο αναγνωριστικό σήµα 
«Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» και το σήµα του βιολογικού κινδύνου. Στους σάκους ή 
στα χαρτοκιβώτια υπάρχει ετικέτα µε την ηµεροµηνία, την ώρα συλλογής και την 
προέλευση των ταυτόχρονα µολυσµατικών και τοξικών αποβλήτων. 

 
Πρόκειται για απόβλητα που προέρχονται από: 

� ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και µικροβιολογικών - βιοχηµικών 
εξετάσεων. π.χ. πλάκες, τριβλία καλλιέργειας και άλλα µέσα που 
χρησιµοποιούνται στη µικροβιολογία και που έχουν µολυνθεί από παθογόνους 
παράγοντες, πειραµατόζωα 

� ανατοµικά απόβλητα από παθολογοανατοµικά εργαστήρια π.χ. ιστοί, όργανα 
και µέρη σώµατος µη αναγνωρίσιµα 
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� απόβλητα από παθολογικά και άλλα τµήµατα που γίνονται χηµειοθεραπείες 
π.χ. χρησιµοποιηµένες συσκευασίες ορών µε κυτταροστατικά φάρµακα από 
ασθενείς στους οποίους εφαρµόζεται χηµειοθεραπεία 

 
2.4. Τα Αµιγώς Τοξικού Χαρακτήρα Απόβλητα τα οποία συλλέγονται σύµφωνα 
µε τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα Νο7. 

 
 Πρόκειται για απόβλητα που προέρχονται από χηµικές ουσίες και 
παρασκευάσµατα των οποίων η εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρµα, είναι 
δυνατόν να συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους παροδικού ή χρόνιου χαρακτήρα ή 
ακόµα και το θάνατο.   
� ανόργανες χηµικές ενώσεις (οξέα και αλκάλια όπως θειικά, υδροχλωρικά, νιτρικά, 
χρωµικά, αµµωνιούχα διαλύµατα και οξειδωτικά όπως διχρωµικό κάλιο καθώς και 
αναγωγικά όπως υποθειώδες νάτριο).  

 π.χ. προϊόντα που χρησιµοποιούνται για την καθαριότητα και την απολύµανση 
� οργανικές χηµικές ενώσεις, όπως αλογονούχες ενώσεις (χλωρίδια του 
µεθυλενίου, χλωροφόρµιο, τριχλωροαιθυλένιο), ή µη αλογονούχες ενώσεις (ξυλένιο, 
µεθανόλη, ακετόνη, ισοπροπανόλη, τολουένιο, ακετονιτρίλια) 

 π.χ. προϊόντα που χρησιµοποιούνται σε πολλά τµήµατα του νοσοκοµείου όπως τα 
εργαστήρια και οι τεχνικές υπηρεσίες.  

 Πρόκειται για διαλύµατα καθαρισµού και απολύµανσης, διαλύτες, ψυκτικά υγρά, 
έλαια αυτοκινήτων, έλαια εκροής από αντλίες κενού 

� αµαλγάµατα οδοντιατρικής 
� υδράργυρος ή άλλα βαρέα µέταλλα (µεταλλική µορφή ή/ και κάθε ένωση 
αντιµονίου, αρσενικού, καδµίου, χρωµίου (εξασθενούς), χαλκού, µολύβδου, 
υδραργύρου, σεληνίου, τελουρίου, θαλλίου και κασσιτέρου) 

 π.χ. σπασµένα υδραργυρικά θερµόµετρα, πιεσόµετρα υδραργύρου, µπαταρίες, 
µολύβδινοι θώρακες ακτινοπροστασίας, οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών 

� φαρµακευτικές ουσίες π.χ. ληγµένα φάρµακα, υπολείµµατα φαρµάκων ή φάρµακα 
που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν, συµπεριλαµβανοµένων και των 
κυτταροστατικών φαρµάκων 

� εξαντληµένα προσροφητικά υλικά, φίλτρα 
� αµίαντος π.χ. µονωτικά υλικά που περιέχουν αµίαντο 
 
 
Ο Πίνακας Νο 7 συµπληρώνεται και καταχωρείται τακτικά στο βιβλίο "ΜΗΤΡΩΟ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ" 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΤΟΞΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Φιαλίδια 
Κυτταρο-
στατικών 
φαρµάκων  

16 kg  Κόκκινος 
περιέκτης 

5 ηµέρες Ψυκτικός 
θάλαµος 
τοξικών 
αποβλήτων.  

Σκεύη µε 
υδράργυρο 

Αναγράφονται 
περιοδικά 

Κόκκινος 
περιέκτης 

ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 

Ντουλάπα 
φύλαξης-ΤΧ 

Ανόργανες 
ενώσεις 

>> Κόκκινος 
περιέκτης 

>> >> 

Μεθανόλη >> Κόκκινος 
περιέκτης 

>>> >> 

Χλωροφόρµιο  >> Κόκκινος 
περιέκτης 

>> >> 

Έλαια 200 kg/ 6 
µήνες 

Πλαστικό 
δοχείο 
ανακύκλωσης 

6 µήνες Εγκαταστάσεις 
Η/Μ- τεχνικής 
υπηρεσίας.  

Φίλτρα 10 τεµάχια/ 2 
µήνες 

Κόκκινος 
περιέκτης 

2 µήνες Ντουλάπα 
φύλαξης-ΤΧ 

∆ιαλύτες 
ακτινολογικού 

Αναγράφονται 
περιοδικά 

Κόκκινος 
περιέκτης 

ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 

Αποθήκες 
ακτινολογικού 

Οργανικοί 
διαλύτες  

>> Κόκκινος 
περιέκτης 

>> Ντουλάπα 
φύλαξης-ΤΧ 

Άργυρος  >> ∆οχείο 
συλλογής  

>> ∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΣΤΟΝ 
Ο.∆.∆.Υ 

 
(Στα Τοξικά Απόβλητα περιλαµβάνονται Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο, άλλα 
βαρέα µέταλλα, αµίαντο, κυτταροστατικά και άλλα φάρµακα, χλωροφόρµιο, 
τριχλωροαιθυλένιο, ξυλένιο, ακετόνη, µεθανόλη, ανόργανες χηµικές ενώσεις που 
περιέχουν οξέα και αλκάλια (π.χ. θειικό, υδροχλωρικό, νιτρικό, χρωµικό οξύ, 
υδροξείδιο του νατρίου και διάλυµα αµµωνίας) και άλλα οξειδωτικά (KΜnO4, K2Cr2O7) 
ή επιβραδυντές (NaHSO3, Na2SO3), αµαλγάµατα οδοντιατρικής, οργανικές χηµικές 
ενώσεις που χρησιµοποιούνται για την καθαριότητα (φαινόλες), κατεστραµµένα 
θερµόµετρα, πιεσόµετρα υδραργύρου, έλαια εκροής από αντλίες κενού, εξαντληµένα 
προσροφητικά υλικά, φίλτρα, διαλύτες που χρησιµοποιούνται στα ακτινολογικά 
εργαστήρια και γενικότερα όσα εµπίπτουν στην υπ. αριθµ. 19396/97/ΦΕΚ 604Β/97.) 
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Χρησιµοποιούµενα µέσα συλλογής Ιατρικών Αποβλήτων Υ.Μ. 
Ο Πίνακας Νο 8 καταχωρείται στο βιβλίο "ΜΗΤΡΩΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ" 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Χρησιµοποιούµενα µέσα συλλογής Ιατρικών Αποβλήτων Υ. Μ. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΗΜΕΡΑ 

ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΗ 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ   ΣΑΚΟΙ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΑ. ΜΑΥΡΟ: ΑΧ  

ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ,             
ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΣΑΚΟΙ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ, ΣΤΕΓΑΝΟΙ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ & ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 

ΤΥΠΟΥ HOSPITAL BOX 

ΚΙΤΡΙΝΟ: EIA- ΜΧ 

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Υ.Μ., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ,           
ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΣΑΚΟΙ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ, ΣΤΕΓΑΝΟΙ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ & ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 

ΤΥΠΟΥ HOSPITAL BOX  

∆ΟΧΕΙΑ -ΟΧΙ ΑΠΟ PVC  

ΚΟΚΚΙΝΟ: EIA -ΜΧ 

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Υ.Μ., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ, 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΣΑΚΟΙ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ, ΣΤΕΓΑΝΟΙ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ & ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 

ΤΥΠΟΥ HOSPITAL BOX  

∆ΟΧΕΙΑ -ΟΧΙ ΑΠΟ PVC  

ΚΟΚΚΙΝΟ: EIA – ΜΤΧ 

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Υ.Μ., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 

ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

 

∆ΟΧΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑ, Α∆ΙΑΤΡΗΤΑ  - 
ΟΧΙ ΑΠΟ PVC 

ΚΙΤΡΙΝΟ: EIA- ΜΧ 

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Υ.Μ., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ 

ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

 

∆ΟΧΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑ, Α∆ΙΑΤΡΗΤΑ  - 
ΟΧΙ ΑΠΟ PVC 

ΚΟΚΚΙΝΟ: EIA- ΜΧ 

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Υ.Μ., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ, 

ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΤΥΠΟΥ HOSPITAL 

∆ΟΧΕΙΑ - ΟΧΙ ΑΠΟ PVC 

ΚΟΚΚΙΝΟ: EIA- ΤΧ 

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Υ.Μ., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΤΜΗΜΑ 
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4.3. Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση των ιατρικών 
αποβλήτων εντός της Υ.Μ.  

 
Πολλές φορές τα απόβλητα που συλλέγονται παραµένουν σε ειδικούς χώρους της 
Υγειονοµικής Μονάδας εντός των τµηµάτων µέχρι να µεταφερθούν στο χώρο 
προσωρινής αποθήκευσης.  
Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να: 

• φέρουν ειδική σήµανση  
• αερίζονται και να φωτίζονται επαρκώς 
• µην περιέχουν άλλα αντικείµενα εκτός των αποβλήτων 
• διαθέτουν πυροσβεστήρα και θερµόµετρο χώρου 
• διαθέτουν νεροχύτη, υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες, αντισηπτικό 
αλκοολούχο διάλυµα, κάδο µεταλλικό ή από άλλο ανθεκτικό υλικό µε καπάκι 
που να ανοίγει ποδοκίνητα. 

• καθαρίζονται και να απολυµαίνονται σε καθηµερινή βάση µετά την 
αποµάκρυνση των αποβλήτων. 

 
Στο χώρο αυτό τα απόβλητα πρέπει να παραµένουν το λιγότερο δυνατόν. Στα 

τµήµατα της Υγειονοµικής Μονάδας που δε διαθέτουν ειδικά διαµορφωµένους χώρους 
προσωρινής απόθεσης των αποβλήτων, η µεταφορά των αποβλήτων στο κεντρικό 
χώρο προσωρινής αποθήκευσης γίνεται αµέσως µετά τη συλλογή, ώστε τα απόβλητα 
να µην συναθροίζονται σε διαδρόµους, σκάλες και κοινόχρηστους χώρους.  
 
Η µεταφορά των αποβλήτων γίνεται µε ειδικά τροχήλατα οχήµατα αποκλειστικής 

χρήσης, µε σήµανση. Σε οριζόµενους χρόνους ηµερησίως τα ειδικά τροχήλατα 
οχήµατα ακολουθούν ειδική διαδροµή, µέχρι την τελική απόθεση των αποβλήτων στο 
χώρο προσωρινής αποθήκευσης που έχει επιλεγεί από το νοσοκοµείο. Η σήµανση 
των χώρων συλλογής, προσωρινής στάθµευσης, προσωρινής αποθήκευσης εντός του 
νοσοκοµείου, όπως και η διαδροµή µεταφοράς των αποβλήτων αποτυπώνεται σε 
κατόψεις που διατίθενται συνηµµένα. Η µεταφορά στο κεντρικό κτίριο του 
νοσοκοµείου, Αγ. Θωµά 17, µεταξύ των ορόφων γίνεται µε ξεχωριστό ανελκυστήρα, 
εκτός της µεταφοράς από τον 4ο προς τον 3ο όροφο του κεντρικού κτιρίου. Η 
µεταφορά από τον 4ο όροφο γίνεται µε κοινό ανελκυστήρα µεταφοράς φορτίων, υλικών 
κλπ. Κατά τη διάρκεια αλλά και έπειτα από τη µεταφορά των αποβλήτων λαµβάνονται 
όλα τα µέτρα προστασίας και καθαριότητας – απολύµανσης. Το πρόγραµµα 
µεταφοράς των αποβλήτων ορίζεται από την υπηρεσία καθαριότητας και εγκρίνεται 
από την επιτροπή διαχείρισης των αποβλήτων. Με αντίστοιχα µέτρα προστασίας, 
πρόγραµµα κλπ (µε αποκλειστική χρήση ανελκυστήρα, όπως φαίνεται στα συνηµµένα 
σχέδια) πραγµατοποιείται και η µεταφορά των αποβλήτων στο  κτίριο του 
παραρτήµατος του νοσοκοµείου επί της οδού Σεβαστουπόλεως, στο χώρο 
προσωρινής αποθήκευσης που βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου. 
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Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 9, καταχωρείται στο βιβλίο "ΜΗΤΡΩΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ".  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση των ιατρικών αποβλήτων 

εντός της Υ.Μ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

(αριθµός 
τροχήλατων) 

ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

(π.χ. Αποθήκη, Ψυκτικός 
Θάλαµος) 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ-
ΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΧΩΡΟΥ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥ-

ΣΗΣ 
(ΜΧΠΧΥ: 
µέτρα) 

Αστικού 
Χαρακτήρα 

ΤΕΣΣΕΡΑ 2 Container open top, 
2 Container 
συµπιεστικά ∆. 
Αθηναίων (εναλλάξ), 4 
κάδοι ανακύκλωσης ∆. 
Αθηναίων  

Προαύλιο 
αποβλήτων 

2 Container 
open top: 
4tn, 2 
Container 
συµπιεστικά 
∆. Αθηναίων 
(εναλλάξ): 
4tn, 5tn, 4 κ. 
ανακ. ∆. 
Αθηναίων  

Μολυσµατικο
ύ Χαρακτήρα 

∆ΥΟ Ψυκτικός θάλαµος  
Α. Κεντρικό κτίριο 
Β. Παράρτηµα 
Σεβ/λεως 16  

A.Οικίσκος 
αποβλήτων 
B. Υπόγειο 
κτιρίου 

Α.(3x 2 
x2.2) = 13.2 
m3.  
Β. (1,7x2.4 x 
2.2)= 8.9 
m3. 

Μολυσµατικο
ύ και Τοξικού 
Χαρακτήρα 

(ΕΝΑ ) Ψυκτικός θάλαµος  
Κεντρικό κτίριο 
 

Οικίσκος 
αποβλήτων 

Πρόβλεψη: 
~9 m3  

Χώροι 
ηµερήσιας 
προσωρινής 
αποθήκευσης
: 
 
1. Κεντρικό 
κτίριο Αγ. 
Θωµά 17 : 
385,15 m3 

 
2. Κτίριο 
παρ/τος 
Σεβ/λεως 16 : 
33,95 m3 
 

1. Αποθήκες ισογείου εργαστηρίων : (χώροι ενιαίας χρήσης ) 
- Ακτινολογικό : OXI  
- Πυρηνική ιατρική : 3,7 χ 4,0 χ 2,5 = 37 m3.  
- Αιµοδοσία : 2,1 χ 2,7 χ 2,5 = 14,1 m3.  

2. Αποθήκες αποβλήτων υπηρεσιών ισογείου :  
- Φαρµακείο:  
 Ψυγείο- 1 : 1,42 x 0,82 x 1,74 = 2,02 m3.  
 Ψυγείο- 2 : 2,16 x 0,80 x 1,74 = 3,0 m3.  
 Ψυγείο- 3 : 1,30 x 0,70 x 1,30 = 1,20 m3.  
 Ψυγείο- 4 : 1,20 x 0,69 x 1,50 = 1,24 m3.  
 Ψυγείο- 5 : 0,70 x 0,60 x,1,67 = 0,70 m3.  

- Θάλαµοι ναρκωτικών ουσιών : Α : 0,60x0.70x1.43=0.69 m3.  
 B : 0.41x0.70x1.73=0.50 m3.  

3. Υπόγειο :  
- Αξονικός τοµογράφος : OXI 
- Αιµοδοσία : 1.x 1.5 x 1.6 = 2.4 m3. 

4. Αποθήκες αποβλήτων Επείγοντα εξωτερικά ιατρεία-ισογείου   
a. (Μολυσµατικά- ιµατισµός)2.0 x 1.5 x 

2.5 = 7.5 m3.  
b. (αστικά απόβλητα) :2.4 x 1.65 x 2.5 
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=9.9m3.  
5. Αποθήκες αποβλήτων 1ου ορόφου.  

- Τακτικά εξωτερικά ιατρεία 1ου ορόφου : 1,2 x2x2,5 = 6,0 m3.  
- Κεντρική αποστείρωση : 4,0 x 2,1 x 2,5 = 21, 00 m3. 

6. Αποθήκη εργαστηρίων, 1ου ορόφου : 3x 1,6 x 2,5 = 12 m3. 
7. Αποθήκες κλινικών 1ου ορόφου κεντρικού κτιρίου :  

- Α΄ΠΚ : 2,8 x 1,0 x 2,5 = 7 m3.  
- Καρδιολογική : 4,6 x 2,8 x 2,6 = 33, 48 m3. 
- Μονάδα εµφραγµάτων : 1,6 x 2,2 x 2,6 = 9,15 m3. 

8. Αποθήκες κλινικών 2ου ορόφου : (χώροι ενιαίας χρήσης ).  
- Γυναικολογική, ΩΡΛ, Οφθαλµολογική : 3.7 x 1.7 x 2.5 = 15.72 
m3. 

- Ορθοπεδική : 2.25 x 2.25 x 2.5 = 12.65 m3. 
- Α. Χειρουργεία (µόνο για απόβλητα): 1.6 x 2.0 x 2.5 = 8 m3. 
- Β΄Χειρουργεία (µόνο για απόβλητα): (2.52 x 1.74 x 2.5)+ 1.08 
x 1.2 x 2.5)= 14.2 m3.  

- Β΄ Χειρουργική κλινική : 2.0 x 5.3 x 2.5 = 26.5 m3. 
 εσοχή – ανοικτή)+ (1.05 x 2.0 x 2.5)= 6.25 m3. 
- Α΄ Χειρουργική κλινιική :  
 Α΄ τµήµα : 6.0 x 1.75 x 2.5 = 26.25 m3. 
 Β΄ τµήµα : 2.0 x 5.2 x 2.5 = 26.0 m3. 

9. Αποθήκες κλινικών 3ου ορόφου (χώροι ενιαίας χρήσης): 
- Νεφρολογική : 1,1 x 3.2 x 2.5 = 8.8 m3 (µόνο απόβλητα ).  
- Μον. Τεχνικού Νεφρού – ΣΦΟΠΕΚ : ΟΧΙ  
- Α΄. Προπ. Παθ. Κλινική (ΑΠΠΚ): 1,4 x 2,7 2,5 = 9,45 m3. 
- Αιµατολογική (µολυσµατικά µόνο): 0,9 x 1,8 x 2,5 = 4,05 m3. 
- Ουρολογική + ΜΕΛ : 1,8 x 2,8 x 2,5 = 12,6 m3. 
- ΜΕΘ : 3,8 x 1,6 x 2,5 = 15,2 m3. 
- Πτέρυγα θέσεων : 2,0 x 2,0 x 2,5 = 10 m3. 

10. Αποθήκες κλινικών 4ου ορόφου : (χώροι ενιαίας χρήσης) 
- Παθ. Φυσιολογία : 5 x 1 x 2,5 = 12,5 m3. 
- Μον. Μεταµόσχευσης Νεφρού : 2,85 x 2,45 x 2,5 = 17,45 m3. 

11. Αποθήκες αποβλήτων κτιρίου Σεβαστουπόλεως.  
Υπόγειο : ψυκτικός θάλαµος. Χώρος συλλογής ΕΙΑ – ΜΤΧ, - 
ΤΧ.  
Ισόγειο (αιµοληψίες, εργαστήρια): δεν διατίθεται χώρος 
προσωρινής συλλογής.  
Hµιόροφος : χωροθέτηση σε ψυγεία και κάδους. (1,2 x 1,3 x 
2,5 )+ (1,0 x 1,6 x 2,5 )= 3,9 + 4 = 7,9 m3 (χώρος - εσοχή ).  
1ος όροφος : 2,5 x 2,2 x 2,5 = 12.5 m3 

- Συν 3 κάδοι για ραδιενεργά, συν 2 ψυγεία για ραδιενεργά.  
2ος όροφος : 1,5 x 1,2 x 2,5 = 4,5 m3 
3 ος όροφος: δεν διατίθεται χώρος προσωρινής αποθήκευσης.  
 4ος όροφος : 2,0 x 0,85 x 2,5 = 4,25 m3 
5ος όροφος : 1,2 x 1,6 x 2,5 = 4, 8 m3 
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� Τα Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑ-ΑΧ) φυλάσσονται σε ειδικό χώρο 
στο προαύλιο του Νοσοκοµείου. Οι σάκοι απορρίπτονται για µείωση του όγκου τους 
στο συµπιεστικό container που έχει τοποθετήσει ο ∆ήµος Αθηναίων στον προαύλιο 
χώρο του Νοσοκοµείου. Με ευθύνη του ∆ήµου, µια φορά το 24ωρο µε φορτηγά του 
Ο.Τ.Α. µεταφέρονται προς τελική διάθεση στους υγειονοµικούς χώρους ταφής 
(Χ.Υ.Τ.Α.).  

 
Συλλογή-αποθήκευση αποβλήτων µολυσµατικού χαρακτήρα(ΕΙΑ – ΜΧ) :  
 Τα ΕΙΑ-ΜΧ αποµακρύνονται από τα τµήµατα κάθε 3-4 ώρες από τον ειδικό χώρο 
των τµηµάτων. Το συνεργείο καθαριότητας θα πρέπει τουλάχιστον ανά 3-4ωρο (από 
6π.µ. έως 9µ.µ.) να συλλέγει τα ΕΙΑ-ΜΧ σε τροχήλατο αποκλειστικής χρήσης µε την 
ένδειξη «Βιολογικός κίνδυνος» και να τα µεταφέρει στον ψυκτικό θάλαµο προσωρινής 
αποθήκευσης του Νοσοκοµείου. 
 Η µεταφορά µεµονωµένων σάκων µε τα χέρια δεν είναι επιτρεπτή, όπως και η 
φύλαξη γεµάτων σάκων στους διαδρόµους και τα κλιµακοστάσια.  
Στις διάφορες συµβάσεις προµήθειας ειδών θα πρέπει να προβλέπεται ότι η µεταφορά 
τους στους χώρους εντός και εκτός της Υγειονοµικής Μονάδας δεν θα εµπλέκεται µε 
τις ώρες µεταφοράς των ιατρικών αποβλήτων.  
 

� Τα αµιγώς µολυσµατικού χαρακτήρα (EIA-ΜΧ) απόβλητα, φυλάσσονται σε 
ψυκτικό θάλαµο, για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 5 ηµερών και σε 
θερµοκρασία υποχρεωτικά µικρότερη ή ίση µε 5ο C.  

 Την παρούσα περίοδο η προσωρινή αποθήκευση των ΕΙΑ- ΜΧ στο Νοσοκοµείο 
(τόσο στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Αγ. Θωµά 17, όσο και στο κτίριο του 
παραρτήµατος επί της οδού Σεβαστουπόλεως 16) γίνεται σε:  

 ψυκτικούς θαλάµους χωρητικότητας 9m3 περίπου (κεντρικό κτίριο) και 5m3 
περίπου (παράρτηµα οδού Σεβαστουπόλεως), (θερµοκρασίας λειτουργίας 0ºC έως 
5ºC) που βρίσκονται στον στεγασµένο οικίσκο αποβλήτων στο προαύλιο του 
Νοσοκοµείου (κεντρικό κτίριο) και στο υπόγειο του κτιρίου (παράρτηµα οδού 
Σεβαστουπόλεως).  

 
Οι ψυκτικοί θάλαµοι: 
•  καλύπτονται από πλακάκια στους τοίχους και διαθέτουν πρόσβαση σε παροχή 
νερού, ώστε να πλένονται και να απολυµαίνονται µετά την αποµάκρυνση των ΕΙΑ-
ΜΧ και όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο, ενώ οι αγωγοί απορροής καταλήγουν 
στο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκοµείου. 

• λειτουργούν µε ρεύµα και διαθέτουν εξωτερικό πίνακα για τον έλεγχο της σωστής 
λειτουργίας τους. 

• φωτίζονται επαρκώς. 
• διαθέτουν προληπτικά µέτρα πυρασφάλειας. 
• διαθέτουν ευκρινή σήµανση µε το διεθνές σύµβολο του µολυσµατικού και 
επικινδύνου και τον όρο «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα». 

• βρίσκονται σε σηµείο όπου υπάρχει δυνατότητα ευχερούς διακίνησης των 
τροχήλατων µεταφοράς των ΕΙΑ-ΜΧ και της κινητής µονάδας απολύµανσης. 

• τα απόβλητα δεν παραµένουν στο ψυγείο για διάστηµα µεγαλύτερο των 5 ηµερών. 
• Ο χώρος της προσωρινής αποθήκευσης είναι κλειδωµένος και δεν επιτρέπεται η 
είσοδος στο κοινό ή σε µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό.  
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Συλλογή-αποθήκευση αποβλήτων αµιγώς τοξικού χαρακτήρα και ταυτόχρονα 
µολυσµατικού και τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΤΧ, ΜΤΧ) :  
 Έχει ορισθεί ειδικός χώρος µε σήµανση κατάλληλα διαµορφωµένος, στον 
στεγασµένο οικίσκο αποβλήτων στο προαύλιο του Νοσοκοµείου (κεντρικό κτίριο) και 
στο υπόγειο του κτιρίου παραρτήµατος οδού Σεβαστουπόλεως όπου θα 
πραγµατοποιείται η αποθήκευση των ΕΙΑ-ΤΧ µέχρι την αποκοµιδή τους από τον 
ΕΣ∆ΚΝΑ σύµφωνα µε τον τακτικά οριζόµενο προγραµµατισµό.  
 Κάθε φορτίο προς διάθεση, θα συνοδεύεται από τα προβλεπόµενα έντυπα 
διακίνησης που θα υπογράφονται από εντεταλµένους υπαλλήλους των 
συµβαλλοµένων καθώς και από ζυγολόγιο. Η όλη διαδικασία µεταφοράς και 
αποτέφρωσης αναφέρεται λεπτοµερώς στη σύµβαση µε τον ΕΣ∆ΚΝΑ. 
Κάθε φορά που παραλαµβάνονται ΕΙΑ για προσωρινή αποθήκευση, οι Υπεύθυνοι 

εκτέλεσης και διασφάλισης ορθής παραλαβής, φύλαξης και παράδοσης 
Ιατρικών αποβλήτων του νοσοκοµείου σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο του 
Γραφείου Επιστασίας ή τον πρόεδρο της επιτροπής καθαριότητας, τηρούν το 
έντυπο παραλαβής για προσωρινή αποθήκευση που περιλαµβάνεται στον Εσωτερικό 
Κανονισµό ώστε να παρακολουθείται η ροή των επικίνδυνων αποβλήτων στην 
Υγειονοµική Μονάδα. 
 

� Τα τοξικά µε ταυτόχρονα µολυσµατικό χαρακτήρα απόβλητα (ΕΙΑ ΜΤΧ), 
φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαµο, για χρονικό διάστηµα και θερµοκρασία όπως 
καθορίζονται παραπάνω για τα ΕΙΑ-ΜΧ.  

 Έχει ορισθεί ειδικός χώρος χωροθέτησης στον στεγασµένο οικίσκο αποβλήτων 
στο προαύλιο του Νοσοκοµείου (κεντρικό κτίριο). Ο ψυκτικός θάλαµος 
(θερµοκρασίας λειτουργίας 0ºC-5ºC) θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε όσα 
υπαγορεύονται στις προδιαγραφές χώρων προσωρινής αποθήκευσης ΜΤΧ.  

  Η αποθήκευση των προς αποκοµιδή χαρτοκιβωτίων ΕΙΑ- ΜΤΧ θα καταγράφεται 
σε φάκελο αρχείο όπου θα αναφέρονται, ηµεροµηνία, τµήµα παραλαβής και 
αριθµός χαρτοκιβωτίων. Τα χαρτοκιβώτια ΕΙΑ- ΜΤΧ θα τοποθετούνται σε ψυκτικό 
θάλαµο για διάστηµα που δεν θα ξεπερνά τις 5 ηµέρες.  

 Τα ΕΙΑ-ΜΤΧ παραλαµβάνονται από ειδικό αυτοκίνητο του ΕΣ∆ΚΝΑ και 
µεταφέρονται στο χώρο τελικής διάθεσης (εγκαταστάσεις Αποτεφρωτήρας Α.Ε.) 
όπου αποτεφρώνονται σε θερµοκρασία 1.100ºC.  

� Τα απόβλητα αµιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΤΧ) µπορούν να 
αποθηκεύονται προσωρινά εντός της Υγειονοµικής Μονάδας, και για χρονικό 
διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δύο ετών. Στην περίπτωση αποθήκευσής τους θα 
πρέπει να πληρούνται όσα προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία για τα 
επικίνδυνα απόβλητα (ΚΥΑ 19396/1546/1997).  

 Για την προσωρινή αποθήκευση των (ΕΙΑ-ΤΧ) µέχρι 2 έτη στις εγκαταστάσεις της ΥΜ 
θα πρέπει να έχει χορηγηθεί άδεια από την οικεία Νοµαρχία µε αριθµό ο οποίος 
αναγράφεται στο βιβλίο διαχείρισης αποβλήτων του Νοσοκοµείου. Ο χώρος 
προσωρινής αποθήκευσης των τοξικών αποβλήτων καθορίζεται στον πίνακα 7.  

 Η Υγειονοµική Μονάδα θα πρέπει να διαθέτει συστήµατα καθαριότητας, κοντά στο 
χώρο προσωρινής αποθήκευσης.  

 Η µεταφορά γίνεται από εκπαιδευµένους υπαλλήλους του συνεργείου 
καθαριότητας που χρησιµοποιούν τα µέσα ατοµικής προστασίας (φόρµα 
πολλαπλών χρήσεων, γάντια µιας χρήσης).  

 Τα ΕΙΑ-ΤΧ παραλαµβάνονται από ειδικό αυτοκίνητο του ΕΣ∆ΚΝΑ και 
µεταφέρονται στο χώρο τελικής διάθεσης (εγκαταστάσεις Αποτεφρωτήρας Α.Ε.) 
όπου αποτεφρώνονται σε θερµοκρασία 1.100ºC. 
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Για τη µεταφορά των ΕΙΑ εκτός της ΥΜ το όχηµα µεταφοράς θα πρέπει να είναι 
τελείως κλειστό, στεγανό, να έχει δυνατότητα ψύξης ≤8ο C, να µην φέρει µηχανισµό 
συµπίεσης, να επιτρέπει ασφαλή µεταφορά, να µπορεί να πλένεται και απολυµαίνεται 
εύκολα και να διαθέτει διευκολύνσεις για την ατοµική προστασία του οδηγού και των 
χειριστών. 
Τα οχήµατα – ψυγεία θα πρέπει να φέρουν την πιστοποίηση καταλληλότητας κατά 

ADR (Accord Dangerοus Routier) Π.∆. 104/99 ΦΕΚ 113 Α /4.6.99 και ο οδηγός του 
οχήµατος να διαθέτει ειδικό δίπλωµα για τη µεταφορά επικίνδυνων υλών. Επίσης η 
εταιρεία θα πρέπει να φέρει βεβαίωση ασφάλισης αστικής ευθύνης και κάλυψης 
ζηµιών προς τρίτους και το περιβάλλον, τόσο του οχήµατος όσο και των αποβλήτων 
που µεταφέρει. 
Οι εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι από τον φορέα διαχείρισης υποχρεούνται να 

παραδίδουν τα ΕΙΑ, ανάλογα µε την επεξεργασία που αυτά πρόκειται να υποβληθούν, 
στους µεταφορείς των φορέων τελικής διάθεσης προκειµένου να µεταβούν στην 
κατάλληλη και προσυµφωνηµένη εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΙΑ. 
Κατά την παράδοση των ΕΙΑ συµπληρώνεται ειδικό έντυπο - έγγραφο που 

προβλέπεται, πίνακας 1, σελίδα 60-61 και στέλεχός του δίδεται στον αρµόδιο 
υπάλληλο της εγκατάστασης επεξεργασίας των ΕΙΑ.  

 

4.4. Επεξεργασία και τελική διάθεση αποβλήτων της Υγειονοµικής 
Μονάδας. 

Σύµφωνα µε την Η.Π. 37591/2031 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1419/Β/14-10-2003), εργασίες 
αποτέφρωσης σε θερµοκρασίες άνω των 1.100οC µπορούν να εφαρµοστούν στα    
ΕΙΑ-ΜΧ, ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ, ενώ εργασίες αποστείρωσης µπορούν να εφαρµοστούν 
στα ΕΙΑ-ΜΧ.  
Στην παρούσα Υγειονοµική Μονάδα, την τρέχουσα περίοδο για την επεξεργασία των 
επικίνδυνων αποβλήτων ισχύουν τα ακόλουθα: 
• Τα ΕΙΑ-ΜΧ επεξεργάζονται την τρέχουσα περίοδο, µε τη µέθοδο ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.  
Η διαδικασία της αποστείρωσης για τα ΕΙΑ – ΜΧ γίνεται σε εγκατάσταση ΕΚΤΟΣ 
της υγειονοµικής µονάδας. Η διαδικασία τηρείται βάσει της ΑΠΟΦΑΣΗΣ µε αριθµό, 
∆.Σ 34/ 22-10-2008, παράταση σύµβασης 110/2007 για την επεξεργασία των   ΕΙΑ- 
ΜΧ µολυσµατικών αποβλήτων του νοσοκοµείου στην εταιρεία STERIMED Α.Ε., και 
έγκριση από ΕΠΥ, αριθµός πρωτ. 5843/ 24 -03- 2009.  

• Τα ΕΙΑ-ΜΧ, -ΜΤΧ, -ΤΧ δύνανται να επεξεργαστούν µε τη µέθοδο της 
αποτέφρωσης. Την τρέχουσα περίοδο τα ΕΙΑ – ΜΤΧ, ΤΧ διατίθενται προς 
αποτέφρωση. 
Η διαδικασία της αποτέφρωσης για τα ΕΙΑ-ΜΤΧ, - ΤΧ γίνεται σε εγκατάσταση 
ΕΚΤΟΣ της υγειονοµικής µονάδας βάσει της ΣΥΜΒΑΣΗΣ του νοσοκοµείου µε τον 
ΕΣΚ∆ΝΑ, 185 / 2010. Άδεια λειτουργίας της µονάδας διαχείρισης µε αριθµό 5199/ 
Φ.14.Α.Λ.2253/7-9-2009, η οποία χορηγήθηκε από την Νοµαρχία ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ.   

• Η απόφαση της διεύθυνσης, οι σχετικές άδειες και ο ειδικός κανονισµός διαχείρισης 
των αποβλήτων οποιουδήποτε τµήµατος ή φύσεως (π.χ. του ακτινολογικού 
τµήµατος) καταχωρούνται στο βιβλίο αρχειοθέτησης της επιτροπής διαχείρισης των 
αποβλήτων του νοσοκοµείου (ΒΙΒΛΙΟ "ΜΗΤΡΩΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ") και παρακολουθείται η ορθή εφαρµογή τους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Επεξεργασία και τελική διάθεση αποβλήτων της Υγειονοµικής Μονάδας. 

{Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "ΜΗΤΡΩΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ".) 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΕ 

Αστικού χαρακτήρα 
(ΙΑ-ΑΧ) 

KAMIA ΧΥΤΑ ΕΣΚ∆ΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ∆ΗΜΟΣ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΧYTA 

Αµιγώς 
Μολυσµατικού 
χαρακτήρα         
(ΕΙΑ-ΜΧ) 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 
ΕΚΤΟΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

STERIMED 
Α.Ε. 

ANA 2 
ΗΜΕΡΕΣ 

STERIMED 
Α.Ε. 

ANA 2 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΧYTA 

Ταυτόχρονα 
Μολυσµατικού και 
Τοξικού χαρακτήρα 

(ΕΙΑ-ΜΤΧ) 

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ 
ΕΚΤΟΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΕΣΚ∆ΝΑ 
(εγκαταστάσεις 
Αποτεφρωτήρας 

Α.Ε.) 

ΑΝΑ 3-5 
ΗΜΕΡΕΣ ΕΣΚ∆ΝΑ 

ΑΝΑ 3-5 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ 
Α.Ε. 

Αµιγώς τοξικού 
χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ) 

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ 
ΕΚΤΟΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΕΣΚ∆ΝΑ 
(εγκαταστάσεις 
Αποτεφρωτήρας 

Α.Ε.) 

ΑΝΑ 3-5 
ΗΜΕΡΕΣ ΕΣΚ∆ΝΑ 

ΑΝΑ 3-5 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ 
Α.Ε. 
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4.5. ∆ιαχείριση άλλων αποβλήτων : ΥΓΡΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
 
α) Υγρά Απόβλητα Προερχόµενα από τα Εργαστήρια του Νοσοκοµείου.  
Απορρίπτονται σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστριών εταιρειών των 
χρησιµοποιούµενων αντιδραστηρίων, είτε απευθείας στο σύστηµα αποχέτευσης του 
Νοσοκοµείου, είτε συλλέγονται σε δοχεία τα οποία περιέχουν υποχλωριώδες 
διάλυµα (χλωρίνη)1 σε αναλογία 1/10 (στα 10 λίτρα υγρών αποβλήτων, περιέχεται 1 
λίτρο αδιάλυτης χλωρίνης) ή ταµπλέτες υποχλωριώδους2 και στη συνέχεια αφού 
αδρανοποιηθούν – αραιωθούν απορρίπτονται µε προσοχή στην αποχέτευση, 
λαµβάνοντας όλα τα µέτρα ατοµικής προστασίας (Βλέπε «Σχέδιο Εκτάκτου 
Ανάγκης»). 
Ειδικότερα για τα παραγόµενα υγρά απόβλητα των νέων αναλυτών εργαστηρίων 
του Νοσοκοµείου µετά από συνεννόηση µε τις κατασκευάστριες εταιρείες οι 
αναλυτές παραδίδονται µε ξεχωριστές αποχετεύσεις ώστε να διαχωρίζονται στην 
πηγή τα υγρά απόβλητα ΜΤΧ – ΤΧ από τα υγρά απόβλητα ΜΧ. Τα υγρά απόβλητα 
ΜΤΧ – ΤΧ συλλέγονται σε ξεχωριστά δοχεία PE και οδηγούνται προς αποτέφρωση 
ενώ τα ΜΧ αφού αδρανοποιηθούν – αραιωθούν σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται 
απορρίπτονται µε προσοχή στην αποχέτευση 
 
β) Υγρά Απόβλητα Προερχόµενα από τα Κλινικά Τµήµατα του Νοσοκοµείου.  
β1) Υγρά Ιατρικά Απόβλητα που προσοµοιάζουν µε τα αστικά λύµατα: 
Απορρίπτονται απευθείας στο σύστηµα αποχέτευσης του Νοσοκοµείου. 
β2) Επικίνδυνα Υγρά Ιατρικά Απόβλητα αµιγώς µολυσµατικού χαρακτήρα: 
Είναι αίµα, βιολογικά υγρά παρακεντήσεων, αναρροφήσεων, ούρα κλπ τα οποία 
προέρχονται από συγκεκριµένους ασθενείς, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί 
κλινικά από τον θεράποντα ιατρό, µία νόσος που µπορεί να µεταδοθεί µε αυτά τα 
υγρά.  
• Στην περίπτωση αυτή σύµφωνα µε την ΗΠ 37591/2031 ΚΥΑ(Φ.Ε.Κ. β΄1419/1-

10-2003) απαιτείται ειδική διαχείριση. Τα υγρά αυτών των ασθενών 
τοποθετούνται σε δοχεία µε την ανάλογη ποσότητα υποχλωριώδους, σε 
αναλογία 1/10 και στη συνέχεια απορρίπτονται µε προσοχή στην αποχέτευση.  

• Τα ούρα από τους ουροσυλλέκτες των ασθενών των Κλινικών Τµηµάτων, τα 
δοχεία συλλογής ούρων από τα Εργαστήρια κλπ, τα οποία δεν εµπίπτουν στις 
προηγούµενες παραγράφους, απορρίπτονται µε ειδικούς χειρισµούς, στην 
αποχέτευση.  

• Οι περιέκτες των ούρων απορρίπτονται στους ειδικούς κάδους των 
µολυσµατικών απορριµµάτων. 

 
γ) Υγρά απόβλητα Προερχόµενα από ατυχήµατα  
Τα υγρά που προέρχονται από ατυχήµατα (σπάσιµο φιαλιδίων, αστοχία 
συστήµατος αποχέτευσης αναλυτών, κλπ) µολύνουν τις περιβαλλοντικές επιφάνειες 
και απαιτούνται συγκεκριµένοι χειρισµοί. 
• Ο εργαζόµενος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ατοµικής προστασίας (γάντια 
χοντρά, πλαστική ποδιά µιας χρήσης, µάσκα, γυαλιά, ποδονάρια ή µπότες). 

• Καλύπτει πλήρως µε πυκνή χλωρίνη. 
• Αφήνει να δράσει το απολυµαντικό, για 15 λεπτά της ώρας. 

                                                 
1 Η προµήθεια της οικιακού τύπου χλωρίνης γίνεται από την αποθήκη Υλικού του Νοσοκοµείου µας και από 
το ιδιωτικό συνεργείο καθαρισµού. Θα πρέπει να ελέγχεται η ετικέτα ώστε η περιεκτικότητα να είναι περίπου 
5%.  
 
2 Οι ταµπλέτες υποχλωριώδους νατρίου προµηθεύονται από το Φαρµακείο.  
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• Το µείγµα χλωρίνης και βιολογικού υλικού αποµακρύνεται µε προσοχή, 
χρησιµοποιώντας απορροφητικό χαρτί το οποίο στην συνέχεια απορρίπτεται 
στο κάδο συλλογής των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (κίτρινο σάκο). 

• Η επιφάνεια καθαρίζεται και απολυµαίνεται µε την καθορισµένη τεχνική 
καθαριότητας (π.χ. σφουγγάρισµα), ξεκινώντας από την λιγότερο προς την 
περισσότερο µολυσµένη περιοχή. (Βλέπε οδηγίες στο «Σχέδιο Εκτάκτου 
Ανάγκης»). 

• Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για τον καθαρισµό, τοποθετούνται σε 
κατάλληλους υποδοχείς απορριµµάτων για την ειδική διαχείρισή τους. 

• Αφαιρείται ο προστατευτικός εξοπλισµός, καθαρίζεται και απολυµαίνεται (ο 
εξοπλισµός µιας χρήσης απορρίπτεται). 

• Μετά την αφαίρεση των γαντιών, ακολουθεί υγιεινή των χεριών (πλύσιµο µε 
σαπούνι και νερό ή ταχεία αντισηψία). 

 
δ) Τα υγρά από τα εµφανιστήρια του Ακτινολογικού Εργαστηρίου που 
περιέχουν άργυρο διέρχονται από απαργυρωτή που κατακρατά τον άργυρο µε τη 
µέθοδο της ηλεκτρόλυσης. Στο Ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο υπάρχει ειδικό 
βιβλίο στο οποίο καταγράφεται ο χρόνος τοποθέτησης, ο χρόνος ειδοποίησης της 
ιδιωτικής εταιρείας που τυχόν έχει αναλάβει την συντήρηση των συσκευών 
απαργύρωσης, κάθε επισκευή των συσκευών λόγω βλάβης, καθώς και την 
αντικατάσταση αυτών λόγω πληρότητας. Σε κάθε αποσύνδεση σφραγίζονται τόσο η 
είσοδος, όσο και η έξοδος των υγρών των συσκευών παρουσία αρµοδίων της ΥΜ.  
 
ε) Τα ανθρώπινα µέλη µπορούν να ενταφιάζονται µε σχετική βεβαίωση του 
νεκροταφείου που έγινε η ταφή και τήρηση αντίστοιχου αρχείου. 
Τα ακρωτηριασµένα µέλη από το χειρουργείο 
• µεταφέρονται µέσα σε ειδικό σάκο κίτρινου χρώµατος και  
• φυλάσσονται σε καταψύκτη θερµοκρασίας -20ºC. 
• παραδίδονται µε ειδικό πρωτόκολλο στην ιδιωτική εταιρεία µε την οποία έχει 

υπογραφεί σύµβαση και µεταφέρονται στο Γ’ Νεκροταφείο προς ταφή.  
Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων διατηρεί όλα τα έγγραφα που 
αποδεικνύουν τη σωστή επεξεργασία των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων 
(στοιχεία αναλύσεων και µετρήσεων των διενεργούµενων ελέγχων, έντυπα 
αναγνώρισης των ΕΙΑ, παραστατικά παράδοσης σε εταιρείες κ.λ.π.).  
 

4.6. Μητρώο ∆ιακίνησης των Αποβλήτων 
  
Συνηµµένα τηρούνται στο βιβλίο "Μητρώο διακίνησης των αποβλήτων":  

• κατόψεις των ορόφων της υγειονοµικής µονάδας µε σηµειωµένους τους χώρους 
προσωρινής αποθήκευσης των διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων.  

• Επίσης και κάτοψη που απεικονίζει τον κεντρικό χώρο αποθήκευσης των ΕΙΑ που 
είναι ξεχωριστός από τον χώρο αποθήκευσης των κοινών απορριµµάτων. 
Αναφέρονται λεπτοµέρειες για τον τύπο του ψυκτικού θαλάµου, τον εξοπλισµό 
ασφαλείας, την εγκατάσταση πλυσίµατος και απολύµανσης των τροχήλατων 
συλλογής των αποβλήτων (ή οποιαδήποτε άλλου σχετικού µεταφορικού µέσου) ή 
οτιδήποτε σχετικό µε την κανονική λειτουργία του ψυκτικού θαλάµου. 

• Κατόψεις που απεικονίζουν τη ροή µεταφοράς των αποβλήτων εντός του 
Νοσοκοµείου σε σαφείς και αποκλειστικές διαδροµές. 

• Συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για τη συλλογή των απορριµµάτων, όπου 
σηµειώνονται το είδος των αποβλήτων που µεταφέρονται καθώς και τα τµήµατα 
που συµπεριλαµβάνονται στη διαδροµή των τροχήλατων εντός του Νοσοκοµείου. 

• Φωτογραφίες ή σχέδια που να δείχνουν το είδος των κάδων που φυλάσσονται οι 
σάκοι, στις κλινικές ή τις πτέρυγες του Νοσοκοµείου. 
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• Φωτογραφίες ή σχέδια που δείχνουν τον τύπο των τροχήλατων που 
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των ΕΙΑ. 

• Φωτογραφίες ή σχέδια των κουτιών συλλογής των αιχµηρών αντικειµένων όπου 
φαίνεται η κατάλληλη σήµανσή τους. 

• Εκτίµηση του αριθµού και του κόστους των κάδων συλλογής των σάκων και των 
τροχήλατων µεταφοράς. 

• Εκτίµηση του αριθµού των δοχείων αιχµηρών αντικειµένων, των κίτρινων και 
µαύρων σάκων, κατηγοριοποιηµένοι σε διάφορα µεγέθη αν είναι απαραίτητο, που 
καταναλώνονται σε ένα χρόνο. 

• Εκτίµηση του αριθµού του προσωπικού που είναι απαραίτητο για την συλλογή των 
αποβλήτων. 

• Ορισµός αρµοδιοτήτων, καθηκόντων, και πρακτικών για κάθε διαφορετική 
κατηγορία προσωπικού του νοσοκοµείου, που κατά τη διάρκεια της καθηµερινής 
τους εργασίας, εµπλέκονται στην παραγωγή, το διαχωρισµό, τη συλλογή και τη 
διαχείριση των ΕΙΑ. 

• Ορισµός των καθηκόντων του προσωπικού όταν χρειάζονται ειδικές πρακτικές, 
όπως για παράδειγµα τα τοξικά ή τα ραδιενεργά απόβλητα. 

• Καταγραφή των ειδών των αποβλήτων και η διαχείρισή τους ανά κατηγορία. 
• Απλά διαγράµµατα ροής που δείχνουν τον διαχωρισµό των αποβλήτων. 
• Οι διαδικασίες για το διαχωρισµό, την αποθήκευση και τη διαχείριση των 

αποβλήτων. 
• Σχέδια δράσης εκτάκτου ανάγκης. 
• Εκπαιδευτικά µαθήµατα και προγράµµατα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
 

Οι έλεγχοι ορίζονται τακτικά και εκτάκτως από τη διεύθυνση του νοσοκοµείου σε 
συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα ετησίως και αφορούν ειδικά πεδία της οργάνωσης και 
διεξαγωγής των διαδικασιών διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων. οι έλεγχοι αφορούν τη 
διακίνηση αποβλήτων σε τµήµατα του νοσοκοµείου, στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης, 
στις εταιρείες µεταφοράς και επεξεργασίας, στη λειτουργία των υπευθύνων οργάνων και 
υπαλλήλων. τα πορίσµατα και τα συµπεράσµατα των ελέγχων καταχωρούνται σε ειδικό 
φάκελο του Μητρώου διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων και εφαρµόζονται τα πορίσµατα 
αρµοδίως.  

 
Ακολουθούν τα έντυπα (Πίνακας 10): 
• συλλογής και παραλαβής αποβλήτων 
• παραλαβής για προσωρινή αποθήκευση επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10. ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α Γ.Ν.Α. ‘ΛΑΪΚΟ’ - ΤΜΗΜΑ ……………………………………………………………………………………………… 
ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΚΛΙΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ, ΜΟΝΑ∆Α, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΠ): …………..……………… 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α: ∆ΕΥΤΕΡΑ -------------------------- ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ------------------------------(ηµέρα/µήνας) 

{Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "ΜΗΤΡΩΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ".} 
ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ (ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΣ) 

∆ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 

Kg Lt* Kg Lt Kg Lt Kg Lt Kg Lt Kg Lt Kg Lt 

ΜΧ 
              

ΜΤΧ 
              

ΤΧ 
              

ΑΙΑ 
              

ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
              

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
ΕΙΑ-ΜΧ: αµιγώς µολυσµατικού χαρακτήρα, απόβλητα που έχουν έρθει σε επαφή µε αίµα ή άλλα βιολογικά υγρά και µπορούν να µεταδώσουν λοιµώδη νοσήµατα.  
ΕΙΑ-ΜΤΧ: ταυτόχρονα τοξικού και µολυσµατικού χαρακτήρα, όπως απόβλητα που προέρχονται από παθολογοανατοµικά εργαστήρια, τµήµατα όπου γίνονται χηµειοθεραπείες, ιστοί, 
όργανα, µέρη σώµατος, πειραµατόζωα κ.λ.π. 
ΕΙΑ-ΤΧ: αµιγώς τοξικού χαρακτήρα, όπως απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο, άλλα βαρέα µέταλλα, αµίαντο, κυτταροστατικά και άλλα φάρµακα, χλωροφόρµιο, τριχλωροαιθυλένιο, 
ξυλένιο, ακετόνη, µεθανόλη, ανόργανες χηµικές ενώσεις που περιέχουν οξέα και αλκάλια (π.χ. θειικό, υδροχλωρικό, νιτρικό, χρωµικό οξύ, υδροξείδιο του νατρίου και διάλυµα 
αµµωνίας) και άλλα οξειδωτικά (KΜnO4, K2Cr2O7) ή επιβραδυντές (NaHSO3, Na2SO3), αµαλγάµατα οδοντιατρικής, οργανικές χηµικές ενώσεις που χρησιµοποιούνται για την 
καθαριότητα (φαινόλες), σπασµένα θερµόµετρα, πιεσόµετρα υδραργύρου, έλαια εκροής από αντλίες κενού, µονωτικά υλικά που περιέχουν αµίαντο, εξαντληµένα προσροφητικά υλικά, 
φίλτρα, διαλύτες που χρησιµοποιούνται στα ακτινολογικά εργαστήρια κ.α. 
ΑΙΑ: άλλα ιατρικά απόβλητα, ραδιενεργά, µπαταρίες, συσκευασίες µε αέρια υπό πίεση, φιάλες υπό πίεση που περιέχουν κατάλοιπα από αναισθητικά αέρια ή αέρια για αποστείρωση κ.α. 
Lt* : ο όγκος των απορριµµάτων (σε Lt), θα υπολογίζεται από τον αριθµό των περιεκτών συλλογής ΕΙΑ (σακούλες, κουτιά κ.λ.π.), που παράγονται στο Τµήµα του Νοσοκοµείου επί τη 
χωρητικότητα του κάθε περιέκτη.  
Αναφέρατε σε γενικές γραµµές τα είδη των επικίνδυνων ιατρικών απορριµµάτων που παράγονται καθηµερινά στο τµήµα σας:  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 11. ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
{Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΑ- ΜΤΧ, ΕΙΑ-ΤΧ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΑ- ΜΧ. 

ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "ΜΗΤΡΩΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ".}  
 
 

 
ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΕΙΑ 

(ΚΛΙΝΙΚΗ, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

κ.λ.π.) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 
ΩΡΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΕΙΑ 
ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 

ΣΑΚΟΙ 
ΚΟΚΚΙΝΟΙ 

ΣΑΚΟΙ 
ΜΑΥΡΟΙ 
ΣΑΚΟΙ 

ΚΥΤΙΑ 
ΑΙΧΜΗΡΩΝ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 

6.1. Προστατευτικός εξοπλισµός 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Προστατευτικός εξοπλισµός 

Είδος προστατευτικού εξοπλισµού Αριθµός  
Αναπνευστική Συσκευή αυτόνοµη 4 (έκτακτη χρήση ) 
Κράνη µε ή χωρίς προσωπίδα (ανάλογα µε την 
εργασία) 

15 (έκτακτη χρήση ) 

Μάσκες προσώπου (ανάλογα µε την εργασία) 10 (καθηµερινή χρήση ) 
Γυαλιά (ανάλογα µε την εργασία) 15 (έκτακτη χρήση ) 
Φόρµα προστασίας (υποχρεωτική) 30 (καθηµερινή χρήση ) 
Φόρµα προστασίας (ειδική προστασία ) 5 (έκτακτη χρήση ) 
Βιοµηχανικές ποδιές  10 (περιοδική χρήση ) 
Ποδονάρια ή µπότες (υποχρεωτικά) 60 (καθηµερινή χρήση ) 
Μπότες (ειδική χρήση ) 5 (έκτακτη χρήση ) 
Χοντρά γάντια για εργάτες απορριµµάτων  20 (καθηµερινή χρήση ) 
 
Οι µπότες και τα χοντρά γάντια προσφέρουν προστασία στους εργάτες που 
µεταφέρουν απορρίµµατα, τα οποία είναι δυνατό να προκαλέσουν τραυµατισµό, π.χ. 
αιχµηρά, που µπορεί λόγω κακού διαχωρισµού να βρεθούν σε πλαστικούς σάκους ή 
να διαπεράσουν ακατάλληλους περιέκτες. Τα ποδονάρια βοηθούν στην προστασία 
των ποδιών κατά τον χειρισµό των σάκων. Όσοι φορτώνουν απόβλητα σε κλιβάνους 
πρέπει να φορούν ειδική στολή εργασίας, υποδήµατα, γάντια, κράνος, Μάσκες 
καλύψεως προσώπου είναι απαραίτητες κατά την αποµάκρυνση της στάχτης που 
δηµιουργείται. 
Προβλέπεται ειδική φύλαξη του προστατευτικού εξοπλισµού έκτακτης χρήσης σε 
ειδικό χώρο, άµεσης και ευχερούς πρόσβασης και η µέριµνα της χρέωσης και 
φροντίδας συντήρησης.  
 
 
6.2. Ασφάλεια κατά τη διαχείριση κυτταροτοξικών φαρµάκων  

 
Υπεύθυνος για την ασφάλεια κατά τη χρήση κυτταροτοξικών φαρµάκων είναι ο 
Προϊστάµενος του Φαρµακείου της Υγειονοµικής Μονάδας.  
 
Για να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση σε τέτοιου είδους φάρµακα λαµβάνονται τα ακόλουθα 
µέτρα: 
• Γραπτές οδηγίες που καθορίζουν τις ασφαλείς διαδικασίες για κάθε σχετική 
εργασία, εκπαίδευση και δειγµατοληπτική παρακολούθηση της εφαρµογής 
ασφαλών διαδικασιών των σχετικών εργασιών. 
• Φύλλα ασφαλείας που βασίζονται στις οδηγίες του προµηθευτή για τους 
ενδεχόµενους κινδύνους 
• Καθορισµένη διαδικασία για την έκτακτη περίπτωση επαγγελµατικού ατυχήµατος 
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• Εκπαίδευση του προσωπικού που εµπλέκεται στον χειρισµό κυτταροτοξικών 
φαρµάκων 

 Οι οδηγίες για την προστασία του προσωπικού περιλαµβάνουν: 
• Συλλογή των κυτταροτοξικών αποβλήτων σε στεγανές σακούλες µε ετικέτα που 
περιέχει τον όρο «Επικίνδυνα Κυτταροτοξικά Απόβλητα» και τοποθέτησή τους σε 
περιέκτες τοξικών-µολυσµατικών ΕΙΑ. 

• Ασφαλή φύλαξη των κυτταροτοξικών αποβλήτων µέχρι την τελική τους διάθεση. 
• Επιστροφή των ληγµένων φαρµάκων στον προµηθευτή. 
• Απολύµανση του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση 
διασκορπισµένων ουσιών και για τη διάθεση και επεξεργασία µολυσµένου από 
κυτταροτοξικά φάρµακα και εκκρίµατα ασθενών, υλικού. 

 
6.3 Υπεύθυνος και Εµπλεκόµενοι στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 13. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
{Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ 
ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ}  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

1 Παπαδηµητρίου Α. ΤΕΧΝΙΚΟΣ  
ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

2 Ζούγκου Θ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

3 Παπακώστας Γ.  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  
ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

4 Θωµόπουλος Γ. ΙΑΤΡΟΣ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

5 Νίκου Ιωάννα ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΕΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

6 Σαλµά Ευγ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ- ∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩΝ 

7 Κανακάκης Μ. ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩΝ ∆ΡΑΣΗΣ, 
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΠΟΚΑΤΑΣΗΣ 

(Αναγράφονται τα στοιχεία όλων των Υπευθύνων και Εµπλεκοµένων στο Σχέδιο Έκτακτης ανάγκης από 
την διασπορά Ιατρικών Αποβλήτων).  
 
Για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών αρµόδιοι είναι οι Υπεύθυνοι ∆ιαχείρισης 
Ιατρικών Αποβλήτων, οι οποίοι έχουν το συντονισµό του συνόλου των ενεργειών, 
ενηµερώνουν το ∆ιοικητή και τους ανωτέρους, και συνεργάζονται µε το συνεργείο 
απολύµανσης.  
 
Το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης ενεργοποιείται, όταν συµβεί διασκορπισµός στερεών, 
υγρών µολυσµατικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών ή/και τραυµατισµός, καθώς και 
στην περίπτωση ατυχήµατος από πυρκαγιά.  
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Για την αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών: 
• Είναι διαθέσιµο και ακολουθείται το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και ο Εσωτερικός 
Κανονισµός. 

• Είναι διαθέσιµος ο απαραίτητος εξοπλισµός ώστε να µπορούν να εφαρµοστούν 
γρήγορα και µε ασφάλεια τα αναγκαία µέτρα (προστατευτικός ρουχισµός, µέσα 
συλλογής κ.λ.π.). 

• Καθαρίζονται και απολυµαίνονται (αν χρειάζεται) οι περιοχές που µολύνθηκαν.  
• Περιορίζεται όσο το δυνατό η έκθεση των εργαζοµένων κατά τη διαδικασία 
καθαρισµού. 

• Περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό οι επιπτώσεις στους ασθενείς, στο 
προσωπικό της Υγειονοµικής Μονάδας, και στο περιβάλλον.  

• Εκπαιδεύεται διαρκώς το προσωπικό στην αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης. 
 
6.4. Αντιµετώπιση Κινδύνων σε Ειδικές Ανάγκες 
 
6.4.1. ∆ιαρροή βιολογικών υλικών.  

Τα στοιχειώδη βήµατα αντιµετώπισης περιστατικού µε διασκορπισµένα επικίνδυνα 
υλικά είναι τα εξής: 

 
1. Αποµονώνουµε την προσβεβληµένη περιοχή. 
2. Παρέχουµε πρώτες βοήθειες και ιατρική περίθαλψη αν υπάρχουν 

τραυµατισµένα άτοµα. 
3. Πλένουµε και απολυµαίνουµε τα µάτια και το δέρµα των ατόµων που 

εκτέθηκαν. Αν τα µάτια έχουν προσβληθεί από κάποια διαβρωτική, χηµική 
ουσία ολόκληρο το πρόσωπο ξεπλένεται µε άφθονο, καθαρό νερό στο νιπτήρα, 
µε τα µάτια να ανοιγοκλείνουν διαρκώς επί 10-30 λεπτά της ώρας. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί σε τυχόν ανοικτές πληγές στο σώµα. 

4. Προσδιορίζουµε τη φύση και τα χαρακτηριστικά των διασκορπισµένων ουσιών. 
5. Ειδοποιούµε τον Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων, ο οποίος θα 

συντονίσει τις απαιτούµενες εργασίες. 
6. Αποµακρύνουµε όλα τα άτοµα τα οποία δεν εµπλέκονται στις εργασίες 

καθαρισµού. 
7. Παρέχουµε τα απαραίτητα µέσα ατοµικής προστασίας στα άτοµα που 

πραγµατοποιούν τις εργασίες καθαρισµού. 
8. Εξουδετερώνουµε ή απολυµαίνουµε το διασκορπισµένο επικίνδυνο υλικό, εάν 

αυτό ενδείκνυται. 
9. Σε περίπτωση βιολογικών υλικών, η απολύµανση των επιφανειών µπορεί να 

γίνει µε διάλυµα 5% Υποχλωριώδους νατρίου (αδιάλυτη οικιακή χλωρίνη) ή µε 
διάλυµα 1000 ppm διχλωροϊσοκυανουρικού νατρίου (NaDCC) ή µε άλλα κοινά 
απολυµαντικά χώρου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ν.Λ. 

10. Σε περίπτωση τοξικών υλικών (κυτταροστατικά κ.α.) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση 
απολυµαντικών ή άλλων χηµικών ουσιών για την εξουδετέρωση τους. Καλούµε 
αµέσως την Ε.Ν.Λ. ή τον Προϊστάµενο φαρµακείου ώστε να δοθούν οι  
απαραίτητες οδηγίες. 

11. Περισυλλέγουµε όλα τα διασκορπισµένα υλικά. Τα αιχµηρά αντικείµενα δεν 
πρέπει να περισυλλέγονται µε τα χέρια. Πρέπει να χρησιµοποιείται ειδικός 
εξοπλισµός π.χ. λαβίδες, φτυάρια κ.α.  

12. Καθαρίζουµε και απολυµαίνουµε την περιοχή, σκουπίζοντάς τη µε 
απορροφητικά υφάσµατα. Πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο η µία πλευρά του 
υφάσµατος (ή άλλου απορροφητικού υλικού), ώστε να µην εξαπλωθεί η 
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µόλυνση. Η απολύµανση πρέπει να γίνεται από το λιγότερο προς το 
περισσότερο µολυσµένο τµήµα, µε τακτικές αλλαγές των απορροφητικών 
υλικών. Σε περίπτωση χυµένων υγρών, πρέπει να χρησιµοποιούνται στεγνά 
πανιά, ενώ σε περίπτωση διασκορπισµένων στερεών υλικών, πανιά 
εµβαπτισµένα σε υδατικό διάλυµα (όξινο, βασικό ή ουδέτερο ανάλογα µε την 
περίπτωση).  

13. Τα επικίνδυνα υλικά και τα υλικά µιας χρήσεως, που χρησιµοποιήθηκαν για τον 
καθαρισµό, πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλους υποδοχείς 
απορριµµάτων για την ειδική διαχείρισή τους. 

14. Ξεπλένουµε µε νερό την περιοχή και την περνάµε µε στεγνά απορροφητικά 
πανιά. 

15. Απολυµαίνουµε όσα εργαλεία χρησιµοποιήθηκαν για τον καθαρισµό. 
16. Αφαιρούµε τον προστατευτικό ρουχισµό και τον απολυµαίνουµε. 
17. Σε περίπτωση έκθεσης ατόµου σε επικίνδυνη ουσία κατά την επιχείρηση 

καθαρισµού καταφεύγουµε στην παροχή ιατρικής περίθαλψης. 
 

6.4.2. ∆ιάνοιξη πλαστικών σάκων – περιεκτών  
Ιδιαίτερη µέριµνα θα πρέπει να λαµβάνεται ώστε να αποφεύγεται η διάνοιξη των 
σάκων - περιεκτών.  
Θα πρέπει : 

- Για τη προµήθεια των σάκων – περιεκτών γίνεται έλεγχος ώστε να είναι 
ανθεκτικοί. 

- Οι σάκοι κλείνουν όταν γεµίσουν κατά τα 3/4 ώστε να προλαµβάνεται η 
υπερχείλιση τους και η δυσκολία στο κλείσιµό τους. 

- Το κλείσιµο των σάκων να γίνεται µε τα πλαστικά κλείστρα ασφαλείας.  
- Η µεταφορά των σάκων - περιεκτών να γίνεται µε τα ειδικά τροχήλατα και µόνο 

(να µην σύρονται στο δάπεδο).  
 

Σε περίπτωση διάνοιξης κάποιου σάκου - περιέκτη: 
- Καλείται το προσωπικό καθαριότητας στον τόπο του ατυχήµατος και 
ενηµερώνεται σχετικά µε το ατύχηµα,  

- λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ατοµικής προστασίας (γάντια χοντρά, ποδιά, 
µάσκα, γυαλιά, ποδονάρια ή µπότες κλπ) µε την επίβλεψη του υπεύθυνου του 
Τµήµατος, 

- τα στερεά ιατρικά απόβλητα συλλέγονται µε ειδικό εξοπλισµό, όπως σάρωθρα, 
λαβίδες κλπ και απορρίπτονται στον ανάλογο σάκο σύµφωνα µε την κατηγορία 
στην οποία ανήκουν : 

 
Ιατρικά Απόβλητα Αστικού χαρακτήρα  
(ΙΑ – ΑΧ) � Μαύρος Σάκος 
Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Αµιγώς Μολυσµατικού Χαρακτήρα 
(ΕΙΑ - ΜΧ) � Κίτρινος Σάκος, Κίτρινο Χαρτοκιβώτιο (Hospital Box) και 
δευτερογενής συσκευασία. 
Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα ταυτόχρονα Μολυσµατικού και τοξικού 
Χαρακτήρα, ή αµιγώς Τοξικού χαρακτήρα 
(ΕΙΑ – ΜΤΧ, - ΤΧ) � Κόκκινο Χαρτοκιβώτιο (Hospital Box) ή δοχείο PP, PE και 
δευτερογενής συσκευασία. 
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- Ο νέος σάκος – περιέκτης δένεται και µεταφέρεται απευθείας στον τόπο 
προσωρινής αποθήκευσης όπου και παραµένει έως την αποκοµιδή του για την 
κατάλληλη επεξεργασία των περιεχόµενων ιατρικών αποβλήτων,  

- Εφόσον υπάρχει διαρροή και υγρών αποβλήτων ακολουθούνται οι διαδικασίες 
που απαιτούνται για το χειρισµό υγρών αποβλήτων που προέρχονται από 
ατύχηµα (βλέπε ΥΓΡΑ Ε.Ι.Α.) 

- Γίνεται καθαρισµός και απολύµανση του περιβάλλοντος χώρου, σύµφωνα µε την 
τεχνική και τα απολυµαντικά που έχει καθορίσει η Επιτροπή Νοσοκοµειακών 
Λοιµώξεων, 

- Αφαιρείται ο προστατευτικός εξοπλισµός, καθαρίζεται και απολυµαίνεται (ο 
εξοπλισµός µιας χρήσης απορρίπτεται). 

- Μετά την αφαίρεση των γαντιών, ακολουθεί υγιεινή των χεριών (πλύσιµο µε 
σαπούνι και νερό ή ταχεία αντισηψία). 

 
6.4.3. ∆ιάνοιξη κουτιών αιχµηρών ή κοφτερών ιατρικών αποβλήτων 

 
Ιδιαίτερη µέριµνα θα πρέπει να λαµβάνεται ώστε να αποφεύγεται η διάνοιξη των 
κουτιών αιχµηρών ή κοφτερών ιατρικών αποβλήτων.  
Θα πρέπει : 

- Πριν τη χρήση των ειδικών κουτιών, να τοποθετείται σωστά το άνω µέρος 
(καπάκι). 

- Τα κουτιά να τοποθετούνται σε σταθερό σηµείο, εύκολα προσβάσιµο στους 
χρήστες. 

- Όταν γεµίσει κατά τα 3/4, να σφραγίζεται ερµητικά και να τοποθετείται σε κίτρινο 
σάκο. 

- Να µην προεξέχουν αιχµηρά ή άλλα αντικείµενα. 
- Σε περίπτωση διάνοιξης κάποιου κουτιού: 

o Καλείται το προσωπικό καθαριότητας στον τόπο του ατυχήµατος και 
ενηµερώνεται σχετικά µε το ατύχηµα 

o Λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ατοµικής προστασίας (γάντια χοντρά, 
ποδιά, µάσκα, γυαλιά ποδονάρια ή µπότες κλπ), µε την επίβλεψη του 
υπευθύνου του Τµήµατος, 

o Τα αιχµηρά ή κοφτερά ιατρικά απόβλητα, συλλέγονται ένα – ένα, µε 
ιδιαίτερη προσοχή, µε λαβίδα και απορρίπτονται σε καινούργιο κουτί 

o Το κουτί σφραγίζεται, τοποθετείται σε κίτριινο σάκο και µεταφέρεται 
απευθείας στον χώρο προσωρινής αποθήκευσης. 

o Εφόσον υπάρχει διαρροή και υγρών αποβλήτων ακολουθούνται οι 
διαδικασίες που απαιτούνται για το χειρισµό υγρών αποβλήτων που 
προέρχονται από ατύχηµα (βλέπε ΥΓΡΑ Ε.Ι.Α.) 

o Γίνεται καθαρισµός και απολύµανση του περιβάλλοντος χώρου, σύµφωνα 
µε την τεχνική και τα απολυµαντικά που έχει καθορίσει η Επιτροπή 
Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων, 

o Αφαιρείται ο προστατευτικός εξοπλισµός, καθαρίζεται και απολυµαίνεται (ο 
εξοπλισµός µιας χρήσης απορρίπτεται). 

o Μετά την αφαίρεση των γαντιών, ακολουθεί υγιεινή των χεριών (πλύσιµο µε 
σαπούνι και νερό ή ταχεία αντισηψία). 
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6.4.4. Τραυµατισµός και έκθεση σε επικίνδυνη ουσία 
 
Στοιχειώδη βήµατα αντιµετώπισης τραυµατισµού και έκθεσης σε επικίνδυνη ουσία: 
• Άµεση παροχή πρώτων βοηθειών, όπως καθαρισµός των πληγών και του 
δέρµατος, και ξέπλυµα των µατιών µε ειδικό διάλυµα που υπάρχει στο 
φαρµακείο και έκπλυση µε καθαρό νερό (όπως περιγράφηκε στην προηγούµενη 
ενότητα). Άµεση επίσκεψη στον οφθαλµίατρο. Σε περίπτωση τραυµατισµού από 
αιχµηρό αντικείµενο, πρέπει να βοηθηθεί η αιµορραγία της πληγής και η περιοχή 
κατόπιν πρέπει να καθαριστεί µε καθαρό τρεχούµενο νερό. 

• Άµεση αναφορά του συµβάντος στον Υπεύθυνο Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων και 
στον Υ∆ΙΑ. 

• Εξέταση του αντικειµένου που προκάλεσε το ατύχηµα για ενδεχόµενη πρόκληση 
µόλυνσης. 

• Επιπρόσθετη ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση από τον ιατρό εργασίας ή 
από το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών. 

• Εξετάσεις αίµατος ή άλλου είδους αν θεωρούνται απαραίτητες. 
• Καταγραφή του συµβάντος. 
• ∆ιερεύνηση του συµβάντος και λήψη µέτρων για την αποφυγή παρόµοιων 
περιστατικών στο µέλλον. 

 
6.4.5. Ατύχηµα από Πυρκαγιά 

• Ατύχηµα από πυρκαγιά µεγάλης εστίας: 
Ειδοποιείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ 199). 
Ενηµέρωση της οµάδας επέµβασης καθώς και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της 
οικείας Νοµαρχίας εφόσον η έκταση της πυρκαγιάς είναι µεγάλη. 

• Ατύχηµα από πυρκαγιά µικρής εστίας: 
� Γίνεται πυρόσβεση µε πυροσβεστήρα CO2 ή αφρού ή µε χρήση 
πυροσβεστικής αντλίας. Αν είναι δυνατόν χωρίς να εκτεθούµε σε κίνδυνο 
αποµακρύνουµε τα δοχεία που δεν έπαθαν ζηµιά και τα διατηρούµε κρύα µε 
παγωµένο νερό αν εκτέθηκαν στην φωτιά. 

� Αποµακρύνουµε όλους τους ανθρώπους που δεν συµµετέχουν στην 
αντιµετώπιση του ατυχήµατος. 

� Αποµακρύνουµε οποιονδήποτε είναι σε αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη του 
ανέµου. 

� Μένουµε όρθιοι µε τον άνεµο πίσω µας. 
� Είναι απαραίτητη η ιατρική παρακολούθηση / περίθαλψη των ανθρώπων που 
εκτέθηκαν σε φωτιά, σε τοξικούς και µολυσµατικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν την υγεία των ανθρώπων.  

 
6.4.6. Αναφορά ατυχηµάτων και περιστατικών 
Το προσωπικό γνωρίζει την ενδεδειγµένη διαδικασία για την τεκµηριωµένη 
αναφορά ατυχήµατος ή περιστατικού, που σχετίζεται µε διασκορπισµό, διαρροή, 
λανθασµένο διαχωρισµό, αιχµηρά αντικείµενα, πυρκαγιά, κ.α. Η αναφορά 
ατυχήµατος γίνεται εγγράφως προς τον Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Ιατρικών 
Αποβλήτων.  
 
Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων διερευνά τα αίτια του ατυχήµατος, 
κρατάει αρχεία µε τις έρευνες και τα µέτρα που λήφθηκαν και λαµβάνει τα 
απαραίτητα µέτρα για να αποφευχθεί η επανάληψη παρόµοιου συµβάντος. 
Σε περίπτωση ατυχήµατος συµπληρώνεται το έντυπο που ακολουθεί (Πίνακας 14). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Έντυπο αναφοράς ατυχήµατος κατά τη διαχείριση ιατρικών 
αποβλήτων 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Φύση του συµβάντος  

 
 
 
 
 

Τόπος συµβάντος   
 

Χρόνος συµβάντος  
 

Άµεσα εµπλεκόµενο προσωπικό  
 

Ενέργειες για την αντιµετώπιση του 
συµβάντος 

 
 
 
 
 
 
 

Πληροφορίες και παρατηρήσεις που 
σχετίζονται µε το συµβάν 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Υ∆ΙΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 

Η Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων είναι υπεύθυνη για τον προγραµµατισµό των 
εκπαιδευτικών σεµιναρίων που αφορούν στη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων, στα 
µέτρα υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού και τον Εσωτερικό Κανονισµό της 
Υγειονοµικής Μονάδας.  

Προσωπικό προς εκπαίδευση 
 
Τα εκπαιδευτικά σεµινάρια απευθύνονται στο σύνολο του προσωπικού, µε έµφαση 
στους εργαζόµενους που παράγουν και χειρίζονται επικίνδυνα απορρίµµατα: 
• Στο ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό 
• Στην υπηρεσία καθαριότητας και το βοηθητικό προσωπικό 
• Στο προσωπικό της Τεχνικής και ∆ιοικητικής υπηρεσίας που είναι υπεύθυνο για 
την εφαρµογή των όσων υπαγορεύει ο Εσωτερικός Κανονισµός 

 
Τα µαθήµατα πραγµατοποιούνται σε οµάδες ξεχωριστά για κάθε κατηγορία 
προσωπικού δίνοντας έµφαση στη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων που 
διαχειρίζονται (διοικητικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, τεχνικό προσωπικό), ώστε να γνωρίζει 
ο ένας τις αρµοδιότητες του άλλου.  
 
 
Για την επίτευξη της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης όλου του προσωπικού 
έχει διαµορφωθεί οµάδα εκπαιδευτών, στην οποία συµµετέχουν άτοµα µε γνώσεις 
σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων αλλά και τις εκπαιδευτικές µεθόδους. Στο 
παρακάτω διάγραµµα απεικονίζεται η διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού ανά 
κλάδο, τοµέα και κατηγορία ενώ στο Πίνακα 15 αναφέρονται οι εκπαιδευτές ανά οµάδα 
εκπαιδευόµενων.  
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Εκπαίδευση προσωπικού  
νοσοκοµείου στην  

∆ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων 

Εκπαίδευση  
ιατρικού  

προσωπικού 

Εκπαίδευση  
νοσηλευτικού  
προσωπικού 

Εκπαίδευση  
διοικητικού  
προσωπικού 

Εκπαίδευση  
τεχνικού  

προσωπικού 

Ειδικευµένοι 
 ιατροί 

Ειδικευόµενοι 
 ιατροί 

Βοηθητικό  
προσωπικό 

Νοσηλευτικό  
προσωπικό 

Εργάτες 

Προσωπικό  
εστίασης 

Προσωπικό  
καθαριότητας 

Επιστηµονικό  
µη ιατρικό  
προσωπικό 

Προσωπικό -  όχι επαφή µε 
ασθενείς 

Προσωπικό σε επαφή µε 
ασθενείς 

Εργαστη-
ριακός Τοµέας 

Χειρουργικός 
Τοµέας 

Παθολογικός 
Τοµέας  

Εργαστη-
ριακός Τοµέας 

Χειρουργικός 
Τοµέας 

Παθολογικός 
Τοµέας  

∆ιάγραµµα 1: ∆ιάγραµµα δένδρου για την εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκοµείου στη ∆ιαχείριση των Ιατρικών Αποβλήτων  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  
{Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΩΣ, ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΑΡΧΕΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ} 

Θεµατικές ενότητες Ονοµατεπώνυµο 
Εκπαιδευτή 

Ειδικότητα 
εκπαιδευτή 

Ηµεροµηνίες 
διεξαγωγής και 

διάρκεια 
προγράµµατος 

Αριθµός και ειδικότητες 
εκπαιδευόµενων 

 

∆ιαχείριση Ιατρικών 
αποβλήτων 

Παπαδηµητρίου Α. 
Ανδριώτη Κ. 

Μηχανικός ΠΕ 
Μηχανικός ΤΕ 

Ανά τρίµηνο 
έτους 

50 άτοµα Τεχνικό 
προσωπικό (Εργάτες, 
Προσωπικό 
Καθαριότητας και 
εστίασης) 
και 50 άτοµα ∆ιοικητικό 
προσωπικό 

 

∆ιαχείριση Ιατρικών 
αποβλήτων 

∆αΐκος Γ.  Μικροβιολόγος/ 
λοιµοξιολόγος 

Ανά τρίµηνο 
έτους 

50 ειδικευόµενους και 50 
ειδικευµένους ιατρούς 

 

∆ιαχείριση Ιατρικών 
αποβλήτων 

Αδαµίδου Σ. 
Καραπάνου Α.  
Χατζοπούλου Μ. 

Επιτροπή 
Λοιµώξεων 
Γρ. Εκπαίδευσης 

Ανά τρίµηνο 
έτους 

50 άτοµα Νοσηλευτικό 
και 25 άτοµα από 
Βοηθητικό προσωπικό 

 

∆ιαχείριση Ιατρικών 
αποβλήτων 

Φούρκας ∆. Τεχνολόγος 
Ιατρικών 
Εργαστηρίων 
(Μικροβιολογικό 
Εργ.) 

Ανά τρίµηνο 
έτους 

50 άτοµα Επιστηµονικό 
µη Ιατρικό Προσωπικό 
Εργαστηρίων 

 

(Τα µαθήµατα επαναλαµβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, έτσι ώστε να αλλάξει η νοοτροπία του προσωπικού όσον αφορά 
στην αναγκαιότητα της σωστής διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων, να ενηµερώνεται το νέο προσωπικό, να αναπροσαρµόζεται η 
γνώση στα νέα δεδοµένα). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 

 
Στο νοσοκοµείο εκτελούνται ήδη Προγράµµατα Ανακύκλωσης: 

• χαρτιού 
• µπαταριών µικρού και µεγάλου µεγέθους 
• συσκευών (ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών) 
• φωτιστικών και λαµπτήρων 
• φίλτρων, ελαίων  και λοιπών λιπαντικών 

 
Τα παραπάνω προγράµµατα λειτουργούν µε επιτυχία λόγω της υψηλής συµµετοχής όλου 
του προσωπικού και επισκεπτών. 
 
Το νοσοκοµείο προγραµµατίζει να υλοποιήσει εντός της τρέχουσας διετίας: 

• Ανακύκλωση - διαχείριση οργανικών αστικών αποβλήτων 
• Ανακύκλωση υάλου - αλουµινίου 

 
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ 
Υ∆ΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Εκτιµώµενο κόστος διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων* 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ 173.056,92€ 

2. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΙΚΤΩΝ, 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

12.300,00€ 
3. 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΙΓΩΣ ΤΟΞΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

4. 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 0 

5. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ 0 

6. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 0 

7. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  0 

8. 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

& ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 0 

9. 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ, 
ΕΛΑΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
 

0 

* Τα στοιχεία αφορούν στο οικονοµικό έτος 2010 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ 

 
Συνηµµένα υποβάλλονται: 
1. Φωτογραφικό υλικό που αφορά  
Α. Έγχρωµη φωτογραφία του εξοπλισµού που διαθέτει η ΥΜ για την συλλογή των 
Μολυσµατικών Αποβλήτων.  

 
 
 
Β. Έγχρωµη φωτογραφία του εξοπλισµού που διαθέτει η ΥΜ για την συλλογή των 
αιχµηρών αντικειµένων. 
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Γ. Έγχρωµες φωτογραφίες του εξοπλισµού που διαθέτει η ΥΜ για την συλλογή των 
Μολυσµατικών, Τοξικών, Μικτών και Οικιακών αποβλήτων.  

 
 

Εικόνα: Kάδοι συλλογής αποβλήτων για αποτέφρωση (κόκκινο) 

 
 

Εικόνα: Kάδοι συλλογής αποβλήτων για αποστείρωση (κίτρινο), οικιακού τύπου (µαύρο). 

 
∆. Έγχρωµες φωτογραφίες του εξοπλισµού που διαθέτει η ΥΜ για την µεταφορά των 
Ε.Ι.Α. (π.χ τροχήλατα µεταφοράς κ.λ.π.).  
 

 
Εικόνα : Κάδος αποκλειστικής χρήσης Ιατρικών αποβλήτων. 
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Ε) Έγχρωµες φωτογραφίες των χώρων αποθήκευσης των τµηµάτων και του Ψυκτικού 
θαλάµου που διαθέτει η ΥΜ για την προσωρινή αποθήκευση των Ε.Ι.Α..  

 
 
 

Εικόνα : Χώρος προσωρινής αποθήκευσης Ε.Ι.Α. εντός τµηµάτων Υ.Μ. 

 

 
 

Εικόνα : Ψυκτικός θάλαµος προσωρινής αποθήκευσης Ε.Ι.Α.- MX 

 

 

Εικόνα : Συµπιεστής -container για µείωση του όγκου των αποβλήτων 
αστικού χαρακτήρα, στον προαύλιο χώρο του νοσοκοµείου. 
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ΣΤ) Έγχρωµη Φωτογραφία µε τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας που διαθέτει η Υγειονοµική 
Μονάδα στη περίπτωση διασκορπισµού των Ιατρικών Αποβλήτων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Κατόψεις χώρων  
Α. Κατόψεις των ορόφων της υγειονοµικής µονάδας µε σηµειωµένους τους χώρους 
προσωρινής αποθήκευσης των διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων και µε τις διαδροµές 
που ακολουθούν τα απόβλητα κατά την αποµάκρυνσή τους από τα σηµεία συλλογής τους 
(διάγραµµα ροής).  
 
Β. Κατόψεις στις οποίες σηµειώνονται οι χώροι αποθήκευσης καταλοίπων από 
ραδιοϊσότοπα που παράγονται και παραµένουν στο νοσοκοµείο µέχρι την ελάττωση της 
ραδιενέργειας τους στα αποδεκτά επίπεδα, (θωρακισµένες κρύπτες), καθώς και η 
αποτύπωση του ειδικού αποχετευτικού δικτύου µε τους νιπτήρες πλύσης και απόρριψης 
ραδιοϊσοτόπων.  
Εγκατάσταση και αποτύπωση θέσης των ειδικών δεξαµενών όπου τα εκκρίµατα των 
ασθενών και άλλα κατάλοιπα που περιέχουν ραδιοϊσότοπα παραµένουν για µείωση της 
ραδιενέργειας τους δεν υπάρχει ούτε επιβάλλεται σύµφωνα µε τους κανονισµούς 
λειτουργίας των εργαστηρίων. Παρατίθενται αποτυπώσεις της θέσης όλου του δικτύου 
απόρριψης ραδιενεργών καταλοίπων στο κοινό αποχετευτικό δίκτυο.  
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3. Χρονοδιάγραµµα Συλλογής Απορριµµάτων 

 
   1η Αποκοµιδή / 2η Αποκοµιδή 

 ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

7.00 / 
15.00 

8.00 / 
16.00 

9.00 / 
17.00 

10.00 / 
18.00 

11.00 / 
19.00 

12.00 / 
20.00 

13.00 / 
21.00 

14.00 15.00 

4ος κτ.Α ΠΦ Α-Χ          
  Μ-Χ          
 ΜΜΝ Α-Χ          
  Μ-Χ          
3ος κτ.Α ΜΕΘ Α-Χ          
  Μ-Χ          
 ΘΕΣΕΙΣ Α-Χ          
  Μ-Χ          
 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ Α-Χ          
  Μ-Χ          
 ΑΠΠΚ Α-Χ          
  Μ-Χ          
 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ Α-Χ          
  Μ-Χ          
 ΜΕΛ Α-Χ          
  Μ-Χ          
2ος κτ.Α ΒΧ Α-Χ          
  Μ-Χ          
 ΑΧΑ Α-Χ          
  Μ-Χ          
 ΑΧΒ Α-Χ          
  Μ-Χ          
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Α-Χ          
  Μ-Χ          
4ος κτ.Β ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ Α-Χ          
  Μ-Χ          
3ος κτ.Β ΜΤΝ, ΝΕΦΡΛΟΓΟΓΙΚΗ Α-Χ          
2ος κτ.Β ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΗ Μ-Χ          
  Α-Χ          
 ΓΥΝ-ΟΦΘ-ΩΡΛ Μ-Χ          
  Α-Χ          
1ος κτ.B ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Μ-Χ          
  Α-Χ          
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  1η Αποκοµιδή / 2η Αποκοµιδή 

 ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

7.00 / 
15.00 

8.00 / 
16.00 

9.00 / 
17.00 

10.00 / 
18.00 

11.00 / 
19.00 

12.00 / 
20.00 

13.00 / 
21.00 

14.00 15.00 

ΙΣΟΓΕΙΟ κτ.B ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Μ-Χ          
  Α-Χ          
ΙΣΟΓΕΙΟ κτ. Α ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓ.  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΣΙΕΣ 
Μ-Χ          

 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓ.  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α-Χ          

1ος κτ.Α ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ Μ-Χ          
  Α-Χ          
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Μ-Χ          
  Α-Χ          
 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Μ-Χ          
  Α-Χ          
 ΑΠΚ Μ-Χ          
  Α-Χ          
 ΚΟΥΖΙΝΕΣ-ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΑΧ          
 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ 
          

 
 
όπου σηµειώνονται το είδος των αποβλήτων που µεταφέρονται καθώς και τα τµήµατα που συµπεριλαµβάνονται στη διαδροµή των 
τροχήλατων εντός του Νοσοκοµείου. 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΑ  
Πίνακας 1: Συνοδευτικό Έντυπο για τα ΕΙΑ κατά τα διάφορα στάδια διαχείρισής τους, τα οποία επεξεργάζονται εκτός της ΥΜ. 
Αρµόδια Αδειοδοτούσα Αρχή Επεξεργασίας: ……………………………. 
…………………………….………………………………………………………………………………… 
Αριθµ. Αδείας: ……………………………………………………………….. 
∆/νση: ……………………Τηλ:………………e-mail:……………………………… FAX:…………………… 

Αύξων Αριθµός: 

Παραγωγός Αποβλήτων (Υγειονοµική Μονάδα) 
:…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. Αρµόδια Αδειοδοτούσα Αρχή Μεταφοράς: ……………………………, Αριθµ. Αδείας: ………………… 

∆/νση: …………………Τηλ:……………e-mail:…………………………………… FAX:……………… 
Βεβαίωση παραγωγού της Υγειονοµικής Μονάδας 
 
 
 

 
 

 
(Α) 

Τα υλικά που περιγράφονται κατωτέρω θα συλλεχθούν από το Β και θα µεταφερθούν στο Γ 
 Πλήθος περιεκτών ποσότητα (Kg) 
 
ΕΙΑ σε κόκκινους περιέκτες:  
 
ΕΙΑ σε κίτρινους περιέκτες: 
 
ΕΙΑ σε πράσινους περιέκτες: 

Ονοµατεπώνυµο:…………………………. 
……………………………………………… 
∆/νση:…………………………………….. 
……………………………………………… 
Ηµεροµηνία: ………/…………/………… 

Ιδιότητα:…………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
Τηλ.: ………………………………………………. 
Υπογραφή:………………………………………. 

Βεβαίωση µεταφορέα 
Για λογαριασµό του (στοιχεία φορέα συλλογής) 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… (Β) 

Βεβαιώνω ότι συνέλεξα τα απόβλητα που περιγράφονται παραπάνω στις: ……………/……………../ και 
ώρα:……………… Αριθµ. Οχήµατος:…………… 
Ονοµατεπώνυµο: ……………………………∆/νση: ………………………….Τηλ:……………… 
Ηµεροµηνία :………/………/………Υπογραφή:…………………………………………………… 

Βεβαίωση Αποδέκτη Αποβλήτων 
Για λογαριασµό του  
(Επωνυµία): …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
∆/νση: …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 

 

Βεβαιώνω ότι παρέλαβα απόβλητα για επεξεργασία από τον µεταφορέα Β και από το όχηµα 
αριθµ:…………………………………………………….. 
Στις: ………./………/……….. και ώρα: ……………..ως ακολούθως 
 Πλήθος περιεκτών ποσότητα (Kg) 
 
ΕΙΑ σε κόκκινους περιέκτες:  
 
ΕΙΑ σε κίτρινους περιέκτες: 
 
ΕΙΑ σε πράσινους περιέκτες: 
Ονοµατεπώνυµο: 
…………………………………………………………Ιδιότητα:…………………………………… 
Ηµεροµηνία: ………/………/………Υπογραφή: ……………………………………………………. Είδος Επεξεργασίας ……………………………………… 

………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. (Γ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
(Για χρήση παραγωγού / µεταφορέα / αποδέκτη σε περίπτωση διαφοροποίησης των στοιχείων από Α έως Γ ή άλλες περιπτώσεις) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Πίνακας 2: Συνοδευτικό Έντυπο για τα ΕΙΑ κατά τα διάφορα στάδια διαχείρισής τους, τα οποία επεξεργάζονται εντός της ΥΜ. 

Αρµόδια Αδειοδοτούσα Αρχή Επεξεργασίας: ……………………………. 
…………………………….………………………………………………………………………………… 
Αριθµ. Αδείας: ……………………………………………………………….. 
∆/νση: ………………………………………………………Τηλ:…………………………………… 
e-mail:…………………………………………………FAX:………………………………………. 

Αύξων Αριθµός: 

Παραγωγός Αποβλήτων (Υγειονοµική Μονάδα) 
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………. 

Βεβαίωση παραγωγού της Υγειονοµικής Μονάδας 
 
 
 

 
 

 
(Α) 

Τα υλικά που περιγράφονται κατωτέρω θα συλλεχθούν από το Β και θα µεταφερθούν στο Γ 
 Πλήθος περιεκτών ποσότητα (Kg) 
 
ΕΙΑ σε κόκκινους περιέκτες:  
 
ΕΙΑ σε κίτρινους περιέκτες: 
 
ΕΙΑ σε πράσινους περιέκτες: 

Ονοµατεπώνυµο:…………………………. 
……………………………………………………… 
∆/νση:…………………………………………. 
…………………………………………………….. 
Ηµεροµηνία: ………/…………/………… 

Ιδιότητα:………………………………… 
………………………………………………
…………. 
Τηλ.: ……………………………………. 
Υπογραφή:……………………………… 

Βεβαίωση µεταφορέα 
Για λογαριασµό του (στοιχεία φορέα συλλογής) 
……………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… (Β) 

Βεβαιώνω ότι συνέλεξα τα απόβλητα που περιγράφονται παραπάνω στις: 
……………/……………../ και ώρα:……………… Αριθµ. Οχήµατος:…………… 
Ονοµατεπώνυµο: …………………………………………………………………………………… 
∆/νση: ………………………………………………….Τηλ:………………………………………… 
Ηµεροµηνία :………/………/………Υπογραφή:…………………………………………………… 

Βεβαίωση Αποδέκτη Αποβλήτων 
Για λογαριασµό του  
(Επωνυµία): …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
∆/νση: …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 

 

Βεβαιώνω ότι παρέλαβα απόβλητα για επεξεργασία από τον µεταφορέα Β και από το 
όχηµα αριθµ:…………………………………………………….. 
Στις: ………./………/……….. και ώρα: ……………..ως ακολούθως 
 Πλήθος περιεκτών ποσότητα (Kg) 
 
ΕΙΑ σε κόκκινους περιέκτες:  
 
ΕΙΑ σε κίτρινους περιέκτες: 
 
ΕΙΑ σε πράσινους περιέκτες: 
Ονοµατεπώνυµο: …………………………………………………………………………………… 
Ιδιότητα:……………………………………………………………………………………………… 
Ηµεροµηνία: ………/………/………Υπογραφή: 
……………………………………………………. 

Είδος Επεξεργασίας ……………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

(Γ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
(Για χρήση παραγωγού / µεταφορέα / αποδέκτη σε περίπτωση διαφοροποίησης των στοιχείων από Α έως Γ ή άλλες περιπτώσεις) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


