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1.  Εισαγωγή 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός  Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΚΔΑΥΜ) αποσκοπεί στη 
εναρμόνιση της Διαχείρισης των Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων από το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 
“Ο Αγιος Ανδρέας” με την υπ' αριθ. οικ. 146163/20129 ΦΕΚ 1537/Β/8-5-2012 με την οποία καθορίζεται 
το πλαίσιο διαχείρισης αποβήτων στις Υγειονομικές Μονάδες. 

Η σύνταξη του ΕΚΔΑΥΜ αποσκοπεί στη διαμόρφωση της στρατηγικής και των εσωτερικών διαδικασιών 
που εφαρμόζονται από το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών “Ο Αγιος Ανδρέας” για την ορθή εφαρμογή όλων 
εκείνων των ενεργειών, μέτρων και όρων που απαρτίζουν τα στάδια της ασφαλούς διαχείρισης των ΑΥΜ. 
Οι στόχοι αυτοί είναι δεσμευτικοί για όλο το προσωπικό της ΥΜ, το οποίο με βάση τις 
αρμοδιότητές του συμβάλει στην επίτευξή τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο  ΕΚΔΑΥΜ  του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» αποσκοπεί: 

 Στην παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και την εξασφάλιση της τήρησης αυτής. 

 Στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των ατόμων που εμπλέκονται στην ενδονοσοκομειακή 
διαχείριση των ΑΥΜ. 

 Στον καθορισμό των διαδικασιών διαχείρισης των ΑΥΜ και του εξοπλισμού που θα 
χρησιμοποιείται. 

 Στον καθορισμό σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. 

 Στον καθορισμό του κόστους διαχείρισης ΑΥΜ. 

 Στην αποτύπωση των μητρώων-εντύπων που χρησιμοποιούνται στην ΥΜ για την παρακολούθηση των 
επιμέρους σταδίων διαχείρισης των ΑΥΜ. 

Η βαρύτητα του περιεχομένου του, ως άνω κανονισμού απαιτεί την αυστηρή συμμόρφωση των 
εμπλεκομένων σε όλες τις βαθμίδες προσωπικού του Νοσοκομείου για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 
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2.  Ορισμοί 

1. Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ): Τα απόβλητα που παράγονται από Υγειονομικές 
Μονάδες και αναφέρονται στον κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος της Απόφασης 
2000/532/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2000, όπως εκάστοτε ισχύει. Τα ΑΥΜ περιλαμβάνουν τις 
παρακάτω κατηγορίες: 

i) Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) που προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα. 

ii) Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ): 

α) Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ), τα οποία εκδηλώνουν μόνο την 
επικίνδυνη ιδιότητα Η9 σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 60 του Νόμου 4042/2012. Ο 
όρος «Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)» αντικαθιστά τον όρο «Επικίνδυνα Ιατρικά 
Απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΜΧ)», ο οποίος προβλέπεται στην κοινή υπουργική 
απόφαση 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1419). 

β) Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ), τα οποία εκδηλώνουν την επικίνδυνη ιδιότητα Η9 
ταυτόχρονα με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ιδιότητες σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 
60 του Νόμου 4042/2012. Ο όρος «Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)» αντικαθιστά τον όρο 
«Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα (ΕΙΑ–
ΜΤΧ)», ο οποίος προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1419). 

γ) Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ), τα οποία εκδηλώνουν μία τουλάχιστον επικίνδυνη ιδιότητα 
εκτός της ιδιότητας Η9. Ο όρος «Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)» αντικαθιστά τον όρο «Επικίνδυνα 
Ιατρικά Απόβλητα Αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ–ΤΧ)» ο οποίος προβλέπεται στην κοινή υπουργική 
απόφαση 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1419). 

iii)  Ειδικά Ρεύματα Αποβλήτων: Ραδιενεργά, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση, ρεύματα αποβλήτων 
εναλλακτικής διαχείρισης (μπαταρίες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), 
απόβλητα έλαια, απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων). 

2. Αποτέφρωση: Η θερμική επεξεργασία αποβλήτων, με ή χωρίς ανάκτηση της θερμότητας που 
εκλύεται κατά την καύση, συμπεριλαμβανομένης της αποτέφρωσης αποβλήτων με οξείδωση, καθώς 
και άλλων τεχνικών θερμικών επεξεργασιών όπως της πυρόλυσης της αεριοποίησης ή της τεχνικής 
πλάσματος, εφόσον οι ουσίες που προέρχονται από την επεξεργασία αυτή, στη συνέχεια, 
αποτεφρώνονται. 

3. Αποστείρωση: Κάθε μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες που πετυχαίνει 
μείωση του μικροβιακού φορτίου των αποβλήτων σε επίπεδα παρόμοια με αυτά των οικιακών 
αποβλήτων. 

4. Μεταφόρτωση: Η φόρτωση των αποβλήτων από μέσο μεταφοράς, μέσω κινητής μονάδας ή μόνιμης 
εγκατάστασης, σε άλλο μέσο μεταφοράς. Η μεταφόρτωση μέσω κινητών μονάδων αποτελεί εργασία 
μεταφοράς, ενώ η μόνιμη εγκατάσταση μεταφόρτωσης αποτελεί εργασία αποθήκευσης. 

5. Ετήσιο: περίοδος η οποία καλύπτει ένα ημερολογιακό έτος από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου. 

6. Πηγή αποβλήτων: ένα διακριτό τμήμα της ΥΜ (σημείο ή διεργασία) από το οποίο παράγονται 
απόβλητα. 

7. Αδειοδοτούσα Αρχή: Η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έκδοση απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων για την ΥΜ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

8. Φορέας εκμετάλευσης: Κάθε νομικό προσωπό το οποίο εκμεταλλεύεται ή διευθύνει την ΥΜ, όπου 
αυτό προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, στο οποίο έχουν μεταβιβασθεί αποφασιστικές οικονομικές 
εξουσίες, όσον αφορά την τεχνική λειτουργία της ΥΜ. 
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3. Δήλωση ΥΜ 

Η ΥΜ «Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»» δεσμεύεται ότι θα διαχειρίζεται τα παραγόμενα 
απόβλητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία με βασικό στόχο την προστασία των 
εργαζόμενων, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. 

Η ΥΜ «Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»» στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων 
τα οποία παράγει, και στη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εγκατάστασης, με σκοπό τη μείωση 
της παραγωγής αποβλήτων και τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης αυτών. 

Για το λόγο αυτό η ΥΜ προχωρά στην εκπόνηση και εφαρμογή του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού 
Διαχείρισης Αποβλήτων. Ο Εσωτερικός Κανονισμός αναφέρει αναλυτικά όλες τις διαδικασίες που 
απαιτούνται για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων.  

Η ΥΜ «Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»» δεσμεύεται για την εφαρμογή των διαδικασιών που 
αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό καθώς και για την παρακολούθηση και αναζήτηση των 
τεχνολογικών και νομοθετικών εξελίξεων που μπορούν να βελτιώσουν περαιτέρω τις επιδόσεις της. 

Η ΥΜ «Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»» δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά, στο πλαίσιο 
των δυνατοτήτων της και κατά το μερίδιο που της αναλογεί, στη γενικότερη προσπάθεια της Ελλάδας 
να μειώσει την παραγωγή των αποβλήτων και να αυξήσει την ανάκτηση αυτών. Στο πλαίσιο αυτό θα 
συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, και θα εφαρμόζει όλα όσα προβλέπονται από τη σχετική 
νομοθεσία. 
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4. Περιγραφή της ΥΜ  

Τύπος Υγειονομικής Μονάδας : ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
Τοποθεσία : ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 37, ΠΑΤΡΑ 
Στοιχεία επικοινωνίας   
 Ταχ. Δ/νση : ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 37, ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ. 26335 
 Τηλέφωνο : 2613601000 
 Φαξ : 2613601893 
Ονοματεπώνυμο Διοικητή : ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
Αριθμός Κλινών   
 Οργανικές : 465 κλίνες 
 Ανεπτυγμένες : 337 κλίνες 
Κατανομή Οργανικών Κλινών   
 Παθολογικός Τομέας : 210 κλίνες 
 Χειρουργικός Τομέας : 180 κλίνες 
 Ψυχιατρικός Τομέας 

Διατομεακά Τμήματα 
:
:

20 κλίνες 
55 κλίνες 

Κατανομή Ανεπτυγμένων Κλινών   
 Παθολογικός Τομέας : 175 κλίνες 
 Χειρουργικός Τομέας : 130 κλίνες 
 Ψυχιατρικός Τομέας : 18 κλίνες 
 Διατομεακά Τμήματα : 14 κλίνες 

 

Στον πίνακα 4.1 παρουσιάζεται η διάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου όπως συστήνεται 
στον Οργανισμό του Γ. Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» (Υπ. αριθ. Γ2α/57683 Απόφαση – ΦΕΚ 
1435/Β/26-04-2018).  

 

Πίνακας 4.1: Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» 

Τομείς Τμήματα Ειδικές Μονάδες (στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων τμημάτων) 

Παθολογικός 

Παθολογικά (Α-Β)  
Πνευμονολογικό - Εργαστήριο Βρογχοσκοπήσεων 

- Μελέτης Ύπνου 
Καρδιολογικό - Εμφραγμάτων 

- Αιμοδυναμική 
Γαστρεντερολογικό - Ενδοσκοπήσεων 
Νευρολογικό  
Νεφρολογικό - Τεχνητού Νεφρού και Χρόνιας Περιτοναϊκής 

Διύλισης 
Ρευματολογικό  
Αιματολογικό  
Ακτινοθεραπευτικής 
Ογκολογίας 

 

Ειδικές Μονάδες 
Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου  
Ογκολογίας – Χημειοθεραπείας  

Χειρουργικός 

Τμήματα Ειδικές Μονάδες (στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων τμημάτων) 

Χειρουργικό  
Ουρολογικό  
Οφθαλμολογικό  
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Ορθοπεδικό  
Αναισθησιολογικό - Μεταναισθητικής Φροντίδας 
Μαιευτικό-Γυναικολογικό  
ΩΡΛ  
Νευροχειρουργικό  
Πλαστικής Χειρουργικής  
Στοματικής και 
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

 

Οδοντιατρικό  
Εργαστηριακός Τμήματα Ειδικές Μονάδες (στο πλαίσιο των 

αντίστοιχων τμημάτων) 
Βιοπαθολογικό-Αιματολογικό-
Βιοχημικό 

 

Αιμοδοσίας  
Παθολογικής Ανατομικής  
Ακτινοδιαγνωστικό  
Πυρηνικής Ιατρικής  
Φαρμακευτικό  
Κυτταρολογικό  
Ιατρικής Φυσικής  
Ειδική Μονάδα  
Τοξικολογική  

Ψυχικής 
Υγείας 

Τμήματα Ειδικές Μονάδες (στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων τμημάτων) 

Ψυχιατρικό Ενηλίκων Τμήμα Νοσοκομείο Ημέρας 
Διατομεακά 
Τμήματα - 
Μονάδες 

Τμήματα Ειδικές Μονάδες 
Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας  
Αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών (ΤΕΠ) 

 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
(ΜΕΘ) 

Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
Νεογνών (ΜΕΝΝ) 

 

Λοιπά Τμήματα Τμήματα  
Παραϊατρικού Προσωπικού  
Κοινωνικής Εργασίας  

 

Στον πίνακα 4.2, παρουσιάζεται ο αριθμός των ανεπτυγμένων κλινών του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος 
Ανδρέας». 

 

Πίνακας 4.2: Αριθμός Ανεπτυγμένων Κλινών 

ΤΟΜΕΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ/ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Παθολογικά (Α-Β) Τμήματα 58 
Πνευμονολογικό Τμήμα 27 
Καρδιολογικό Τμήμα 20 
Νευρολογικό Τμήμα 6 
Νεφρολογικό Τμήμα 12 
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Ρευματολογικό Τμήμα 6 
Αιματολογικό Τμήμα (Επέκταση Παθολογικής) 10 
Μονάδα Εμφραγμάτων 5 
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και Χρόνιας Περιτοναϊκής Διύλισης 12 
Μονάδα Ογκολογίας – Χημειοθεραπείας 19 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 175 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Χειρουργικό 26 
Ουρολογικό 14 
Οφθαλμολογικό 10 
Ορθοπεδικό 25 
Μαιευτικό-Γυναικολογικό 27 
ΩΡΛ και Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 12 
Νευροχειρουργικό 2 
Πλαστικής Χειρουργικής 14 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 130 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Μονάδα Νοσοκομείου Ημέρας 18 

ΣΥΝΟΛΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 18 

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 6 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) 8 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 14 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 337 

 

Στους ανωτέρω τομείς λειτουργούν τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 4.3 και 
εργαστήρια, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 4.4. 

 

Πίνακας 4.3: Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 

Αιματολογικό Καρδιολογικό Παθολογικό Ενδοκρινολογικό 

Δερματολογικό Νευρολογικό Πνευμονολογικό Ογκολογικό 

Διαβητολογικό Νεφρολογικό Ρευματολογικό Διαιτολογικό 

Ακουολογικό Οικογενειακού Προγραμματισμού Σκωλιώσεων Ανδρολογικό 

Ορθοπεδικό Χειρουργικό Γναθοχειρουργικό Ουρολογικό 

Ω.Ρ.Λ. Μαιευτικό Οφθαλμολογικό Οδοντιατρικό 
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Ψυχιατρικό Πλαστικής Χειρουργικής Μικροβιολογικό Ψυχολογικό 

Ιατρείο Πόνου    

 

Πίνακας 4.4: Εργαστήρια  

Εργαστήρια Γ. Ν. Πατρών 

Μικροβιολογικό Παθολογοανατομικό Διαιτολογικό Πυρηνική 

Αιματολογικό Κυτταρολογικό Ακουστικά αντανάκλ. Υπέρηχοι Μαιευτικής 

Βιοχημικό Αιμοδοσία Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα Υπέρηχοι Ουρολογικού 

Ακτινογραφίες Τρίπλεξ Τεστ Κόπωσης Ακουστικά αντανάκλ. 

Υπέρηχοι Πανοραμικές Ενδοσκοπικό ΩΡΛ Βυθός 

Μαστογραφίες Αξονικές Φυσιοθεραπευτικό Ακτινοθεραπευτικό 

Ακουογράμματα Τυμπανογράμματα Προκλητά Δυναμικά Ηλεκτρομυογράφημα 

Προκλητά 
Ενδοσκοπικού 

Στραβισμοί Υπέρηχοι καρδιάς Ecco Stress 

Οπτικά Πεδία Γλαύκωμα Γαστρεντερολογικό Ενδοσκοπικό 

Ακουογράμματα Τυμπανογράμματα Τοξικολογικό AIDS 

 

- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού:    1225 άτομα 

- Στοιχεία νοσηλευόμενων έτους 2019: Τα στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα 4.5. 

 

Πίνακας 4.5: Συγκεντρωτικά στοιχεία Νοσηλευτικής Κίνησης ανά Τομέα, έτους 2019 

ΤΜΗΜΑΤΑ/ 
ΜΟΝΑΔΕΣ/ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΛΙΝΩΝ 

ΕΙΣΕΛ-
ΘΟΝΤΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

ΝΟΣΗΛΕ
Υ- 
ΘΕΝΤΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙ
Σ 

Μ.Ο. 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΚΑΛΥΨΗ 
(%) 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Παθολογικό  
Τμήμα Α 

31 1827 2186 5,28 11549 102,07 

Παθολογικό  
Τμήμα Β 

27 1752 2082 5,18 10788 109,47 

Πνευμονολογικό 
Τμήμα 

27 2150 2364 3,70 8746 88,75 

Καρδιολογικό 
Τμήμα 

20 1259 1607 3,03 4870 66,71 

Νευρολογικό 
Τμήμα 

6 915 913 1,00 913 90,58 

Νεφρολογικό 
Τμήμα 

12 365 495 3,90 1931 44,09 
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Ρευματολογικό 
Τμήμα 

6 1136 1136 1,00 1136 82,32 

Αιματολογικό 
Τμήμα (Επέκταση 
Παθολογικής) 

10 2890 2860 1,00 2862 114,48 

Μονάδα 
Εμφραγμάτων 

5 301 418 2,59 1084 59,40 

Μονάδα Τεχνητού 
Νεφρού και 
Χρόνιας 
Περιτοναϊκής 
Διύλισης 

12      

Μονάδα 
Ογκολογίας – 
Χημειοθεραπείας 

19 5233 5192 1,00 5192 109,31 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

175 17828 19253 2,55 49071 76,82 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Χειρουργικό 26 2021 2272 3,58 8131 85,68 
Ουρολογικό 14 1595 1674 2,27 3802 74,70 
Οφθαλμολογικό 10 1858 1868 1,10 2064 56,55 
Ορθοπεδικό 25 1178 1318 3,86 5085 55,73 
Μαιευτικό-
Γυναικολογικό 

27 1548 1673 3,22 5388 54,67 

ΩΡΛ και 
Στοματικής και 
Γναθοπροσωπικής 
Χειρουργικής 

12 761 835 3,07 2564 58,54 

Νευροχειρουργικό 2 33 34 1,71 58 7,95 
Πλαστικής 
Χειρουργικής 

14 691 728 2,60 1891 37,01 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

130 9685 10402 2,79 28983 61,08 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Μονάδα 
Νοσοκομείου 
Ημέρας 

18 517 561 4,09 2292 50,93 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

18 517 561 4,09 2292 50,93 

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ 
Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας (ΜΕΘ) 

6 61 151 11,98 1809 82,60 

Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας 
Νεογνών (ΜΕΝΝ) 

8 244 362 10,62 3844 131,64 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΔΙΚΩΝ 

14 305 513 36,64 5653 110,62 
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ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 337 28335 30729 2,80 85999 69,92 

 

-Αριθμός επισκέψεων ΤΕΙ:        106.554 επισκέψεις για το έτος 2019 

-Αριθμός επισκέψεων ΤΕΠ:        63.347 επισκέψεις για το έτος 2019 

-Αριθμός εργαστηριακών εξετάσεων:    2.432.535 Εξετάσεις για το έτος 2019 

-Πίνακας με τον κυριότερο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που υπάρχει και λειτουργεί στην ΥΜ (κυρίως 
εξειδικευμένα μηχανήματα) 

Πίνακας 4.6: Ενδεικτικός Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός 

Α/Α Είδος Μοντέλο Ποσότητα
1 Γ’-camera Philips Brightview XCT 1
2 Γραμμικός Επιταχυντής Elekta Synergy Platform 18MV 1
3 Εξομοιωτής Γραμμικού Επιταχυντή Nucletron Simulix Evolution 1
4 Σύστημα σχεδιασμού θεραπείας Nucletron TPS Oncentra Masterplan 1 
5 Αξονικός Τομογράφος Siemens Somatom Emotion 16 Excel 1
6 Ψηφιακός Αγγειογράφος GE Innova IGS 540 1 
7 Τηλεχειριζόμενο ακτινολογικό 

σύστημα (ακτινοσκόπηση) 
Siemens Luminos Fusion 1 

8 Κινητά συστήματα ακτινοσκόπησης 
τύπου C-ARM 

Philips BV-Libra 2 

9 Τηλεχειριζόμενο ακτινολογικό 
σύστημα (ακτινογράφηση) 

Siemens Luminos Fusion 1 

10 Σύστημα ακτινογράφησης Siemens Matrix Fusion 1 
11 Σύστημα ακτινογράφησης Merate Opera G650 1 
12 Σύστημα ακτινογράφησης Merate Opera G650DR 2 
13 Ψηφιακός μαστογράφος Ims Giotto 1 
14 Κινητό σύστημα ακτινογράφησης Siemens Polymobil 2 
15 Κινητό σύστημα ακτινογράφησης SMAM Mobildrive 3 
16 Οδοντιατρικό σύστημα 

ακτινογράφησης 
Ardet Orix 70 1 

17 Ορθοπαντομογράφος Sirona Orthophos 3 1 
18 Laser YAG  Alcon 3000LE  1 

19 Laser Γυναικολογικό Martin MCO 50 PLUS  1 

20 Laser Ουρολογικό Lumenis VERSA PULS P20  1 

21 

Laser Ουρολογικό 

Dornier  MEDTECH  GMBH  MEDILAS  D 

UROBEAM  1 

22 Laser Χειρουργικό Lumenis 40C  1 

23 Αιμοκάθαρσης Gambro AK 200S  12 

24 Αιμοκάθαρσης Nikkiso DBB‐07  5 

25 Αιμοκάθαρσης Nikkiso DBB‐05  2 

26 Αιμοκάθαρσης-Αιμοδιάλυσης Fresenius MULTIFILTRATE  1 

27 Αιμοκάθαρσης-Αιμοδιάλυσης Baxter AQUARIUS  1 

28 Αιμοσφαιρινόμετρο Ekf DIAGNOSTIC 3040‐0010‐0218  1 

29 Αναλυτής Αερίων Αίματος Technomedica GASTAT 602I  3 
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30 Αναλυτής Αερίων Αίματος Technomedica GASTAT‐730  1 

31 Αντλία Πλύσης – Αναρρόφησης Endoflow MEN 01 ROCAMED  1 

32 Αρθροσκόπιο Stortz ENDOVISION 533  1 

33 Αυτόματης Χρώσης Leica STAINER XL  1 

34 Αυτόματης Χρώσης Scientific SHANDON VARISTAIN 24‐4  1 

35 Γαστροσκόπιο Fujinon FG‐1Z  1 

36 Γαστροσκόπιο Fujifilm COOPER EG‐530FP  1 

37 Δονητής Αμαλγάματος  LINEA TAC 200C  1 

38 Ενδοσκοπικός Πύργος Olympus  1 

39 Ενδοσκοπικός Πύργος Fugifilm COOPER  1 

40 Ενδοσκοπικός Πύργος ΩΡΛ Karl STORZ TP 100EN  1 

41 Ενδοσκοπικός Πύργος ΩΡΛ Karl STORZ 11101RPK2  1 

42 Ενδοσκοπικός Ουρολογικός Πύργος W.O.M AG HDC 1100  1 

43 Ενδοσκόπιο Hopcins 30  1 

44 Θάλαμος Νηματικής Ροής Faster ULTRASAFE 48  1 

45 Θάλαμος Νηματικής Ροής Kedro‐HERAEUS HPH 12  1 

46 Θάλαμος Νηματικής Ροής Thermo (HERAEUS) KSP 12  1 

47 Ιστοκινέτα Shandon CITADEI  1 

48 Κλίβανος Statim STATIM 2000S  1 

49 Κλίβανος Memmert 7OO  1 

50 Κλίβανος Statim 5000S  1 

51 Κλίβανος Tuttnauer ELARA 11  1 

52 Κλίβανος Icanclave STE‐23‐T  1 

53 Κλίβανος Αυτόκαυστος Mocom BASIC PLUS  1 

54 Κλίβανος Υγρός Cominox 182  1 

55 Κλίβανος Υγρός Melag 23  1 

56 Κολονοσκόπιο Fujinon FC 12  1 

57 Κολονοσκόπιο Fujifilm COOPER EC‐530FL  1 

58 Κολποσκόπιο Karl KAPS GMBH SOM 52  1 

59 Κυστεοσκόπιο Fujinon PS2‐HS  1 

60 Λαρυγγοσκόπιο Timesco OPTIMA CLX  1 

61 Μικροτόμος Leica RM 2255  4 

62 Μικροτόμος Κρυοστάτης Leica CM1950 UV  1 

63 Οδοντιατρική Μονάδα Sirona C8+  3 

64 Οδοντιατρικό UNIT Oms PUNTO  1 

65 Ουρητηροσκόπιο Olympus URF‐P3  1 

66 Ουρητηροσκόπιο Karl STORZ 11278Α1  1 

67 Πλυντήριο Ενδοσκοπίου Soluscope SA SL‐V1‐GTA  1 

68 Πλυντήριο Ενδοσκοπίου Olympus MINI‐ETD 2PAA  1 

69 Ρινολαρυγγοσκόπιο Karl STORZ 11101RP2  1 

70 Σύστημα Αυτόματης Χρώσης Leica AUTOSTAINER XL  1 

71 Σύστημα Αυτόματης Χρώσης Cr AUTOSTAINER XL  1 

72 Ωρλ  UNIT Atmos C‐21  3 
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5. Ευθύνες και αρμοδιότητες των εμπλεκομένων στον τομέα διαχείρισης ΑΥΜ 

5.1. Γενικά 

Με την υπ’ αριθ. 13/18-01-2021, όπως τροποποίησε τις 490/07-08-2017 και 1498/04-11-2019 
Αποφάσεις Διοικητή, ορίστηκε η Επιτροπή Διαχείρισης των Αποβλήτων (ΕΔΑΥΜ) έργο της οποίας είναι: 

• Ο ορισμός του Υπεύθυνου διαχείρισης ΑΥΜ (ΥΔΑΥΜ) 

• Η έγκριση του ΕΚΔΑΥΜ 

• Η αναθεώρηση του ΕΚΔΑΥΜ 

• Ο έλεγχος της εφαρμογής του κανονισμού 

Τα μέλη της επιτροπής αυτής, είναι μέλη του προσωπικού της ΥΜ και πιο συγκεκριμένα είναι οι εξής: 

 Διοικητής ή Αναπληρωτής Διοικητής ΥΜ 

 Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 

 Επόπτρια Δημόσιας Υγείας 

 Υποδιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 

 Δ/ντής Κλινικού Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής/Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου 

 Δ/ντρια Μικροβιολογικού Τμήματος/τμήματος κλινικών εξετάσεων 

 Δ/ντρια Ακτινολογικού τμήματος/όποιου τμήματος χειρίζεται ραδιοϊσότοπα 

 Δ/ντρια Νοσηλευτικού Προσωπικού 

 Διοικητικός Δ/ντής 

 Προϊστάμενος γραφείου γενικής επιστασίας 

 Προϊσταμένη Φαρμακείου 

Τα μέλη της ΕΔΑΥΜ παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 5.1: Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων 

Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 

Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο 

Διοικητής Θεοδωρόπουλος 
Ηλίας 

  

Πρόεδρος Επιτροπής 
Νοσοκομειακών 
Λοιμώξεων 

Μανωλοπούλου 
Πατρούλα 

  

Επόπτρια Δημόσιας 
Υγείας 

Μανωλοπούλου 
Χαρίκλεια 

  

Υποδ/ντής Τεχνικής 
Υπηρεσίας 

Αργυρόπουλος 
Ιωάννης 

Προϊσταμένη Τεχνικού 
Τμήματος 

Φωτοπούλου 
Αικατερίνη 

Δ/ντής Πυρηνικής 
Ιατρικής 

Χονδρομάρας 
Αθανάσιος 

Ιατρός Επιμελητής Α’ 
Παθολογοανατομικού 
Εργαστηρίου 

Αρουκάτος 
Παναγιώτης 
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Δ/ντρια Μικροβιολογικού 
Τμήματος 

Οικονομοπούλου 
Ευαγγελία 

Ιατρός 
Μικροβιολογικού 
Τμήματος 

Μενδρινού 
Ευαγγελία 

Δ/ντης Ακτινολογικού 
Τμήματος 

Ανδρικάκος 
Παναγιώτης 

Ιατρός Ακτινολογικού 
Τμ. 

Τσιμάρα Μαρία 

Δ/ντής Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας 

Παπαναγοπούλου 
Γεωργία 

Τομεάρχης 
Εργαστηριακού Τομέα 

Μιχαλαριά Πάτρα 

Διοικητικός Δ/ντής Παπαδιονυσίου 
Διονύσιος 

Υποδ/ντρια 
Διοικητικής Υπηρεσίας 

Σουβαλιώτη 
Φωτεινή 

Προϊσταμένος Γραφείου 
Γενικής Επιστασίας 

Γιαννόπουλος 
Σπυρίδων 

  

Προϊσταμένη Φαρμακείου Αρσένου Ευαγγελία   
Προϊσταμένη Αυτοτελούς 
Τμήματος Ελέγχου 
Ποιότητας, Έρευνας και 
Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης 

Ασλανίδη Κατερίνα   

 

Με την υπ’ αριθ. 61/17-02-2021 Απόφαση Διοικητή, η οποία τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 676/18-11-
2015 Απόφαση Διοικητή ορίστηκαν οι Υπεύθυνοι Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας 
(ΥΔΑΥΜ), ως ακολούθως: 

Πίνακας 5.2: Υπεύθυνοι Διαχείρισης Αποβλήτων 

 Ονοματεπώνυμο-Ειδικότητα 

ΥΔΑΥΜ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ – Επόπτρια Δημόσιας Υγείας 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –Υποδ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας, Πολιτικός Μηχανικός  

Αναπληρωτής 
ΥΔΑΥΜ 

ΔΕΛΗΓΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Ν/της Λοιμώξεων 

ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ –Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Οι ΥΔΑΥΜ αποτελούν αναπόσπαστο μέλος της Επιτροπής, αντικαθιστώντας τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Η εμπειρία και εξειδίκευσή τους στα θέματα διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί 
επιπλέον προσόν στην επιλογή τους. Οι αναπληρωματικοί υπεύθυνοι έχουν τα ίδια καθήκοντα με τους 
ΥΔΑΥΜ σε περίπτωση απουσίας τους. 

Με την υπ’ αριθ. 61/17-02-2021 Απόφαση Διοικητή, η οποία τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 1498/04-11-
2019 Απόφαση Διοικητή, ορίστηκαν οι κατά τμήματα Υπεύθυνοι Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής 
Μονάδας (ΤΥΔΑΥΜ), ως ακολούθως: 

Πίνακας 5.3: Κατά Τμήματα Υπεύθυνοι Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΥΔΑΥΜ) 

 Κύριο Μέλος (Ονοματεπώνυμο 
– Ιδιότητα) 

Αναπληρωματικό Μέλος 
(Ονοματεπώνυμο – Ιδιότητα) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταματόπουλος Ανδρέας – 
Προϊστάμενος Τ.Β.Τ. 

 

ΓΡ. ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Μαστοροπούλου Μαγδαληνή – ΠΕ 
Διοικητικού Λογιστικού 

Αγγελόπουλος Δημήτριος – Γενικών 
Καθηκόντων 
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Δημητρακοπούλου Ευσταθεία – 
Φαρμακοποιός 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

Ντιάζ Ελεονώρα –Διευθύντρια 
Ιατρικής Βιοπαθολογίας 

Πετροπούλου Χριστίνα  - ΠΕ 
Βιοχημικών 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Αβραμίδου Ολυμπία – ΠΕ 
Βιοχημικών-Χημικών  

Πλέγας Άριστείδης – ΔΕ Β. Ιατρικών 
και Βιολ. Εργαστηρίων 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Βορύλλα Χρυσούλα – ΔΕ Β. 
Ιατρικών και Βιολ. Εργαστηρίων 

Μάρκου Γεωργία – ΤΕ Ιατρικών 
Εργαστηρίων 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος – ΠΕ 
Βιοχημικών - Χημικών  

Θεοδωροπούλου Δήμητρα –ΤΕ 
Νοσηλευτικής 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Μαρινάκης Δημήτριος – ΠΕ 
Φυσικών Ιατρικής 

Σκούρας Παναγιώτης – ΤΕ 
Ραδιολογίας Ακτινολογίας 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Νάκας Δημήτριος – Επιμελητής Α’ 
ΕΣΥ 

Βουζιανά Ολυμπία – ΤΕ Ιατρικών 
Εργαστηρίων 

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Περιστεροπούλου Πολυτίμη – 
Δ/ντρια Ιατρός Κυτταρολογίας 

Πάντζου Μαρία- ΔΕ Β. Ιατρικών και 
Βιολ. Εργαστηρίων 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 

Σκοτσιμάρα Παρασκευή – ΤΕ 
Ιατρικών Εργαστηρίων 

Κρεμμύδα Ευαγγελία – ΔΕ Β. 
Ιατρικών και Βιολ. Εργαστηρίων 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
AIDS/HIV ΝΔ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Νικολόπουλος Γεώργιος – ΤΕ 
Ιατρικών Εργαστηρίων 

Bανδαράκη Θεοδώρα –ΔΕ Β. 
Ιατρικών και Βιολ. Εργαστηρίων 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Ντρενογιάννης Βασίλειος – ΤΕ 
Ραδιολογίας Ακτινολογίας 

Μπάρκας Νικόλαος – ΤΕ Ραδιολογίας 
Ακτινολογίας 

ΑΞΟΝΙΚΟΣ Αλεξόπουλος Άγγελος – ΤΕ 
Ραδιολογίας Ακτινολογίας 

Αγγελόπουλος Αντώνιος – ΔΕ 
Χειριστών Ιατρικών Συσκευών 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 

Γρουζή Ευτυχία – ΤΕ Ραδιολογίας 
Ακτινολογίας 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ 

Κατσαρού Μαρία – ΤΕ 
Νοσηλευτικής 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΑΙΜΟΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ 

Μελλά Χρύσα – ΔΕ Β. Ιατρικών και 
Βιολ. Εργαστηρίων 

 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Χριστοπούλου Αθηνά – Δ/ντρια 
Παθολογίας Ογκολογίας 

Φραγκούλη Μαρία – ΤΕ 
Νοσηλευτικής 

ΤΜΗΜΑ 
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Μάνου Μαρία – ΤΕ Ραδιολογίας - 
Ακτινολογίας 

 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ 

Ντούλας Κωνσταντίνος – Δ/ντής 
Οφθαλμολογίας  

Μάρκου Σταματία – ΤΕ 
Νοσηλευτικής 

ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ Χεριστανίδου Ευγενία – Δ/ντρια 
ΩΡΛ 

Ζήση Ελένη – ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Σταθοπούλου  Διονυσία –
Επιμελήτρια Β’ Καρδιολογικής 
Κλινικής 

Μπαστογιάννου Ανθή – ΤΕ 
Νοσηλευτικής 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Β’ 
ΚΛΙΝΙΚΗ 

Μπίκας Χρήστος – Επιμελητής Α’ 
Παθολογίας 

Παπασπυροπούλου Αθανασία – ΠΕ 
Νοσηλευτικής 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Α’ 
ΚΛΙΝΙΚΗ 

Ψηλού Βασιλική – Επιμελήτρια Α’ 
Παθολογίας 

Κοτσίρη Ανδρομάχη – ΤΕ 
Νοσηλευτικής 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ 

Ευφραιμίδης Γεώργιος – 
Επιμελητής Α’ Πνευμονολογίας - 
Φυματολογίας 

Καράμπαλη Ελένη – ΤΕ 
Νοσηλευτικής 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ- Φωτόπουλος Ανδρέας – Γιαννέλου Σοφία – ΤΕ Μαιών 
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ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ 

Διευθυντής Ιατρός Μαιευτικής-
Γυναικολογίας  

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Καπερώνης Ανδρέας – Δ/ντής 
Μαιευτικής - Γυναικολογίας 

Συλαϊδου Λαμπρινή – ΤΕ Μαιών 

ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΟΓΝΩΝ  Γαλανοπούλου Αικατερίνη – 
Επιμελήρια Α’ Παιδιατρικής 

Γιαχαλή Φωτεινή – ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ Σταθοπούλου Διονυσία – 
Επιμελήτρια Β’ Καρδιολογίας 

Στεφανάτος Αθανάσιος – ΤΕ 
Νοσηλευτικής 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  Βόσσος Βασίλειος – Επιμελητής Α’ 
Ουρολογίας 

Σωτηρακοπούλου Μαρία – ΤΕ 
Νοσηλευτικής 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Τσίρος Αριστείδης – Επιμελητής Α’ 
Πλαστικής Χειρουργικής 

Παπαμιχαήλ Μαρία – ΤΕ 
Νοσηλευτικής - Προϊσταμένη 
Πλαστικής Κλινικής 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Φίλης Δημήτριος – Επιμελητής Α’ 
Γενικής Χειρουργικής 

Κανελοπούλου Αθηνά – ΤΕ 
Νοσηλευτικής 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ρεπαντής Θωμάς –Επιμελητής Α’ 
Ορθοπαιδικής 

Μπετχαβά Ελένη – ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ - 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Διδάχος Φίλιππος – Επιμελητής Α’ 
Αναισθησιολογίας 

Σωτηρόπουλος Χρήστος – ΤΕ 
Νοσηλευτικής 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Πέτσας Ανδρέας – Επιμελητής Β’ 
Ειδικής Παθολογίας 

Λεβέντης Χαράλαμπος – ΤΕ 
Νοσηλευτικής 

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

Μπαρής Ιωάννης – ΔΕ 
Κλιβανιστών-Απολυμαντών 

Ζαφείρη Γκαμπριέλα – ΤΕ 
Νοσηλευτικής 

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΜΤΝ-ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 

Σιαβελής Χρήστος – Επιμελητής Α’ 
Νεφρολογίας 

Αλεξανδρίδου Σοφία – ΤΕ 
Νοσηλευτικής 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΙΑΤΡΕΙΩΝ 

Χριστόπουλος Παναγιώτης – 
Δ/ντής Πνευμονολογίας-
Φυματιολογίας 

Τριανταφυλλοπούλου Ελένη – ΤΕ 
Νοσηλευτικής 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ - 
ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΣΕΙΣ 

Σταυροθανασοπούλου Αγλαϊα – 
Δ/ντρια Γενικής Ιατρικής 
Κριλής Αντώνιος – Επιμελητής Β’ 

Παλαιοκώστα Βασιλική – ΤΕ 
Νοσηλευτικής 

ΓΑΣΤΡΕΟΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ Μαργαρίτης Βασίλειος –Δ/ντης 
Γαστρεντερολογίας 

Κολοτούρου Άννα – ΤΕ 
Νοσηλευτικής 

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

Ρήγας Γεώργιος – Επιμελητής Α’ Καραμπέρη Νικολίτσα – ΤΕ 
Νοσηλευτικής 

 

Οι συνεδριάσεις της ΕΔΑΥΜ συγκαλούνται από τον Διοικητή της ΥΜ ή ύστερα από εισήγηση των ΥΔΑΥΜ 
όταν κρίνεται σκόπιμο και αν και εφόσον η διμερής συνεργασία μεταξύ των ΥΔΑΥΜ και των μελών της 
επιτροπής δεν δύναται να λύσει ανακύπτοντα προβλήματα που αφορούν τη διαχείριση των παραγόμενων 
αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση η επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ετησίως. 

 

5.2. Οργανόγραμμα 

Το οργανόγραμμα που ακολουθείται στο Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» παρουσιάζεται στο σχήμα 
5.1. 

 

5.3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες 

Επιτροπή Διαχείρισης ΑΥΜ (ΕΔΑΥΜ) (όπως ορίζονται στον Πίνακα 5.1) 
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Η Επιτροπή διαχείρισης συστήνεται με την ευθύνη του Διοικητή της ΥΜ και έχει τις παρακάτω 
αρμοδιότητες: 

 Την έγκριση και γενική εποπτεία της εφαρμογής του ΕΚΔΑΥΜ. Ο ΕΚΔΑΥΜ θα περιγράφει επακριβώς τα 
καθήκοντα και τις ευθύνες όλου του προσωπικού, υγειονομικού και μη, σε ότι αφορά τη διαχείριση των 
παραγόμενων αποβλήτων. 

 Τον ορισμό υπεύθυνου διαχείρισης αποβλήτων ο οποίος θα αναλάβει την κατάρτιση, το συντονισμό 
και την εφαρμογή του ΕΚΔΑΥΜ. 

 Την επικαιροποίηση του ΕΚΔΑΥΜ και τη λήψη διορθωτικών μέτρων. 

 

 

Σχήμα 5.1: Οργανόγραμμα Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» ως προς τη διαχείριση ΑΥΜ 

 

 Τη διασφάλιση ότι μηχανισμοί παρακολούθησης και ελέγχου περιλαμβάνονται στον ΕΚΔΑΥΜ. Η 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να είναι 
δυνατή η επικαιροποίηση και βελτίωση του συστήματος όταν αυτό είναι απαραίτητο. 

 Την άμεση αντικατάσταση του ΥΔΑΥΜ ή των ΤΥΔΑΥΜ όταν αυτοί δε δύνανται να αντεπεξέλθουν στις 
υποχρεώσεις τους. 

 Την μέριμνα για την επαρκή εκπαίδευση των μελών του συστήματος διαχείρισης και τον προσδιορισμό 
υπευθύνων για τη διαρκή εκπαίδευσή τους, με τη βοήθεια κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 Την εξασφάλιση επαρκών πόρων και τη διάθεση ανθρώπινου δυναμικού για την αποτελεσματική 
υλοποίηση του ΕΚΔΑΥΜ. Για παράδειγμα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ώστε επαρκές προσωπικό 
των τμημάτων της ΥΜ να είναι στη διάθεση του ΥΔΑΥΜ για την εφαρμογή των διαδικασιών που 
προβλέπονται από τον κανονισμό διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων. 

 

 

Διοικητής 

Ο Διοικητής της ΥΜ είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω: 

 Τη δημιουργία και το συντονισμό της επιτροπής 
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 Τη σύγκλιση συνεδριάσεων της ΕΔΑΥΜ 

 Τη διαρκή συνεργασία με τους ΥΔΑΥΜ και τους υπόλοιπους επικεφαλής τμημάτων για τη σχολαστική 
εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού και τις ειδικές ανάγκες που ενδεχομένως να προκύψουν για τα 
διάφορα τμήματα. 

 Την έγκριση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού για την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΚΔΑΥΜ. 

 Την εξασφάλιση πόρων για την προώθηση και διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης του προσωπικού 
αναφορικά με τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων. 

 Την εφαρμογή της πολιτικής της ΥΜ σχετικά με τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων. 

 

Υπεύθυνοι Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΥΔΑΥΜ)  

Οι Υπεύθυνοι Διαχείρισης Αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας (ΥΔΑΥΜ): 

 Είναι αρχικά υπεύθυνοι για την κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης αποβλήτων και εν 
συνεχεία (αφού εγκριθεί από την Επιτροπή) για την καθημερινή εφαρμογή και τον έλεγχο του 
συστήματος διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορούν να έχουν 
άμεση επικοινωνία με όλα τα μέλη του προσωπικού της ΥΜ όπως άλλωστε αποτυπώνεται και στο 
οργανόγραμμα. 

 Είναι υπόλογοι της διαχείρισης απέναντι στον Διοικητή/Αν. Διοικητή της ΥΜ και την ΕΔΑΥΜ. 

 Συνεργάζονται με τους Δ/ντές των διαγνωστικών τμημάτων της ΥΜ, τον Πρόεδρο επιτροπής 
νοσοκομειακών λοιμώξεων και την προϊσταμένη του Φαρμακείου, ώστε να γνωρίζει τις απαιτούμενες 
διαδικασίες για τη διαχείριση παθολογικών, φαρμακευτικών, χημικών και ραδιενεργών αποβλήτων που 
προέρχονται από τα τμήματα αυτά. 

 

Στον τομέα της συλλογής των αποβλήτων οι ΥΔΑΥΜ είναι υπεύθυνοι για:  

 τη συνεργασία με τον υπεύθυνο διαχείρισης αποβλήτων του Τμήματος (ΤΥΔΑΥΜ) για την υλοποίηση 
του Εσωτερικού Κανονισμού στα αντίστοιχα Τμήματα. 

 την αποστολή στους ΤΥΔΑΥΜ κατάλληλων εντύπων για τη συλλογή στοιχείων που αφορούν τη 
διαχείριση των αποβλήτων (βλ. Πίνακας 6.1). 

 τη δημιουργία και ενημέρωση μητρώων που αφορούν την παρακολούθηση του συστήματος 
διαχείρισης των αποβλήτων με βάση τα στοιχεία που λαμβάνει από τους ΤΥΔΑΥΜ (βλ. Πίνακας 6.7). 

 τη δημιουργία και ενημέρωση αρχείου με στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση των ΑΥΜ. 

 την αποστολή στοιχείων και αναφορών που αφορούν τη διαχείριση των ΑΥΜ ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα στις αρμόδιες αρχές ή/και όποτε απαιτηθούν τα στοιχεία αυτά από τις παραπάνω αρχές. 

 τη γενική εποπτεία του συστήματος συλλογής των αποβλήτων στους κατάλληλους 
κάδους/δοχεία/περιέκτες και της μεταφοράς τους στα αντίστοιχα σημεία αποθήκευσης της ΥΜ – 
Αντιμετώπιση προβλημάτων. 

 

Στον τομέα της αποθήκευσης οι ΥΔΑΥΜ είναι υπεύθυνοι για: 

 την ενημέρωση του υπευθύνου αποθήκευσης σχετικά με τους όρους και προδιαγραφές που πρέπει να 
διέπουν την αποθήκευση των διαφόρων κατηγοριών ΑΥΜ. 

 τη γενική εποπτεία της αποθήκευσης των ΕΑΥΜ. 
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Στον τομέα συλλογής και διάθεσης των αποβλήτων ο ΥΔΑΥΜ είναι υπεύθυνος για: 

 το συντονισμό και την επίβλεψη της διάθεσης των αποβλήτων εντός της ΥΜ. 

 την ενημέρωση του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με τη χωριστή συλλογή και μεταφορά των 
αποβλήτων σχετικά με τους όρους, προδιαγραφές και προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 

 το γενικό έλεγχο της μεταφοράς των αποβλήτων εντός και εκτός της ΥΜ. 

 

Στον τομέα επεξεργασίας των ΕΑΥΜ οι ΥΔΑΥΜ είναι υπεύθυνοι για:  

 την ενημέρωση του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με την επεξεργασία των αποβλήτων σχετικά 
με τους όρους, προδιαγραφές και προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται. 

 τον γενικό έλεγχο της επεξεργασίας των ΕΑΥΜ εντός της ΥΜ σύμφωνα με τις επιταγές της κείμενης 
νομοθεσίας. 

 τη διατήρηση αρχείου κόστους που αφορά στην επεξεργασία των ΕΑΥΜ εκτός της ΥΜ. 

 τη συνεργασία με αδειοδοτημένους φορείς για τη μεταφορά και επεξεργασία των ΕΑΥΜ εκτός της ΥΜ. 

 

Στον τομέα εκπαίδευσης και πληροφόρησης του προσωπικού οι ΥΔΑΥΜ είναι υπεύθυνοι για: 

 τη διαρκή συνεργασία με τον Διοικ. Δ/ντή και τη Δ/ντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας όπως και με 
τον Διοικητή της ΥΜ, ώστε να διασφαλίσει ότι το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού και των βοηθών 
ιατρών γνωρίζουν επακριβώς τα καθήκοντά τους σε ότι αφορά τη διαλογή στην πηγή και αποθήκευση 
των παραγόμενων αποβλήτων και ότι τα καθήκοντα των εργαζομένων στην καθαριότητα και στο γραφείο 
γενικής επιστασίας, περιορίζονται στη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σφραγισμένων 
δοχείων/κάδων/περιεκτών. 

 την ενημέρωση του προσωπικού που εμπλέκεται στη διαχείριση των αποβλήτων σχετικά με τα μέτρα 
προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν. 

 

Στον τομέα διαχείρισης ατυχημάτων οι ΥΔΑΥΜ είναι υπεύθυνοι για: 

 την ανάρτηση λίστας ενεργειών που πρέπει να λάβουν χώρα σε περίπτωση ατυχήματος, σε ευκρινή 
σημεία εντός της ΥΜ, τη διατήρηση τους στα σημεία αυτά πάντοτε και τη γνωστοποίηση σε όλο το 
προσωπικό των ενεργειών αυτών ώστε να τους είναι οικείες σε έκτακτες περιπτώσεις. 

 την εξέταση και την έρευνα αναφερθέντων ατυχημάτων σχετικά με τη διαχείριση των ΑΥΜ. 

Σε ό,τι αφορά τα προσομοιάζοντα με αστικά παραγόμενα απόβλητα (ΑΣΑ) και στα ειδικά μη επικίνδυνα 
απόβλητα στις ΥΜ, οι ΥΔΑΥΜ είναι υπεύθυνοι να: 

 προωθούν προς τον Διοικητή της ΥΜ αλλά και την ΕΔΑΥΜ τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων 
υλικών στους χώρους της ΥΜ. 

 προωθούν τη συνεργασία της ΥΜ με τα εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΣΕΔΑ), αναφορικά με τη διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), 
ηλεκτρικών συσσωρευτών, υλικών συσκευασίας κ.α. 

 ενημερώνουν το προσωπικό για τα προγράμματα ανακύκλωσης. 

 αναρτούν διαφημιστικό υλικό στους χώρους της ΥΜ με σκοπό τη γνωστοποίηση για την εφαρμογή 
των προγραμμάτων αυτών στους χώρους της μονάδας και την ενθάρρυνση του κοινού να συμμετέχει σε 
αυτά. 

 παρακολουθούν την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. 
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 παρακολουθούν τη συχνότητα αποκομιδής των συγκεκριμένων αποβλήτων από τα συνεργεία των 
ΣΕΔΑ και συνεργάζεται με αυτά. 

 γνωστοποιούν στον Διοικητή της ΥΜ την ανάγκη πρόσθετων συμβάσεων ή ανανέωσης συμβάσεων με 
τα ΣΕΔΑ 

 

Επιπροσθέτως των παραπάνω, οι ΥΔΑΥΜ συστηματικά ελέγχουν και παρακολουθούν, δημιουργώντας το 
ανάλογο αρχείο, συγκεκριμένες παραμέτρους που αναφέρονται παρακάτω: 

Ανά κατηγορία αποβλήτων: 

 τη μηνιαία παραγωγή ανά τμήμα της ΥΜ. 

 τις εφαρμοζόμενες μεθόδους επεξεργασίας και διάθεσης. 

Οικονομικά στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων : 

 το κόστος προμήθειας των αποθηκευτικών μέσων και το κόστος συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας 
και διάθεσης των αποβλήτων 

 το κόστος εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 το κόστος συνεργασίας με ιδιώτες για τα στάδια διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων. 

 

Στον τομέα διαχείρισης θεμάτων δημόσιας υγείας οι ΥΔΑΥΜ είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση-
διαχείριση των συμβάντων που έχουν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του προσωπικού ή παρατηρήσεις 
από αυτό που αφορούν αστοχίες του συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων. Τα συμβάντα αυτά 
αναφέρονται και στο τμήμα νοσοκομειακών λοιμώξεων. 

 

Δ/ντές Κλινικών-Μονάδων-Τμημάτων-Εργαστηρίων της Υγειονομικής Μονάδας 

Οι Δ/ντές των κλινικών/μονάδων/τμημάτων/εργαστηρίων της ΥΜ είναι υπεύθυνοι στα τμήματα τους για 
τη χωριστή συλλογή των διαφορετικών κατηγοριών αποβλήτων, την αποθήκευση και τη περαιτέρω 
διαχείρισή τους. 

Αναλυτικότερα: 

 θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλο το επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και οι λοιποί 
εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται στην κλινική/μονάδα/τμήμα/εργαστήριο τους, γνωρίζουν 
επακριβώς τις διαδικασίες χωριστής συλλογής ανά κατηγορία αποβλήτων και τις εφαρμόζουν σχολαστικά. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση είναι υπεύθυνοι σε συνεργασία με τους ΥΔΑΥΜ, για την εκπαίδευση και 
επιμόρφωσή τους. 

 θα πρέπει να συνεργάζονται με τους ΥΔΑΥΜ και να ελέγχουν αστοχίες και προβλήματα κατά την 
εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. 

 είναι υπεύθυνοι για το διορισμό υπευθύνου διαχείρισης αποβλήτων Τμήματος (ΤΥΔΑΥΜ) για την 
υλοποίηση της διαχείρισης των αποβλήτων στα τμήματά τους  

 θα πρέπει να καθοδηγούν το προσωπικό της κλινικής/μονάδας/τμήματος/εργαστηρίου τους και να 
προσέχουν ώστε οι λοιποί εργαζόμενοι και βοηθοί να τηρούν σχολαστικά τις οδηγίες ασφαλείας. 

 

Υπεύθυνος Διαχείρισης ΑΥΜ Τμήματος (ΤΥΔΑΥΜ)  

Ο ΤΥΔΑΥΜ ορίζεται με ευθύνη του Δ/ντή Τμήματος της ΥΜ και είναι υπεύθυνος για τα εξής: 
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 την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ΑΥΜ στο τμήμα/κλινική/μονάδα/εργαστήριο τους. 

 τον έλεγχο αντικατάστασης των πληρωμένων σάκων, δοχείων ή άλλων αποθηκευτικών μέσων. 

 την επιτήρηση και εποπτεία του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με τη χωριστή συλλογή και 
μεταφορά των αποβλήτων. 

 τη μεταφορά των παραγόμενων αποβλήτων στους χώρους αποθήκευσης. Ο ΤΥΔΑΥΜ συμπληρώνει και 
υπογράφει κατά την αποστολή των ΕΑΥΜ στους χώρους αποθήκευσης το αντίστοιχο έντυπο (βλ. Σχήμα 
6.1), κάθε φορά που απαιτείται αποστολή των παραγόμενων ΕΑΥΜ προς αποθήκευση. 

 τη συμπλήρωση και αποστολή των αντίστοιχων εντύπων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων 
στον ΥΔΑΥΜ (βλ. Πίνακας 6.1) 

 τη διατήρηση αρχείου σχετικά με την ποσότητα των παραγόμενων ΕΑΥΜ από τη λειτουργία του 
τμήματος τους. 

 τη συνεργασία με το γραφείο προμηθειών ώστε να υπάρχει διαρκώς επαρκές απόθεμα των 
κατάλληλων αποθηκευτικών μέσων και μέσων συλλογής όπως και των προστατευτικών μέσων 
ενδυμασίας του προσωπικού. 

 τη συνεργασία με τους ΥΔΑΥΜ σε θέματα που αφορούν τη βελτίωση/συμπλήρωση της εφαρμογής του 
ΕΚΔΑΥΜ στο τμήμα τους. 

 τη συνεργασία με το γραφείο επιστασίας σχετικά με τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό σχετικά με τη 
μεταφορά των παραγόμενων αποβλήτων. 

 

Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Διοικητικός Δ/ντής ΥΜ  

Η Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και ο Διοικ. Δ/ντής της ΥΜ σε συνεργασία με τις Τομεάρχες και 
τις/τους Προϊσταμένες/Προϊστάμενους του νοσηλευτικού προσωπικού, είναι υπεύθυνοι για την 
εκπαίδευση του προσωπικού νοσηλείας, των βοηθών ιατρών, του προσωπικού επιστασίας και του λοιπού 
εργαζόμενου προσωπικού στην ΥΜ σχετικά με τις διαδικασίες χωριστής συλλογής ανά κατηγορία 
αποβλήτων, μεταφοράς, αποθήκευσης και διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων. 

Ως εκ τούτου θα πρέπει: 

 να συνεργάζονται με τους ΥΔΑΥΜ και τους υπόλοιπους επικεφαλής τμημάτων για τη σχολαστική 
εφαρμογή του ΕΚΔΑΥΜ και τις ειδικές ανάγκες που ενδεχομένως να προκύψουν για τα διάφορα τμήματα. 

 να προωθούν και να διοργανώνουν σε συνεργασία με την διοίκηση της ΥΜ σεμινάρια εκπαίδευσης του 
προσωπικού αναφορικά με τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων. 

 

Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών λοιμώξεων 

Η Πρόεδρος Νοσοκομειακών λοιμώξεων θα πρέπει να συνεργάζεται με τους ΥΔΑΥΜ (οι οποίοι είναι επίσης 
μέλη της επιτροπής) σε διαρκή βάση και να τους παρέχει τις απαραίτητες συμβουλές και κατευθύνσεις 
αναφορικά με τον έλεγχο πιθανών μολύνσεων από τη διαχείριση των αποβλήτων. Τα καθήκοντα της 
είναι: 

 να ανιχνεύει ανάγκες πρόσθετης εκπαίδευσης στο εργαζόμενο προσωπικό στη διαχείριση των 
αποβλήτων. 

 να διοργανώνει και να επιβλέπει την εφαρμογή εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων 
διαχείρισης αποβλήτων εντός των ΥΜ. 

 να συνεργάζεται με τους ΥΔΑΥΜ και τους υπόλοιπους επικεφαλής τμημάτων για τη σχολαστική 
εφαρμογή του ΕΚΔΑΥΜ. 
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Η Πρόεδρος της Επιτροπής Νοσοκομειακών λοιμώξεων έχει επίσης τη συνολική ευθύνη για την 
απολύμανση και την κατά το δυνατό μείωση των ΕΑΥΜ που παράγονται από τα εργαστήρια της ΥΜ 
(απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες).  

 

Προϊσταμένη Φαρμακείου  

Η Προϊσταμένη του Φαρμακείου της ΥΜ, είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία του Φαρμακείου της 
μονάδας και για τη μείωση των αποβλήτων που παράγονται κατά τη λειτουργία του. Αναλυτικότερα, τα 
καθήκοντα της σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων είναι τα εξής: 

 να συνεργάζεται με τους ΥΔΑΥΜ, τους υπόλοιπους επικεφαλής τμημάτων, την Δ/ντρια Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας και το Διοικητή της ΥΜ και να τους συμβουλεύει για τις ορθές πρακτικές διαχείρισης των 
παραγόμενων αποβλήτων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις κατευθύνσεις της κεντρικής 
διοίκησης. 

 να ζυγίζει και να διατηρεί αρχείο με τις ποσότητες των φαρμάκων (σε gr, kg, ml, ή lt και όχι σε 
τεμάχια) που επιστρέφονται ή καταστρέφονται. 

 να αναφέρει στους ΥΔΑΥΜ ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ανάλογα με τις ανάγκες της ΥΜ ή/και 
όποτε του ζητηθεί από τους ΥΔΑΥΜ) τις ποσότητες αποβλήτων οι οποίες παράγονται/καταστρέφονται. 

 να συντονίζει τις διαδικασίες ελέγχου διαχείρισης των αποβλήτων του φαρμακείου. 

 να συνεργάζεται με το γραφείο προμηθειών ώστε να υπάρχει διαρκώς επαρκές απόθεμα των 
κατάλληλων αποθηκευτικών μέσων και μέσων συλλογής όπως και των προστατευτικών μέσων 
ενδυμασίας του προσωπικού. 

 να διασφαλίζει την επαρκή εκπαίδευση του προσωπικού στη διαχείριση των διαφορετικών κατηγοριών 
παραγόμενων αποβλήτων του φαρμακείου. 

Η Προϊσταμένη του Φαρμακείου έχει επίσης την ευθύνη για την ασφαλή διαχείριση των γενοτοξικών 
προϊόντων και αποβλήτων.  

 

Δ/ντές Διαγνωστικών τμημάτων  

Τα καθήκοντα των Δ/ντών Διαγνωστικών τμημάτων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των παραγόμενων 
ραδιενεργών αποβλήτων περιλαμβάνουν: 

 να συνεργάζονται με τους ΥΔΑΥΜ, τους υπόλοιπους επικεφαλής τμημάτων, την Διευθύντρια της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τον Διοικητικό Δ/ντή της ΥΜ και να τους συμβουλεύουν για τις ορθές 
πρακτικές διαχείρισης των παραγόμενων ραδιενεργών αποβλήτων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και 
τις κατευθύνσεις της κεντρικής διοίκησης. 

 να εκτιμούν και να διατηρούν αρχείο με τις ποσότητες των ραδιενεργών αποβλήτων που 
επιστρέφονται ή καταστρέφονται. 

 να αναφέρουν στον ΥΔΑΥΜ ανά τακτά χρονικά διαστήματα (1 φορά μηνιαίως) ή ανάλογα με τις 
ανάγκες της ΥΜ ή/και όποτε του ζητηθεί από τον ΥΔΑΥΜ τις ποσότητες ραδιενεργών αποβλήτων οι οποίες 
παράγονται. 

 να συντονίζουν τις διαδικασίες ελέγχου διάθεσης των ραδιενεργών αποβλήτων. 

 να διασφαλίζουν την επαρκή εκπαίδευση του προσωπικού που διαχειρίζεται τα ραδιενεργά απόβλητα. 

Επισημαίνεται ότι οι Δ/ντές Διαγνωστικών Τμημάτων έχουν τις λοιπές υποχρεώσεις για τη χωριστή 
συλλογή των διαφορετικών κατηγοριών αποβλήτων που παράγονται στα Διαγνωστικά τους Τμήματα, την 
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αποθήκευση και την περαιτέρω διαχείρισή τους. Επιπλέον σε συνεργασία με τους ΥΔΑΥΜ θα πρέπει να 
φροντίζουν για την επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού τους, να  ελέγχουν αστοχίες και 
προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων στα Τμήματά 
τους. 

 

Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος - Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών 

Η Προϊσταμένη του Οικονομικού Τμήματος και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών συνεργάζονται 
σε μόνιμη βάση με τους ΤΥΔΑΥΜ με στόχο την αδιάλειπτη παροχή όλων των απαραίτητων μέσων για τη 
διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων. Τα μέσα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και 
ως εκ τούτου ο προϊστάμενος του τμήματος προμηθειών πρέπει να φροντίζει για τη δημιουργία 
κατάλληλου (αλλά όχι υπερβολικού) αποθεματικού. Είναι επίσης αρμόδιος για την έρευνα και αγορά 
μέσων διαχείρισης αποβλήτων, φιλικών προς το περιβάλλον. 

 

Υποδιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 

Ο Υποδ/ντής Τεχνικής υπηρεσίας της ΥΜ είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και συντήρηση των 
αποθηκευτικών μέσων και χώρων καθώς και των μέσων φορτοεκφόρτωσης των αποβλήτων εντός της 
ΥΜ, σύμφωνα με τις επιταγές της κείμενης εθνικής νομοθεσίας. Είναι επίσης υπεύθυνος για τη συντήρηση 
και καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων εντός της ΥΜ (αν και εφόσον 
υπάρχουν). 

Επιπρόσθετα: 

 διασφαλίζει την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τις αρχές και τους όρους 
διαχείρισης των αποβλήτων που τίθενται από τον ΕΚΔΑΥΜ. 

 διασφαλίζει την άρτια εκπαίδευση του προσωπικού που εργάζεται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
των αποβλήτων, εντός της ΥΜ. 

 

Υπεύθυνος αποθήκευσης ΕΑΥΜ 

Ο υπεύθυνος αποθήκευσης των ΕΑΥΜ ορίζεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστασίας και είναι 
υπεύθυνος για: 

 τον έλεγχο των ποσοτήτων ΕΑΥΜ που παραλαμβάνει στον αποθηκευτικό χώρο και των ποσοτήτων 
που διατίθενται σε τρίτους για επεξεργασία ή/και διάθεση. 

 το συντονισμό των μεταφορέων και την ασφαλή τοποθέτηση των ΕΑΥΜ στα αντίστοιχα σημεία 
αποθήκευσης. 

 τη διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών στους χώρους αποθήκευσης (πχ ψυγεία, καταψύκτες). 

 την ενημέρωση του γραφείου προμηθειών και του Διοικητή σχετικά με ανάγκες του αποθηκευτικού 
χώρου (πρόσθετος εξοπλισμός, πληρότητα ψυκτικών μέσων, τεχνικά προβλήματα κλπ). 

 τη διατήρηση των χώρων αποθήκευσης σε καλή κατάσταση. 

 τη συνεργασία με τον ΥΔΑΥΜ, σε θέματα και προβληματισμούς που αφορούν τη λειτουργία των 
αποθηκευτικών χώρων. 

 

Προϊστάμενος Τμήματος Επιστασίας  

Αναφορικά με τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων στην ΥΜ, ο προϊστάμενος Επιστασίας είναι 
υπεύθυνος για: 
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 τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων οικιακού τύπου (ΑΣΑ), τη χωριστή τους 
συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση στους ειδικούς κάδους εκτός της ΥΜ πριν την αποκομιδή τους από τα 
απορριμματοφόρα. Για το σκοπό αυτό προΐσταται του προσωπικού καθαριότητας το οποίο και κατευθύνει. 

 τη μεταφορά ΕΑΥΜ μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. 

 Τον ορισμό του Υπεύθυνου αποθήκευσης ΕΑΥΜ 

 την παροχή προσωπικού καθαριότητας στη διάθεση των ΤΥΔΑΥΜ, για τη μεταφορά των ΕΑΥΜ. 

 τη συνεργασία με τους ΥΔΑΥΜ στα στάδια εκτίμησης των παραγόμενων αποβλήτων ή όπου αλλού 
απαιτείται. 

 την αναφορά στο Διοικητή της ΥΜ όποιων προβλημάτων ή/και προβληματισμών σχετικά με τη 
συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων (πρόσθετες ανάγκες μέσων, προσωπικού, κα). 
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6. Καθορισμός πηγών παραγωγής και προσδιορισμός ποσοτήρων ανά κατηγορία 

 

6.1 Γενικά  

Ο ΥΔΑΥΜ είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση των συνολικών παραγόμενων ποσοτήτων των αποβλήτων 
της ΥΜ και την ανάλυση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από αυτή. 

Τα απόβλητα κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της εθνικής νομοθεσίας και 
προσδιορίζεται η μέση ημερήσια παραγόμενη ποσότητα ανά κατηγορία και ανά τμήμα της ΥΜ. 

Οι κατηγορίες αποβλήτων που παράγονται στην ΥΜ περιλαμβάνουν: 

1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) 

2.Επικινδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) 

2α) Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) 

2β) Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) 

2γ) Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ) 

3. Ειδικά ρεύματα αποβλήτων 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ): απόβλητα που προσομοιάζουν με οικιακά π.χ. από την παρασκευή 
φαγητών στα μαγειρεία της Υγειονομικής Μονάδας, από τις δραστηριότητες εστίασης, γυαλί, χαρτί, 
χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλα, υλικά συσκευασίας, και άλλα μη επικίνδυνα υλικά. 
 Επικίνδυνα απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ): 

 Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ): απόβλητα που έχουν έρθει σε επαφή με αίμα, 
εκκρίσεις ή άλλα βιολογικά υγρά και μπορούν να μεταδώσουν λοιμώδη νοσήματα. 
 Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ): Απόβλητα που προέρχονται από παθολογοανατομικά 
Εργαστήρια, από Τμήματα όπου γίνονται χημειοθεραπείες όπως ιστοί, όργανα, μέρη σώματος, 
πειραματόζωα, απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο, άλλα βαρέα μέταλλα, αμίαντο, κυτταροτοξικά – 
κυτταροστατικά - χημειοθεραπευτικά και άλλα φάρμακα. 
 Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ): Χημικές ουσίες που αποτελούνται από/ή περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες: 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 κ.α. 

 Ειδικά ρεύματα αποβλήτων: ραδιενεργά, μπαταρίες, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση, ρεύματα 
εναλλακτικής διαχείρισης κ.α  

 

6.2 Εκτίμηση παραγόμενης ποσότητας ΑΥΜ 

Για τη συνολική εκτίμηση παραγωγής αποβλήτων υπεύθυνος είναι ο ΥΔΑΥΜ. Αναλυτικότερα ο ΥΔΑΥΜ: 
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1. Εκτιμά σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο Γενικής Επιστασίας & Καθαριότητας τον αριθμό των 
παραγόμενων σάκων αστικών αποβλήτων εντός της ΥΜ. Η εκτίμηση αυτή έγινε σε ετήσια βάση με την 
καταγραφή του βάρους των σάκων που αποστέλλονται προς διάθεση στον οικείο ΧΥΤΑ κατά τη διάρκεια 
μιας εβδομάδας, κατά αυτόν τον τρόπο, υπολογίστηκε η  παραγωγής αστικών αποβλήτων. 

2. Yπολογίζει τις εκτιμώμενες παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων ανά κατηγορία σύμφωνα με τα 
στοιχεία που θα λαμβάνει από τους ΤΥΔΑΥΜ. 

Για το σκοπό αυτό, ο ΤΥΔΑΥΜ συμπληρώνει και υπογράφει κατά την αποστολή των ΕΑΥΜ στους χώρους 
αποθήκευσης το αντίστοιχο έντυπο, σε ημερήσια βάση και ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος του. 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΑΥΜ ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:………………………………………………………………………………………………………… 

ΠΗΓΗ/ΤΜΗΜΑ:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:……………………………………………………………………………………………………… 

ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Κατηγορία 
ΕΑΥΜ 

Τύπος περιέκτη Χρώμα περιέκτη Αριθμός 
περιεκτών 

Ποσότητα 
(κιλά) 

     
     
     

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Υπογραφή Υπευθύνου Αποστολής   Υπογραφή Υπευθύνου Αποθήκης 

 

Σχήμα 6.1: Έντυπο αποστολής ΕΑΥΜ προς αποθήκευση 

 
Η εκτίμηση του βάρους των αποβλήτων γίνετε ως εξής: 

Ο ΤΥΔΑΥΜ με τη συνεργασία προσωπικού επιστασίας της ΥΜ ζυγίζει τα παραγόμενα ΕΑΥΜ του τμήματος 
του την πρώτη εβδομάδα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Από τα στοιχεία αυτά εξάγει τους μέσους όρους 
ανά περιέκτη, τους οποίους θα χρησιμοποιεί για το υπόλοιπο του έτους, στη συμπλήρωση του 
αντίστοιχου πεδίου. Επιπλέον ο ΤΥΔΑΥΜ πρέπει να κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους (τουλάχιστον έναν 
ανά τρίμηνο) προς επιβεβαίωση των εκτιμήσεων του βάρους των παραγόμενων ΕΑΥΜ. 

Ομοίως οι υπεύθυνοι φαρμακείου και διαγνωστικών τμημάτων θα πρέπει να αποστέλλουν αντίστοιχα 
στοιχεία σχετικά με τα ακατάλληλα/καταστρεφόμενα φάρμακα και τα ραδιενεργά απόβλητα. 

Ο υπεύθυνος αποθήκευσης ελέγχει τις εισερχόμενες ποσότητες ΕΑΥΜ (πλήθος περιεκτών) στο χώρο 
αποθήκευσης και υπογράφει την παραλαβή τους, στο αντίστοιχο πεδίο, εφόσον οι παραλαμβανόμενες 
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ποσότητες συμπίπτουν με τα αναγραφόμενα στο έντυπο. Στη συνέχεια, αντίγραφο του παραπάνω 
εντύπου επιστρέφεται στον ΤΥΔΑΥΜ, ο οποίος θα αποστέλλει συγκεντρωτικά στοιχεία στον ΥΔΑΥΜ, ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα (1 φορά εβδομαδιαίως) ή ανάλογα με τις ανάγκες της ΥΜ ή/και όποτε του το 
ζητά ο ΥΔΑΥΜ. Κατά την αποστολή των στοιχείων αυτών θα χρησιμοποιεί το πρότυπο του Πίνακα 6.1. 

Πίνακας 6.1: Συγκεντρωτικά Στοιχειά Παραγωγής ΕΑΥΜ ανά Τμήμα της ΥΜ 

Πηγή 
/Τμήμα 

Περίοδος 
αναφοράς 

Αριθμός αποστολών 
προς αποθήκευση 

Κατηγορίες 
ΕΑΥΜ 

Τύπος 
Περιέκτη 

Χρώμα 
Περιέκτη 

Αριθμός 
Περιεκτών 

Ποσότητα 
(κιλά) 

        
        
        

 

6.3 Πρόληψη της παραγωγής 

Η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων πρέπει να αποτελεί δέσμευση κάθε ΥΜ. Η πρόληψη αυτή μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω: 

 Της προμήθειας υλικών σύμφωνα με τις ανάγκες της ΥΜ αποφεύγοντας το πλεόνασμα και 
αποφεύγοντας την αγορά μεγαλύτερων ποσοτήτων από τις απαιτούμενες. 
 Βελτιστοποίηση του χρόνου και των διαδικασιών των παραγγελιών ώστε να μειωθεί η πιθανότητα 
λήξης του χρόνου ζωής κάποιου υλικού. 
 Διατήρηση στοιχείων των υλικών που υπάρχουν στις αποθήκες ώστε να προωθείται η χρήση των 
υλικών για τα οποία πλησιάζει ο χρόνος λήξης τους. 
 Την προμήθεια υλικών τα οποία δύνανται εύκολα να αξιοποιηθούν. 
 Τη συμμετοχή σε προγράμματα διαλογής στην πηγή, εφόσον αυτή είναι δυνατή. 

 

6.4 Συλλογή, Συσκευασία, Σήμανση των ΑΥΜ 

6.4.1. Βασικές αρχές  

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα στάδια συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης των ΑΥΜ εντός της ΥΜ 
είναι: 

 Τα διαχωρισμένα απόβλητα τοποθετούνται σε μέσα αποθήκευσης κατάλληλου χρώματος, με 
σήμανση, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και ακολουθούν τη σωστή γραμμή διαχείρισης. 

 Κατάλληλοι υποδοχείς τοποθετούνται σε όλους τους χώρους, όπου παράγονται συγκεκριμένες 
κατηγορίες αποβλήτων. 

 Οι υποδοχείς απομακρύνονται, όταν είναι γεμάτοι το πολύ κατά τα 3/4. 

 Η χωριστή 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 απόβλητα διαχωρίζονται 
στον τόπο παραγωγής τους, ανάλογα με τον ενδεικνυόμενο τρόπο διαχείρισής τους και τη φύση τους, 
λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες για ανακύκλωση.  

 Ο διαχωρισμός των αποβλήτων γίνεται στο σημείο παραγωγής (π.χ. από γιατρό, νοσηλευτή) και 
διατηρείται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς όσο και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. 

 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. 
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 Δεν επιτρέπεται η μεταφορά του περιεχομένου από έναν κάδο σε άλλο λόγω υψηλού κινδύνου 
μόλυνσης και οχλήσεων. 

 Όλοι οι κάδοι πλένονται με απολυμαντικό στο τέλος της ημέρας. 

 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, δεν χρησιμοποιούνται για άλλες 
εργασίες. 

 Αποφεύγεται με κάθε τρόπο η δημιουργία σκόνης, σταγονιδίων και η άμεση επαφή των χεριών με τα 
απορρίμματα. 

 Υπάρχει 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 δε γίνεται από κοινού με τη μεταφορά τροφών ή ιματισμού (π.χ. με 
τον ίδιο ανελκυστήρα). 

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

 Υπάρχουν διαθέσιμα αποθηκευτικά μέσα και αναρτημένες οδηγίες. 

 Οι σάκοι των αποβλήτων έχουν σφραγισθεί κατάλληλα και φέρουν ετικέτα με το περιεχόμενο και το 
σημείο παραγωγής τους. 

 Αν αστικού τύπου και επικίνδυνα απόβλητα αναμιχθούν, τότε το σύνολο θα πρέπει να διαχειρίζεται 
ως επικίνδυνα απόβλητα. 

 Απαγορεύεται η ανάμιξη αποβλήτων διαφορετικών κατηγοριών. 

 Απαγορεύεται η χρήση αγωγών απόρριψης (απλών ή υπό κενό) απορριμμάτων. 

 

 6.4.2 Συλλογή των Α.Υ.Μ. 

Η επιτυχής διαχείριση των αποβλήτων στο σύνολο της, είναι άμεσα συνυφασμένη με την 
κατηγοριοποίηση των αποβλήτων κατά τη διαλογή στην πηγή. Η χωριστή συλλογή ανά κατηγορία 
παραγόμενων αποβλήτων, είναι αποκλειστική ευθύνη μας και θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατό πιο 
κοντά στα σημεία παραγωγής μας. 

Ο καταλληλότερος τρόπος για την κατηγοριοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων είναι η διαλογή τους 
σε χρωματισμένους σάκους/δοχεία/κάδους ανάλογα με το είδος τους. Ο προτεινόμενος κωδικοποιημένος 
χρωματισμός των ΕΑΥΜ στη χώρα μας, εξαρτάται τόσο από το είδος τους, όσο και από την επεξεργασία 
που πρέπει να υποστούν πριν τη διάθεση. Έτσι ανάλογα με το είδος τους: 

 αποτέφρωση μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλα τα ΕΑΑΜ και ΜΕΑ, 

 ενώ αποστείρωση μόνο στα ΕΑΑΜ. 

Επιπρόσθετα, ανάλογα με την επεξεργασία: 

 Τα προς αποστείρωση ΕΑΑΜ τοποθετούνται σε συσκευασίες κίτρινου χρώματος. 

 Τα προς αποτέφρωση ΕΑΥΜ τοποθετούνται σε συσκευασίες κόκκινου χρώματος.  
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Επιπλέον στη συσκευασία απαιτείται σήμανση με τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα» και το διεθνές 
σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου χαρακτήρα, επίσης φέρουν ετικέτα με την ημερομηνία και το 
χώρο προέλευσης τους. 

 
 

Σχήμα 6.2α: Διεθνές σύμβολο βιολογικού 
κινδύνου 

Σχήμα 6.2β: Διεθνές σύμβολο ραδιενέργειας

Σχήμα 6.2: Διεθνή σύμβολα (α) Βιολογικού Κινδύνου και (β) Ραδιενέργειας 

Επιπλέον της χρωματικής κωδικοποίησης των αποθηκευτικών μέσων, συνιστώνται τα παρακάτω:    

 

6.4.2.1 Χωριστή Συλλογή Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) 

• Τα αστικού χαρακτήρα παραγόμενα απόβλητα (ΑΣΑ) εντός της ΥΜ ακολουθούν τις πρακτικές 
διαχείρισης που καθορίζονται από την κοινή υπουργική απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 
1909Β/22.12.2003) σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Η χωριστή συλλογή των ΑΣΑ 
γίνεται σε κοινούς πλαστικούς σάκους μαύρου χρώματος και ακoλουθούν την διαχείριση των οικιακών 
αποβλήτων. 

 

Σχήμα 6.3: Κάδος ΑΣΑ 

 

6.4.2.2 Χωριστή Συλλογή Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (EAYM)  

H ξεχωριστή συλλογή των ΕΑΥΜ πραγματοποιείται από το ιατρικό και το παραϊατρικό προσωπικό στο 
σημείο παραγωγής τους. Τα απόβλητα τοποθετούνται σε ξεχωριστούς περιέκτες ανάλογα με την μέθοδο 
επεξεργασίας τους και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.  

Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (Ε.Α.Α.Μ.) 

Τα Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (Ε.Α.Α.Μ.) στο Νοσοκομείο μας συλλέγονται σε ειδικών 
προδιαγραφών εμπορευματοκιβώτια τύπου HOSPITAL BOX κίτρινου χρώματος τα οποία τοποθετούνται 
εντός ανθεκτικών σάκων  PE, επίσης κίτρινου χρώματος, ως επιπλέον ενίσχυση της συσκευασίας. Όλοι οι 
περιέκτες φέρουν το ευδιάκριτο και ανεξίτηλο αναγνωριστικό σήμα του βιολογικού κινδύνου (βλ. Σχήμα 
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6.4), καθώς και ετικέτα στην οποία αναγράφονται η ημερομηνία και η προέλευση των μολυσματικών 
αποβλήτων. 

 
Σχήμα 6.4:  Περιέκτης ΕΑΑΜ 

Τα ΕΑΑΜ συλλέγονται πλησίον του τόπου παραγωγής τους. Απαγορεύεται η διαδικασία εκκένωσης και 
επαναλαμβανόμενης πλήρωσης του πρωτογενούς υποδοχέα (υποδοχέας που βρίσκεται  σε άμεση επαφή 
με τα απόβλητα). Η πλήρωση των υποδοχέων δεν πρέπει να ξεπερνά τα τρία τέταρτα (3/4) του 
συνολικού τους όγκου.  

Κατά τη διαδικασία της συλλογής λαμβάνονται μέτρα, για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης, αερίων 
εκπομπών, σταγονιδίων καθώς και της μετάδοσης παθογόνων μικροοργανισμών από την άμεση επαφή 
των χεριών και του ιματισμού. 

 Τα αιχμηρά αντικείμενα (σύριγγες μιας χρήσεως με ενσωματωμένη βελόνα, βελόνες, 
μαχαιρίδια, λάμες, νυστέρια, κ.ά.) συλλέγονται μαζί ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μολυσμένα, σε 
ανθεκτικούς αδιάτρητους αποθηκευτικούς περιέκτες, συνήθως κατασκευασμένους από υψηλής 
πυκνότητας πλαστικό,  με καπάκι ειδικού τύπου που κλείνει με ασφάλεια. Θα πρέπει να είναι άκαμπτα και 
αδιαπέραστα ώστε εκτός των αιχμηρών αντικειμένων να μπορούν να αποθηκεύσουν ασφαλώς και τα 
περιεχόμενα υγρά των συριγγών. Αντέχουν σε μηχανικές καταπονήσεις, δεν παραμορφώνονται εύκολα, 
είναι κατάλληλοι κατά UN και φέρουν αντίστοιχη σήμανση. Είναι  χρώματος  κίτρινο, προορίζονται για 
αποστείρωση και απομακρύνονται όταν γεμίσουν κατά τα ¾ του συνόλου τους. 
Ο υποδοχέας των αιχμηρών, εφόσον προορίζεται για αποστείρωση, τοποθετείται σε κίτρινο εξωτερικό 
περιέκτη τύπου Hospital Box με άλλα απόβλητα υψηλού κινδύνου (της ίδιας κατηγορίας). 
 
 Τα απόβλητα από ανάπτυξη μικροβιολογικών – βιοχημικών εξετάσεων (πλάκες, τριβλία 
καλλιέργειας και άλλα μέσα που έχουν μολυνθεί από παθογόνους παράγοντες), συλλέγονται, είτε σε 
κόκκινες, είτε σε κίτρινες σακούλες και μπορούν να υποστούν αντίστοιχα με το χρωματισμό τους, 
αποτέφρωση ή αποστείρωση αρκεί να περιέχουν μόνο κάποιο μολυσματικό παράγοντα και να μην 
περιέχουν κάποιο αντιδραστήριο ή διαλύτη. Εάν περιέχουν κάποιο χημικό αντιδραστήριο ή διαλύτη 
τότε συλλέγονται σε κόκκινες σακούλες. 
 
 Τα υγρά μολυσματικά απόβλητα αποβάλλονται για περαιτέρω επεξεργασία στο σύστημα 
αποχέτευσης μόνο μετά από κατάλληλη προεπεξεργασία, ανάμιξή τους με υποκατάστατα υποχλωριώδους 
νατρίου και παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των απορριπτόμενων υγρών σύμφωνα και 
με τις απαιτήσεις του φορέα επεξεργασίας. 
 
 Τα υγρά Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (Ε.Α.Α.Μ.) του Νοσοκομείου μας, (αίμα, 
βιολογικά υγρά παρακεντήσεων, αναρροφήσεων, ούρα κ.λ.π. 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) συλλέγονται με ειδική διαχείριση σε μικρά δοχεία 
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κατάλληλου υλικού (πλην PVC), χωρητικότητας 10−30 lit με σήμανση βιολογικού κινδύνου (βλ. 
παρακάτω σχέδιο). Το υλικό των υποδοχέων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και στις 
μηχανικές καταπονήσεις και γενικότερα να μην έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξ αιτίας του οποίου να 
μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τα συσκευασμένα επικίνδυνα 
απόβλητα.  
Μετά από κατάλληλη προεπεξεργασία, με υποκατάστατα υποχλωριώδους νατρίου, δύνανται να 
αποβάλλονται στην αποχέτευση. Η ανάμιξή τους γίνεται με την ανάλογη ποσότητα υποχλωριώδους 
διαλύματος (χλωρίνης) σε αναλογία 1/9 (στα 9 λίτρα υγρών αποβλήτων, περιέχεται 1λίτρο αδιάλυτης 
χλωρίνης) και στη συνέχεια απορρίπτονται με προσοχή στην αποχέτευση λαμβάνοντας όλα τα μέτρα 
ατομικής προστασίας. 
 
 Τα υγρά Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (Ε.Α.Α.Μ.), τα οποία προέρχονται από 
τα Εργαστήρια του Νοσοκομείου, απορρίπτονται απευθείας στο σύστημα αποχέτευσης του 
Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστριών εταιρειών (βασική προϋπόθεση η κατ’ 
ελάχιστον αραίωση).  

Με την 1570/23-10-2018 απόφαση Διοικητή συστάθηκε ομάδας εργασίας με αντικείμενο τη μελέτη και 
επεξεργασία της λίστας των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων του εργαστηριακού 
τομέα που αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό της ΔΕΥΑ Πατρών. Η ομάδα εργασίας συνέταξε λίστα 
παραμέτρων εξέτασης για δειγματοληψία με βάση τα δεδομένα ασφαλείας των αναλυτών του κάθε 
τμήματος: Ολικά αιωρούμενα στερεά TSS, COD, BOD5, Αγωγιμότητα, Χλωριούχα, Θειικά, Ph, Βενζόλιο, 
1,2-Διχλωροβενζόλιο, 1,3-Διχλωροβενζόλιο, 1,4-Διχλωροβενζόλιο, Φορμαλδεΰδη, Κυανιούχα (CN-), 
Αμμωνία (NH4

+), Φωσφορικά (PO4
3-), Χρώμιο (Cr), Χρώμιο (Cr6+), Χρώμιο (Cr3+), Αρσενικό (As), 

Μολύβδος (Pb), Άργυρος (Ag), Ψευδάργυρος (Zn), Κάδμιο (Cd), Νικέλιο (Ni), Υδράργυρος (Hg), Χαλκός 
(Cu), Σελήνιο (Se), Σ (CV/LV). 

Μετά από κατάλληλη προεπεξεργασία, με υποκατάστατα υποχλωριώδους νατρίου, αποβάλλονται στην 
αποχέτευση. Η ανάμιξή τους γίνεται με την ανάλογη ποσότητα υποχλωριώδους διαλύματος (χλωρίνης) 
σε αναλογία 1/9 (στα 10λίτρα υγρών αποβλήτων, περιέχεται 1λίτρο αδιάλυτης χλωρίνης) και στη 
συνέχεια απορρίπτονται με προσοχή στην αποχέτευση λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ατομικής. 
 
Με μέριμνα της Επόπτριας Δημόσιας Υγείας κας Μανωλοπούλου Χαρίκλειας (ΥΔΑΥΜ) γίνονται οι 
απαιτούμενες δειγματοληψίες με βάση τη προαναφερόμενη λίστα παραμέτρων εξέτασης στο σύνολο των 
παραγόμενων υγρών αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας κατ’ ελάχιστον δύο φορές ετησίως και όποτε 
επιπλέον απαιτείται. Τηρούνται τα σχετικά μητρώα (βλ. παράγραφος 14.1). 
 
 Για τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από ατυχήματα (σπάσιμο φιαλιδίων με βιολογικό υλικό, 
αστοχία συστήματος αποχέτευσης αναλυτών, κ.λ.π.) και τα οποία μολύνουν τις περιβαλλοντικές 
επιφάνειες, απαιτούνται συγκεκριμένοι χειρισμοί όπως αναφέρονται στη συνέχεια στο ειδικό μέρος του 
παρόντος κανονισμού.   
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  
 Σχετικά με τη διαχείριση των ουροσυλλεκτών των ασθενών της ΜΕΘ, η διαχείρισή τους γίνεται με την 
απευθείας απόρριψη αυτών στους κίτρινους υποδοχής για την αποφυγή διασποράς μικροβίων. 
 Τα ούρα από τους ουροσυλλέκτες των ασθενών των Κλινικών Τμημάτων τα οποία δεν εμπίπτουν στις 
προηγούμενες παραγράφους και δεν προκύπτει μολυσματικός ή/και τοξικός παράγοντας, απορρίπτονται 
στην αποχέτευση, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας.  
 Οι άδειοι περιέκτες των ούρων απορρίπτονται - συλλέγονται ως Α.Σ.Α.  
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Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) και Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)  

Τα ΜΕΑ και ΑΕΑ στερεά και υγρά απόβλητα παράγονται στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, στο 
Κυτταρολογικό Εργαστήριο και στο Εργαστήριο Τοξικολογίας. Η χωριστή συλλογή των ΑΕΑ υγρών 
αποβλήτων (φορμόλες, ξυλόλες, χρωστικές) γίνεται σε μικρούς υποδοχείς κατάλληλου υλικού (πλην 
PVC), χωρητικότητας 10-30 lit. Το υλικό των υποδοχέων είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και στις 
μηχανικές καταπονήσεις και γενικότερα δεν θα πρέπει να έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξ αιτίας του 
οποίου μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τα συσκευασμένα 
επικίνδυνα απόβλητα. Για τη συσκευασία των ΑΕΑ εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού 
δικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίες βασίζονται σε απαιτήσεις των ADR, 
IMDG, RID, IATA, ICAO. Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των 
αποβλήτων, ως προς την επικινδυνότητά τους, σε κλάση και αριθμό UN. Οι συσκευασίες φέρουν 
κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους.  

Το αρχείο των παραγόμενων ΑΕΑ τηρείται κατά τμήμα. 

Τα Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (Μ.Ε.Α.) του Νοσοκομείου μας ή ορισμένα Άλλα 
Επικίνδυνα_Απόβλητα (Α.Ε.Α.) που επιδέχονται αποτέφρωση, συλλέγονται σε ειδικών προδιαγραφών 
εμπορευματοκιβώτια τύπου HOSPITAL BOX κόκκινου χρώματος τα οποία τοποθετούνται εντός 
ανθεκτικών σάκων PE, επίσης κόκκινου χρώματος, ως επιπλέον ενίσχυση της συσκευασίας. Όλοι οι 
περιέκτες φέρουν το ευδιάκριτο και ανεξίτηλο αναγνωριστικό σήμα του βιολογικού κινδύνου (βλ. Σχήμα 
6.5), καθώς και ετικέτα στην οποία αναγράφονται η ημερομηνία και η προέλευση των μολυσματικών 
αποβλήτων. 
 Τα κυτταροτοξικά – κυτταροστατικά − χημειοθεραπευτικά απόβλητα, συλλέγονται σε 
ανθεκτικούς περιέκτες με την ευκρινή ένδειξη «ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΑ − ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΑ –
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» προκειμένου να επισημαίνεται ο κίνδυνος και με την ημερομηνία 
και την προέλευσή τους. Συλλέγονται στα τμήματα. 

 Οι ανοιγμένες συσκευασίες με φάρμακα, που έχουν λήξει στο Φαρμακείο, καταγράφονται από 
επιτροπή καταγραφής, φτιάχνεται πρωτόκολλο καταγραφής και παραδίδονται σε αδειοδοτημένους φορείς 
επεξεργασίας προς αποτέφρωση. 

 Τα απόβλητα φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σε Ογκολογικά, Παθολογικά ή άλλα τμήματα όπου 
γίνονται χημειοθεραπείες (π.χ χρησιμοποιημένες συσκευασίες ορών με κυταροστατικά φάρμακα) που 
έχουν εκτεθεί σε μολυσματικό η άλλο επικίνδυνο παράγοντα συλλέγονται στο χώρο τους, σε καμία 
περίπτωση δεν επιστρέφονται στο φαρμακείο, οδηγούνται για αποτέφρωση σε κατάλληλες συσκευασίες 
(κόκκινες). 

 Ιστοί, όργανα και ανθρώπινα μέλη, οδηγούνται προς αποτέφρωση, αφού πρώτα υποστούν 
τεμαχισμό για να μην αναγνωρίζονται συλλέγονται σε κόκκινες σακούλες–περιέκτες αποθηκεύονται 
στους ψυκτικούς θαλάμους και οδηγούνται προς αποτέφρωση. 

 

Σχήμα 6.5: Περιέκτης ΜΕΑ/ΑΕΑ 
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 Τα απόβλητα των εργαστηριών που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, συλλέγονται χωριστά, 
σε μη διαβρώσιμα δοχεία και μετά τη συσκευασία τους, αποστέλλονται σε εξειδικευμένες εταιρείες 
επεξεργασίας (αποτέφρωση). Η ταυτότητα των χημικών ουσιών αναγράφεται ευκρινώς στις συσκευασίες 
αυτές. Στα αποθηκευτικά αυτά μέσα, υπάρχει ετικέτα με την ημερομηνία και προέλευσή τους. Επικίνδυνα 
απόβλητα αυτής της κατηγορίας ποτέ να αναμιγνύονται. Οδηγούνται προς αποτέφρωση. 

 Τα απόβλητα που περιέχουν υψηλό ποσοστό βαρέων μετάλλων (π.χ. κάδμιο, υδράργυρος 
κλπ), ακολουθούν την ίδια διαδικασία με τα απόβλητα που περιέχουν χημικές ουσίες και οδηγούνται προς  
αποτέφρωση. 

 Δεν παράγονται υγρά εμφάνισης και στερέωσης από τα Ακτινολογικά Εργαστήρια γιατί τα 
εμφανιστήρια είναι ψηφιακά. 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΣΑΚΟ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ. 

 

Οι εκτιμώμενες ποσότητες για τα παραγόμενα ΕΑΥΜ από το Νοσοκομείο μας, παρουσιάζονται στον πίνακα 
6.2.  

Πίνακας 6.2. Εκτίμηση Παραγόμενων Ποσοτήτων ΑΥΜ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Κg/ημέρα) 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝ. 
ΜΟΝΑΔΑ (Lt/μήνα) 

Αστικά στερεά 
Απόβλητα (ΑΣΑ) 

2500 Kg/ημέρα 

 

Μεταβαλλόμενες ποσότητες  
αναλόγως της δύναμης  
ασθενών.  

Επικίνδυνα απόβλητα 
αμιγώς μολυσματικά 
(ΕΑΑΜ) 

219,09 kg/ημέρα  1100lt /μήνα  

Μικτά Επικίνδυνα 
απόβλητα (ΜΕΑ) 

130,85kg/ημέρα   
 
180lt /μήνα Άλλα Επικίνδυνα   

Απόβλητα (ΑΕΑ)  
1,72 kg/ημέρα  

 

Ειδικά Ρεύματα Αποβλήτων  

 Tα ραδιενεργά απόβλητα, συλλέγονται χωριστά και αποθηκεύονται και υπόκεινται σε περαιτέρω 
διαχείριση σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) υπό την 
επίβλεψη του Ακτινοφυσικού για την ασφαλή αποσύνθεσή τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Απόφασης 1014/ΦΟΡ/94/2001 (ΦΕΚ 216/Β/01). Ένα κίτρινο hospital box 60 lt την εβδομάδα με 
μηδενική ακτινοβολία στερεά απόβλητα, (με σήμανση ημερομηνία και ώρα). 

Η διαμόρφωση του εργαστηρίου είναι ως εξής: 

- Κατηγορία Εργαστηρίου: Α2 

- Άδεια: Αρ. άδειας Α/435/5370/2020/23-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΤ1Κ469ΗΕΡ-ΒΞ0) με ισχύ έως 
22.04.2025. 

- Υπεύθυνος Πυρηνικός Ιατρός: Αθ. Χονδρομάδας, 2613 601147, chon@upatras.gr 

- Υπεύθυνος Φυσικός Ιατρικής: Δημ. Μαρινάκης, 6944 557274, dimarinak@gmail.com 



39 
 

- Προσωπικό Εργαστηρίου: 

o Πυρηνικός Ιατρός: Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 

o Χειριστές – παρασκευαστές - νοσηλευτές: 

 Σκούρας Παναγιώτης 

 Μπατάλη Διαμάντω  

 Αποστολοπούλου Ζωή  

 Ροδίτη Σπυριδούλα 

 Καράμπελας Ιωάννης 

 Λεπίδα Αγγελική 

 Καλύβα Ευαγγελία 

 Καλογήρα Φανή 

 Βανάκα Αικατερίνη      

Στο Κλινικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής χρησιμοποιούνται δύο μόνο ισότοπα:  

1. Τεχνήτιο 99Tcm 

2. Θάλιο 201 

 

ΠΟΡΕΙΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

- Συλλογή χρησιμοποιηθέντων στερεών σε πλαστική σακούλα (χρησιμοποιημένες σύριγγες μετά από 
χορηγήσεις, βελόνες, μπαμπάκια, φιαλίδια, σύριγγες με δόσεις που δεν χρησιμοποιήθηκαν) ΑΝΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

- Φύλαξη στον θωρακισμένο κάδο με εξωτερική ένδειξη «ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1» 

- Φύλαξη στον θωρακισμένο κάδο με εξωτερική ένδειξη «ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2» 

- Τοποθέτηση σε χάρτινο κιβώτιο με φελιζόλ, για αποφυγή έκθεσης σε βελόνες, σήμανση ημερομηνίας 
και αποθήκευση στον θωρακισμένο χώρο του Hot-Lab, πίσω από την κολώνα, προς την πλευρά του 
«δρόμου» 

- Μέτρηση – Απόρριψη: Αφού έχουν «σβήσει», συλλέγονται σε κουτιά hospital box προς αποστείρωση, 
μεταφέρονται στον ψυκτικό θάλαμο συλλογής μολυσματικών.  

- Διατήρηση Αρχείου 

   

ΠΟΡΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΤΕΧΝΗΤΙΟΥ  

- Παραλαβή 

- Φύλαξη στην θωράκιση που έχει παραχωρηθεί από την προμηθεύτρια εταιρεία, μέσα στον χώρο της 
εστίας και πίσω από μολυβδύαλο 

- Εξαγωγή από την θωράκιση με την παραλαβή της «επόμενης» γεννήτριας, και τοποθέτηση στην 
θωράκιση της «επόμενης» 

- Φύλαξη στις κρύπτες για δύο μήνες 

- Φύλαξη στον θωρακισμένο χώρο στο hot-lab, πίσω από την κολώνα, προς την πλευρά του «δρόμου» 

- Αποσυναρμολόγηση και «φύλαξη» της καρδιάς 

- (Όλες οι καρδιές από την επανέναρξη λειτουργίας του εργαστηρίου (2013) είναι στο Hot-Lab) 
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- Διατήρηση Αρχείου 

 

 Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες συλλέγονται σε ειδικό περιέκτη και παραδίδονται στο αρμόδια 
φορέα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΔ115/2004 (ΦΕΚ80Α’), όπως εκάστοτε 
ισχύει. 

 Χαλασμένα πιεσόμετρα οι φθαρμένοι θώρακες μολύβδου δεν υπάρχουν στην Υ.Μ. 

 Τα εξαντλημένα φίλτρα από τους θαλάμους νηματικής ροής, συσκευάζονται ανάλογα από το 
εξειδικευμένο προσωπικό που διενήργησε την αντικατάσταση. 

 Η διαχείριση προς ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
σκραπ (μέταλλα-πλαστικά-ξύλο-κοπτικά εργαλεία-ρουχισμός-γυαλί) γίνεται σύμφωνα με το 
ισχύον νομικό πλαίσιο, δηλαδή τις απαιτήσεις του Π.Δ. 117/2004, το ΦΕΚ 1537/Β/2012 και τον νόμο 
4042/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.  

 Η διαχείριση των μικτών και κατεστραμμένων φακέλων ασθενών (χαρτί & ακτινογραφικά 
φιλμ), καθώς και του μη ραδιενεργού μολύβδου από το Κλινικό Εργαστήριο Πυρηνικής 
Ιατρικής, γίνεται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (Οδηγία 1/2005, 2012/19/ΕΚ και τη νομοθεσία 
προστασίας προσωπικών/ιατρικών δεδομένων/επαγγελματικής εχεμύθειας κ.λ.π.) και ανακυκλώνονται. 

 

 

 

 
 

(α) (β) (γ) (δ) 

 

(ε) 

Σχήμα 6.6. Εφαρμογές Ανακύκλωσης και συμπίεσης αποβλήτων Γ. Ν. Πατρών  

(α) Γνωστοποίηση εφαρμογής,  

(β) Ανακύκλωση μπαταριών,  
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(γ)-(δ) Ανακύκλωση Λαμπτήρων  

(ε)Πρέσσες αποβλήτων αστικού τύπου και ανακύκλωσης 

 

 Το Νοσοκομείο μας εφαρμόζει πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού-πλαστικού.  

Το νοσοκομείο εφαρμόζει πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού-χαρτονιών-πλαστικού με ιδιωτική εταιρεία 
κατόπιν διαγωνισμού (τρέχουσα σύμβαση: 22009/19-06-2019 ΑΔΑ:ΨΞΠΚ46906Λ-0Ω0 με εταιρεία 
“Recycling Center”) κατά την οποία τοποθετούνται επιμέρους κάδοι συλλογής σε επιλεγμένα τμήματα και 
πρέσσα ανακύκλωσης. 

 Το Νοσοκομείο μας εφαρμόζει πρόγραμμα συμπίεσης αποβλήτων αστικού τύπου.  

Για την καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων αστικού τύπου, σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρεών, το 
νοσοκομείο εφαρμόζει πρόγραμμα συμπίεσης αποβλήτων αστικού τύπου με κατάλληλη πρέσσα. 

Ακολουθούν οι οδηγίες που δόθηκαν στο Προσωπικό Διαχείρισης των Αποβλήτων από το Γραφείο της 
Επόπτριας Υγείας ως προς την κατηγοριοποίηση την ΑΥΜ.  
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ) 
 
ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΣΑ) 
 
Με την αρ. πρωτ. οικ. 29960/3800/15-06-2012 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ με ΑΔΑ: Β4ΛΓO-K75 
χαρακτηρίζονται σαν αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) τα παρακάτω:  
 Απόβλητα από την παρασκευή φαγητών, που προέρχονται από τις κουζίνες των ΥΜ.  
 Απόβλητα από δραστηριότητες εστίασης και τα υπολείμματα των τροφίμων που προέρχονται από τα 
τμήματα νοσηλείας των ΥΜ, εκτός από εκείνα που προέρχονται από ασθενείς που πάσχουν από 
μολυσματικές ασθένειες, για τους οποίους ο θεράπων ιατρός έχει διαγνώσει ότι πάσχουν από μια 
ασθένεια που μπορεί να μεταδοθεί με αυτά τα υπολείμματα.(κωδικός αποβλήτου 20 01 08). 
 Πλαστικά γάντια μιάς χρήσεως π.χ παρασκευή γευμάτων, γάντια που δεν προέρχονται από ασθενείς 
πάσχοντες από διαγνωσμένο νόσημα, γάντια που δεν είναι λερωμένα με αίμα ή βιολογικά υγρά σε 
ποσότητα τέτοια ώστε αυτό να είναι ορατό ή γάντια που δεν είναι λερωμένα με σπέρμα, κολπικές 
εκκρίσεις, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αρθρικό υγρό, πλευριτικό υγρό, περιτοναϊκό υγρό, περικάρδιο υγρό, 
αμνιακό υγρό. 
 Χρησιμοποιημένα υλικά μιας χρήσεως π.χ χαρτοπετσέτες, χαρτοβάμβακα, νεφροειδή, σκωραμιδες, 
που δεν προέρχονται από απομονώσεις μολυσματικών ασθενών και δεν περιέχουν αίμα ή βιολογικά υγρά 
σε ποσότητα τέτοια ώστε αυτό να είναι ορατό. 
 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 απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός 
ρουχισμός (κωδικός αποβλήτου 15 02 03) εκτός εάν εμπίπτουν στις περιγραφόμενες κατηγορίες 
αποβλήτων και έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες (κωδικός αποβλήτου 15 02 02). 
 Απόβλητα που προέρχονται από κηπουρικές εργασίες, που εκτελούνται στο περιβάλλον της ΥΜ 
(βιοαποικοδομήσια απόβλητα). 
 Απόβλητα, ορθοπεδικοί γύψοι, σερβιέτες, βρεφικές πάνες και πάνες για ενήλικες (κωδικός αποβλήτων 
18 01 04) διαχειρίζονται στα αστικά εκτός αυτών που η συλλογή υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε 
σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (π.χ επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισμός μιας 
χρήσεως, απορροφητικές πάνες) και διαχειρίζονται σαν ΕΑΑΜ (κίτρινοι περιέκτες). 
 Ρούχα (κωδ. απ. 20 01 10). 
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 Υφάσματα (κωδ. απ. 20 01 11). 
 
Στην με αρ. πρωτ. οικ. 6972/23-01-2014 Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ με ΑΔΑ: ΒΙΨΠΘ-ΠΦΒ χαρακτηρίζονται 
σαν αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) τα παρακάτω: 

 Oι κενές συσκευασίες χρησιμοποιούμενων φαρμάκων μόνο στην περίπτωση που δεν περιέχουν 
υπολείμματα φαρμάκων. 

 Οι συσκευασίες χρησιμοποιούμενων φυσιολογικών ορών εφόσον δεν έχει προστεθεί στον ορό ουσία 
με φαρμακευτική δράση.Κατ’ αναλογία με τους φυσιολογικούς ορούς να συμπεριληφθούν και άλλοι οροί 
και διαλύματα πχ δεξτρόζης, ηλεκτρολυτών, μανιτόλης, βιταμινών, αλβουμινών κ.α. 

 Κενές συσκευασίες σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται στις Υ.Μ, για παράδειγμα αντισηπτικών 
(Betadine), απολυμαντικών, αλκοολούχων διαλυμάτων, καθαριστικών, άλατος για τα πλυντήρια κ.α. 

 Σύριγγες (χωρίς τη βελόνα) που χρησιμοποιούνται για διάλυση ή χορήγηση φαρμάκων (πλην των 
κυτταρολογικών/κυτταροτοξικών) που δεν έχουν επιμολυνθεί με αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά και δεν 
περιέχουν υπολείμματα φαρμάκων. 

 Άδειοι ουροσυλλέκτες που δεν προέρχονται από απομονώσεις μολυσματικών ασθενών και δεν 
περιέχουν υπόλειμμα με πρόσμιξη αίματος διαχειρίζονται σαν ΑΣΑ. Απαγορεύεται να πετιούνται γεμάτοι. 

 Oι πάνες βρεφών ή ενηλίκων και σερβιέτες εφόσον δεν προέρχονται από περιβάλλοντα μόνωσης στα 
οποία βρίσκονται ασθενείς που πάσχουν από μεταδοτικό νόσημα. 
 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ (ΕΑΑΜ)  
Κίτρινοι περιέκτες. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ.  
 

 Όλα τα απόβλητα  (κωδ. απ. 18 01 03) 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: 

 αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά που περιέχουν αίμα σε ποσότητα τέτοια, ώστε αυτό να είναι ορατό. 
 κόπρανα και ούρα στην περίπτωση συγκεκριμένου ασθενούς, στον οποίο έχει αναγνωριστεί 

κλινικά από τον θεράποντα ιατρό μια νόσος που μπορεί να μεταδοθεί με αυτά τα απεκκρίματα. 

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

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ: 
 
 Βελόνες, σύριγγες, λάμες, χειρουργικά νυστέρια.  

Σημείωση: τα αιχμηρά θα απορριφθούν σε κίτρινα δοχεία, στους κίτρινους περιέκτες θα απορριφθούν 
οι σύριγγες χωρίς τη βελόνα, μετά από χρήση σε ασθενή που δεν περιέχουν υπολειπόμενη ποσότητα 
φαρμάκου (π.χ μετά από λήψη αίματος ή βιολογικών υγρών). Σε περίπτωση φαρμάκου θα 
απορριφθούν στους κόκκινους περιέκτες. 

 εργαλεία κολποσκόπησης και τεστ-παπ. 
 οφθαλμικές ράβδοι μη αποστειρωμένες. 
 οφθαλμικές ράβδοι από ΤΝΤ. 
 σωλήνες παροχετεύσεων και διασωληνώσεων. 
 τραχειοσωλήνες μ..χ, στοματο-ρινο-τραχειακοί σωλήνες, καθετήρες βρογχο-αναρροφήσεων, ρύγχη 
και σάκοι αναρροφήσεων μ.χ. 

 καθετήρες (κύστης, φλεβών, αρτηριών, για πλευρικές παροχέτευσης κ.λ.π.), συνδέσεις ενδαγγειακοί 
ουροκαθετήρες, θώρακος, κολιάς. 

 ασκοί συλλογής παροχετεύσεων και υγρών (Billaw, hoemovac, πλευριτικού, ασκητικού υγρού κ.λ.π.) 

 κυκλώματα για εξωσωματική κυκλοφορία. Λεκανίτσες μιας χρήσεως για λήψη υλικού βιοψίας 
ενδομήτριου. 
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 σετ μετάγγισης. 
 μολυσμένα εργαλεία από ενδοφλέβια χορήγηση ορού. 
 φίλτρα διύλισης. 
 όλες οι γραμμές και τα φίλτρα αιμοδιήθησης. 
 γάντια μιάς χρήσεως ή αποστειρωμένα, εμφανώς λερωμένα με αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά. 
 υλικό μιάς χρήσεως: σταγονόμετρα, δοκιμαστικοί σωλήνες, σωληνάρια με αίμα κ.α φιαλίδια 
μεταφοράς βιολογικών δειγμάτων, κυμβέτες, ρύγχη, πιπέτες μιας χρήσεως κ.λ.π  

 προστατευτικός ρουχισμός προερχόμενος από απομονώσεις λοιμωδών νοσημάτων ή εμφανώς 
λερωμένα με αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά: μάσκες μιάς χρήσεως, γυαλιά μιάς χρήσεως, πανιά, σεντόνια, 
μπότες, γαλότσες, πουκαμίσες. 

 ιατρικά υλικά (γάζες, ταμπόν, επίδεσμοι, τσιρότα, σωληνοειδή ράμματα, τολύπια, τετράγωνα). 
 σακούλες: για μεταγγίσεις (χρησιμοποιημένοι ασκοί και συσκευές χορήγησης αίματος και παραγώγων 
του), άδειοι ουροσυλλέκτες που περιέχουν υπόλειμμα ούρων με πρόσμιξη αίματος, άδειοι ουροσυλλέκτες 
από ασθενείς πάσχοντες με μεταδοτικό νόσημα, σάκοι κολοστομίας - ειλεοστομίας. 

 σετ για εγχύσεις. 
 ορθοσκόπια και γαστροσκόπια. 
 σωλήνες μύτης για βρόγχοαναρρόφηση, για οξυγονοθεραπεία κ.λ.π 
 ψήκτρες, καθετήρες, στιλεοί για κυτταρολογική λήψη ή καλλιέργεια υλίκου. 
 ρινοσκόπια μιας χρήσεως, μητροσκόπια. 
 δόντια και μέρη σώματος μικρού μεγέθους μη αναγνωρίσιμα. 
 μικρές κλίνες για πειραματόζωα. 
 κενά δοχεία εμβολίων ζωντανού αντιγόνου. 
 υπολείμματα φαγητού από το δίσκο του ασθενούς με στοματική αιμοραγία ή από ασθενή πάσχοντα 
από μεταδοτικό νόσημα. 

 πάνες και ημισέντονα από ασθενείς με: κατακλύσεις, με αιματηρό εξίδρωμα, βιολογικά υγρά σε 
ποσότητα τέτοια ώστε αυτό να είναι ορατό, σπέρμα, κολπικές εκκρίσεις, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αρθρικό 
υγρό, πλευριτικό υγρό, περικάρδιο υγρό ή αμνιακό υγρό (από ασθενείς πάσχοντές με διαγνωσμένο 
μεταδοτικό νόσημα). 

 υγρα μολυσματικά απόβλητα (αίμα, βιολόγικα υγρά παρακεντήσεων, αναρροφήσεων, ούρα κ.λ.π.): α) 
τα οποία προέρχονται από συγκεκριμένους ασθενείς στους οποίους έχει αναγνωριστεί κλινικά από το 
θεράποντα ιατρό, μια νόσος από την οποία μπορεί να μεταδοθεί με αυτά τα υγρά. Συλλέγονται σε 
υποδοχείς χωρητικότητας 10-30 lt με ειδική σήμανση, μετά από κατάλληλη προεπεξεργασία, με 
υποκατάστατα υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνη), δύναται να υποβάλλονται στην αποχέτευση. Αραίωση 
1/10 (στα 9 λίτρα υγρών αποβλήτων, προστίθεται 1 λίτρο αδιάλυτης χλωρίνης), και επίσης υγρά 
μολυσματικά απόβλητα τα οποία προέρχονται από εργαστήρια του Νοσοκομείου), διαχειρίζονται με τον 
ανωτέρω τρόπο. 
 
ΜΙΚΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΜΕΑ) 
Κόκκινοι περιέκτες. ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ. 
 

 Οι κενές συσκευασίες χρησιμοποιούμενων φαρμάκων που περιέχουν υπολλείματα φαρμάκων και 
έχουν χορηγηθεί σε ασθενή. 

 Οι συσκευασίες ορού, εφόσον έχει προστεθεί στον ορό ουσία με φαρμακευτική δράση και έχει 
χορηγηθεί σε ασθενή. 

 Οι συσκευασίες ορού εφόσον έχουν υπολλείματα φαρμάκου και έχει γίνει χρήση στον ασθενή. 
 Οι σύριγγες (χωρίς τη βελόνα) με υπολειπόμενη ποσότητα φαρμάκου, μετά από χρήση σε ασθενή. 
 Απόβλητα μολυσματικά και τοξικά από ανάπτυξη μικροβιολογικών –βιοχημικών εξετάσεων (πλάκες, 
τριβλία, καλλιέργειες και άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στη μικροβιολογία και που έχουν μολυνθεί 
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από παθογόνους παράγοντες).  
 Απόβλητα στερεά, μολυσματικά και τοξικά από παθολογικά και άλλα τμήματα που γίνονται 
χημειοθεραπείες: α) χρησιμοποιημένες συσκευασίες ορών με κυτταροστατικά φάρμακα από ασθενείς 
στους οποίους εφαρμόζεται χημικοθεραπεία (ΑΔΑ:Β4ΛΓΟ-Κ75(15-06-2012)), β) συσκευασίες χορήγησης 
κυτταροστατικών απο ασθενείς στους οποίους εφαρμόζεται χημειοθεραπεία, γ) ενδοαγγειακοί καθετήρες, 
καθετήρες κύστεως, άδειοι ουροσυλλέκτες στους οποίους εφαρμόζεται χημειοθεραπεία, δ) 
προστατευτικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί για την διάλυση/χορήγηση κυτταροστατικών 
(γάντια, ρόμπες κ.λ.π.) και ε) ότι έχει χρησιμιποιηθεί (χαρτοβάμβακα κ.λ.π.) για την αντιμετώπιση 
εκτάκτου συμβάντος με κυτταροστατικά (π.χ. διασπορά στο δάπεδο ή σε άλλη επιφάνεια).  

 Ανατομικά απόβλητα, από παθολογοανατομικά εργαστήρια (ιστοί, όργανα, και μέρη σώματος μη 
αναγνωρίσιμα, πειραματόζωα). 

 Μέρη και όργανα του σώματος περιλαμβανομένων σάκων αίματος και διατηρημένο αίμα από 
παθολογοανατομικά εργαστήρια. 
 
ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΕΑ) 
Βαρέλια ή μπιτόνια για τα υγρά απόβλητα. ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ. 

 Οι κενές συσκευασίες χρησιμοποιούμενων φαρμάκων που περιέχουν υπολλείματα φαρμάκων και δεν 
έχουν χορηγηθεί σε ασθενή. 

 Οι συσκευασίες ορού, εφόσον έχει προστεθεί στον ορό ουσία με φαρμακευτική δράση και δεν έχει 
χορηγηθεί σε ασθενή. 

 Οι συσκευασίες ορού εφόσον έχουν υπολλείματα φαρμάκου και δεν έχει γίνει χρήση στον ασθενή. 
 Οι σύριγγες (χωρίς τη βελόνα) που χρησιμοποιούνται μόνο στη διάλυση φαρμάκων και στον 
εμπλουτισμό των ορών με φάρμακα. 

 Τοξικά απόβλητα αναλυτών εργαστηρίων, αφού ταπωθούν καλά. 
Η πλήρωση των δοχείων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα ¾ του συνολικού όγκου. Η ταυτότητα των 
χημικών ουσιών, η ημερομηνία και η προέλευση τους πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στις 
συσκευασίες αυτές. 

 Απορυπαντικά, απολυμαντικά, αντισηπτικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. 
 Χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. 

 χλωροφόρμιο, τριχλωροαιθυλένιο, ξυλένιο, ακετόνη, μεθανόλη, ανόργανες χημικές ενώσεις που 
περιέχουν οξέα και αλκάλια (π.χ θειικό, υδροχλωρικό, νιτρικό, χρωμικό οξύ, υδροξείδιο του 
νατρίου και διαλύματα αμμωνίας) και άλλα οξειδωτικά (ΚΜnO4,K2Cr2o7) ή επιβραδυντές 
(ΝaHSO3, Na2SO3). 

 Διαλύτες που χρησιμοποιούνται στα ακτινολογικά εργαστήρια. ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. 

 Διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες. 
 Διαλύματα σταθεροποιητή. 
 Διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματα ξεπλύματος σταθεροποιητή. 
 Απόβλητα που περιέχουν άργυρο από από επιτόπου επεξεργασία φωτογραφικών αποβλήτων. 
 Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο (κατεστραμμένα θερμόμετρα, πιεσόμετρα υδράργυρου), 
αμαλγάματα οδοντιατρικής, άλλα βαρέα μέταλλα, επικίνδυνες οργανικές ενώσεις κ.λ.π. ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

 Ληγμένα φάρμακα ή φάρμακα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων και 
κυτταροστατικών φαρμάκων. 

 Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες. 
 Χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. 
 Υγρά απόβλητα που περιέχουν βαρέα μέταλλα, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. 
 
ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 
Οι υποδοχείς για τη χωριστή συλλογή αιχμηρών αντικειμένων (π.χ. βελόνες) τα οποία προορίζονται είτε 
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προς αποτέφρωση, είτε προς αποστείρωση θα πρέπει να συλλέγονται μαζί ανεξάρτητα αν είναι ή όχι 
μολυσμένα, σε ανθεκτικούς αδιάτρητους περιέκτες, άκαμπτους και αδιαπέραστους ώστε εκτός των 
αιχμηρών αντικειμένων να μπορούν να αποθηκεύσουν ασφαλώς και τα περιεχόμενα υγρά των συριγγών. 
 
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ) 
 
Για την διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων (κατεργασία, χειρισμό, αποθήκευση, εισαγωγή και 
εξαγωγή, μεταφορά και απόρριψη τους) αρμόδια αρχή είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. 
Συλλέγονται χωριστά, αποθηκεύονται και διαχειρίζονται μόνο όταν η ραδιενεργός συγκέντρωση τους δεν 
υπερβαίνει τις τιμές των επιπέδων αποδέσμευσης που αναφέρονται στους κανονισμούς 
ακτινοπροστασίας. 
ΣΗΜΑΝΣΗ: Έχει τονισθεί και προφορικά εκτός όλων των ανωτέρω και η σήμανση που πρέπει να φέρουν 
όλες οι συσκευασίες αποβλήτων με βασικές πληροφορίες για το περιεχόμενο τους καθώς και για την 
παραγωγή τους. 
Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:  
να αναγράφουν: ημ. παραγωγής, την θέση παραγωγής (θάλαμος / τμήμα / εργαστήριο) αποβλήτου και 
όνομα της καθαρίστριας που συσκευάζει το κυτίο. 

 
 
Στο σχήμα 6.7 απεικονίζονται συνοπτικές πλαστικοποιημένες οδηγίες που δόθηκαν στο προσωπικό. 
 

 

Σχήμα 6.7 (α). Διαχωρισμός Νοσοκομειακών Αποβλήτων Αστικού Χαρακτήρα 
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Σχήμα 6.7(β). Διαχωρισμός Νοσοκομειακών Αποβλήτων Μολυσματικού-Τοξικού Χαρακτήρα 

 

 
Σχήμα 6.7(γ). Διαχωρισμός Νοσοκομειακών 
Αποβλήτων (Σάκοι-Παράγωγα Αίματος) 

 

Σχήμα 6.7(δ). Διαχωρισμός Νοσοκομειακών 
Αποβλήτων: Συσκευασίες Αερίων Υπό Πίεση 

 

 



47 
 

 
Σχήμα 6.7(ε). Διαχωρισμός Νοσοκομειακών Αποβλήτων Μολυσματικού Χαρακτήρα 
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6.5 Συσκευασία των ΑΥΜ  

Οι τεχνικές προδιαγραφές των χαρακτηριστικών των συσκευασιών συλλογής EAYM, υπαγορεύονται από 
διεθνείς  συμφωνίες και κώδικες (ADR, IMDG, ,RID, IATA, ICAO).  

 

6.5.1 Σακούλες  

Οι σακούλες χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με πλαστικούς κάδους όταν πρόκειται για ΑΣΑ, ενώ όταν 
πρόκειται για μολυσματικά απόβλητα συνοδεύονται από ειδικό περιέκτη (ενδεικτικά τύπου Hospital box). 
Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή 
χαμηλής πυκνότητας (LDPE) πάχους τουλάχιστον 1,5 mm. 

 Οι συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή ΕΑ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) τα οποία προορίζονται προς 
αποστείρωση - αποτέφρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: 

 μιας χρήσεως. 

 κίτρινου - κόκκινου χρώματος. 

 να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού, μη παραμορφούμενες για ασφαλή μεταφορά. 

 κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους. 

 να είναι τέτοιου υλικού ώστε κατά την επεξεργασια τους, να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια. 

 να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. 

 ενδεικτικά και εφόσον προβλέπεται από τους κώδικες ADR, IMDG, RID μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
συσκευασία ΕΑ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) προς αποστείρωση - αποτέφρωση ένας στεγανός περιέκτης τύπου 
Hospital box με ενσωματωμένη σακούλα (πλην PVC) ανάλογου χρώματος, και ενσωματωμένο έλασμα για 
σφράγισμα του περιεχομένου. Ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές ικανές για να 
κρατήσουν το βάρος του όταν μεταφέρεται. 

 ο περιέκτης πρέπει να κλείνει με τρόπο που δεν θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγμά του μετά το κλείσιμο 
του. 

 τα hospital boxes και οι λοιπές συσκευασίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά, να 
είναι κατάλληλες κατά UN. 

 να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού ή και επικίνδυνου, 
ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται. 

 αναγράφουν τη κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητα τους, και τον όρο «Επικίνδυνα 
Απόβλητα» (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ). 

 φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν: ημερομηνία 
παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, 
κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων. 

 

6.5.2 Υποδοχείς για τη χωριστή συλλογή αιχμηρών αποβλήτων  

Οι υποδοχείς για τη χωριστή συλλογή αιχμηρών αποβλήτων τα οποία οδηγούνται προς αποστείρωση 
πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: 

 μιας χρήσεως, 

 άκαμπτοι, 
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 αδιάτρητοι, 

 αδιαφανείς, 

 υψηλής πυκνότητας, 

 αδιαπέραστοι από την υγρασία, 

 μη παραμορφούμενοι για ασφαλή μεταφορά, 

 να είναι κατάλληλοι κατά UN, 

 να έχουν το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου, και την αντίστοιχη σήμανση, 
ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται, 

 να χαρακτηρίζονται με τον όρο «Αιχμηρά Απόβλητα», 

 κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην P.V.C), 

 να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, 

 να έχουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής, 

 να έχουν κατάλληλη διάταξη ασφαλείας, ώστε μετά την πλήρωσή τους και το κλείσιμο του περιέκτη 
να είναι αδύνατη η διασπορά των παθογόνων μικροοργανισμών, 

 να τοποθετούνται σε δευτερογενείς περιέκτες χρώματος ανάλογου με τη μέθοδο επεξεργασίας που θα 
ακολουθήσει (κίτρινου εφόσον οδηγούνται προς αποστείρωση). 

 

Πίνακας 6.3: Περιέκτες συσκευασίας ΑΥΜ ανά κατηγορία αποβλήτου 

      Κατηγορία ΑΥΜ         Είδος περιέκτη  Χρώμα –σήμανση περιέκτη 

ΑΣΑ       Πλαστική Σακούλα Χρώμα μαύρο χωρίς σήμανση 
τμήματος. 

ΕΑΑΜ- Αποστείρωση   Eιδικά κουτιά (τύπου Hospital Box) –
κάδοι συλλογής που διαθέτουν 
εσωτερικά πλαστική σακούλα.  

Χρώμα κίτρινο.  

«Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» το 
σήμα του βιολογικού κινδύνου. 

ΜΕΑ-Αποτέφρωση  Eιδικά κουτιά (τύπου Hospital Box) –
κάδοι συλλογής που διαθέτουν 
εσωτερικά πλαστική σακούλα. 

Χρώμα κόκκινο. 

«Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» το 
σήμα του βιολογικού κινδύνου. 

ΑΕΑ- Aποτέφρωση  Eιδικά κουτιά (τύπου Hospital Box) –
κάδοι συλλογής που διαθέτουν 
εσωτερικά πλαστική σακούλα. 

Χρώμα κόκκινο.  

Αιχμηρά απόβλητα  Ειδικά πλαστικά δοχεία  Χρώμα κίτρινο με σήμανση 
βιολογικού κυνδύνου. Αποστείρωση. 

 

6.5.3 Βαρέλια 

Οι συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή ΑΕΑ τα οποία προορίζονται προς αποτέφρωση, πρέπει να έχουν 
τις εξής προδιαγραφές: 

 Βαρέλια ή μπιτόνια από πλαστικό να βασίζονται στις απαιτήσεις των ADR, IMDG, RID, και ICAD. 

 Μιας χρήσεως, 
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 Να είναι άσπρο (διάφανο) χρώματος (για ΑΕΑ με περιεκτικότητα σε αλογονούχες ενώσεις <1%), 

 Να έχουν το διεθνές σύμβολο του επικίνδυνου, και την αντίστοιχη σήμανση, ανάλογα με την κλάση 
UN στην οποία αυτά κατατάσσονται, 

 Να χαρακτηρίζονται με τον όρο «Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)», 

 Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην P.V.C), 

 Να είναι μη παραμορφούμενα για ασφαλή μεταφορά, 

 Να είναι κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους, 

 Κατά την αποτέφρωσή τους να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια, 

 Να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, 

 Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν: ημερομηνία 
παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, 
κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων. 

 

6.6 Σήμανση 

Όλες οι συσκευασίες αποβλήτων θα πρέπει να φέρουν ετικέτα με βασικές πληροφορίες για το 
περιεχόμενό τους καθώς και για την παραγωγή του. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι. 

 Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού ή/ και επικίνδυνου, 
ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται τα απόβλητα. 

 Να φέρουν ευκρινώς με τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα». 

 Να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητά τους. 

 Να αναγράφουν την ημερομηνία παραγωγής και συσκευασίας του αποβλήτου, την ακριβή θέση 
παραγωγής (θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), την ποσότητα και τον προορισμό του αποβλήτου. 

 

6.7 Μεταφορά  

6.7.1 Μεταφορά εντός της Υ.Μ  

Η μεταφορά των ΕΑΥΜ εντός της ΥΜ γίνεται με ειδικά μέσα, τροχήλατα καρότσια, που χρησιμοποιούνται 
για αυτό το σκοπό και τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 

Η μεταφορά των παραγόμενων αποβλήτων εντός της ΥΜ μας, γίνεται με τροχήλατα καρότσια τα οποία 
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Είναι αθόρυβα και φέρουν χειρολαβές. 

 Φορτώνονται και ξεφορτώνονται εύκολα. 

 Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. 

 Είναι ανθεκτικά κατά τις κρούσεις και καταπονήσεις που προκαλούνται κατά τη μετακίνηση. 

Καθαρίζονται εύκολα και απολυμαίνονται καθημερινά με κατάλληλο απολυμαντικό. 
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Σχήμα 6.8. Διαδρομές μολυσματικών από τα νοσηλευτικά κτίρια στον Ψυκτικό Θάλαμο 

 

Στο Νέο Κεντρικο Κτηριο και στο κτίριο της Νέας Πτέρυγας (ΤΕΠ-Χειρουργεία-ΜΕΘ), χρησιμοποιείται 
ξεχωριστός ανελκυστήρας, με σήμανση του μολυσματικού και επικίνδυνου.  

Στις άλλες κτηριακές μονάδες, όπου δεν υπάρχει ξεχωριστή δυνατότητα ανελκυστήρα, η αποκομιδή 
γίνεται σε συγκεκριμένες ώρες και μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά των αποβλήτων, ο ανελκυστήρας 
καθαρίζεται και απολυμαίνεται από το συνεργείο καθαριότητας. Τις συγκεκριμένες ώρες που 
πραγματοποιείται η μεταφορά των αποβλήτων, έξω από τον ανελκυστήρα τοποθετείται  πινακίδα που 
αναγράφει «Επικίνδυνα Απόβλητα» με την ανάλογη σήμανση του μολυσματικού και επικίδυνου. Μόλις 
ολοκληρωθεί η μεταφορά των αποβλήτων μέσω του ανελκυστήρα, ο καθαρισμός και η απολύμανσή του, 
αφαιρείται η πινακίδα και ο ανελκυστήρας παραδίδεται προς άλλη χρήση.   

Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας από τον αρμόδιο υπάλληλο του συνεργείου καθαριότητας 
για την μεταφορά των αποβλήτων. 

Η μεταφορά των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ διεξάγεται με τροχήλατα κλειστού τύπου και οδηγούνται στο Ψυκτικό 
Θάλαμο της Υ.Μ. Η μεταφορά ακλουθεί συγκεκριμένη διαδρομή, η οποία παρουσιάζεται στο σχήμα 6.6 
και τα τροχήλατα μετά από κάθε χρήση πλένονται και απολυμαίνονται. 

6.7.2 Μεταφορά εκτός της Υ.Μ. 

Για την μεταφορά αποβλήτων εκτός της ΥΜ, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει η 
υπ.αριθμ. 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις πιστοποιήσεις των 
οχημάτων μεταφοράς, τις άδειες συλλογής και μεταφοράς, την τήρηση μητρώων, τις ειδικότερες 
διαδικασίες της εθνικής ή διασυνοριακής μεταφοράς κ.α. 
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Σχήμα 6.9. Έντυπο Αναγνώρισης 

 

Όταν πρόκειται για εξωνοσοκομειακή μεταφορά των αποβλήτων προς επεξεργασία τους, απαιτείται ο 
μεταφορέας    

 να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ, να διαθέτει σύμβουλο ασφαλείας όπως 
προβλέπεται στην ΑDR, 

 να εξασφαλίζει ότι το όχημα που εκτελεί την μεταφορά είναι κατάλληλο και εφοδιασμένο με 
πιστοποιητικό έγκρισης ΑDR, όπου απαιτείται, 

 να εξασφαλίζει ότι το όχημα φέρει την κατάλληλη σήμανση και εξοπλισμό (όπως κατάλληλες 
συσκευές πυρόσβεσης, προειδοποιητικό γιλέκο), 

 να εφοδιάζει τη μεταφορική μονάδα (όχημα) με τα παραστατικά έγγραφα που απαιτεί η ADR (όπως 
έγγραφο μεταφοράς και γραπτές οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος), 
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 να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του μεταφορέα που απασχολείται στη μεταφορά των αποβλήτων 
(ο οδηγός), είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο και είναι κάτοχος ισχύοντος 
πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχο των μεταφερόμενων υλών. 

Κατά την μεταφορά τους προς επεξεργασία, εκτός της ΥΜ, τα ΕΑ συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο 
αναγνώρισης «Έντυπο αναγνώρισης για την συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων» 
(βλ. Σχήμα 6.9) συνοδεύει τα ΕΑΥΜ σε κάθε εργασία συλλογής και μεταφοράς τους εντος του εθνικού 
χώρου. Τα στοιχεία συμπληρώνονται και κατόπιν παρακολούθησης τους υπογράφονται από τριμελή 
επιτροπή παρακολούθησης του έργου.  

6.8 Αποθήκευση εντός της Υ.Μ. 

6.8.1 Γενικές αρχές  

Εντός της ΥΜ υπάρχουν χώροι προσωρινής αποθήκευσης για τις διάφορες κατηγορίες αποβλήτων 
ανάλογα με τις παραγόμενες ποσότητες και τη συχνότητα συλλογής τους.  

Στο Γ.Ν.Π «Ο Άγιος Ανδρέας» γίνεται άμεση αποκομιδή των ΕΑΥΜ, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος 
παραμονής αυτών εκτός του χώρου αποθήκευσης. 

Μέσα στο χώρο αποθήκευσης, τα απόβλητα είναι τοποθετημένα και σε δεύτερο υποδοχέα του ιδίου 
χρώματος με τον αρχικό υποδοχέα, ανάλογα με την κατηγορία του αποβλήτου και το είδος της 
επεξεργασίας που θα υποστεί (κίτρινη –κόκκινη σακούλα), ώστε να αποτρέπονται τυχόν διαφυγές υγρών. 

Η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων γίνεται για χρονικό διάστημα και συνθήκες που δεν 
επιτρέπουν την αλλοίωση των αποβλήτων, μακριά από Μαγειρεία, χώρους εστίασης και χώρους 
αποθήκευσης τροφίμων. 

Στο 7οροφο κεντρικό κτήριο της Υ.Μ. μας, υπάρχουν κατά όροφο χώροι προσωρινής συλλογής των 
αποβλήτων, από όπου με εσωτερικό ασανσέρ, κατεβαίνουν στο υπόγειο του κτηρίου και με κλειστά 
τροχήλατα πηγαίνουν στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης (βλ. Σχήμα 6.10). 

 

Σχήμα 6.10. Κάτοψη Τυπικού Ορόφου 7όροφου Τμήματος Κεντρικού Κτιρίου όπου 
απεικονίζεται η συγκέντρωση των ακαθάρτων ανά όροφο και η ύπαρξη ανελκυστήρα 

ακαθάρτων 

 

Στο κτήριο της Νέας Πτέρυγας έξω από το ασανσέρ μολυσματικών αποβλήτων σε κάθε όροφο, υπάρχει 
χώρος όπου συγκεντρώνονται τα κουτιά μολυσματικών από τον όροφο και κατόπιν κατεβαίνουν στο 
ισόγειο και με κλειστά τροχήλατα πηγαίνουν στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης (βλ. Σχήμα 6.11). 



54 
 

 

Σχήμα 6.11. Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου Νέας Πτέρυγας όπου απεικονίζεται η 
συγκέντρωση των ακαθάρτων στον όροφο και η ύπαρξη ανελκυστήρα ακαθάρτων 

Στο κτίριο «Γ. Γεννηματάς» υπάρχει χώρος κεντρικής συγκέντρωσης αποβλήτων μόνο για τον τρίτο 
όροφο όπου στεγάζονται οι: ημερήσια Νοσηλεία της Ρευματολογικής και Νευρολογικής Κλινικής και 
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Οφθαλμολογικό, Οικογενειακός Προγραμματισμός, Μαιευτικό-Γυναικολογικό) 
σε χώρο δίπλα στον ανελκυστήρα ακαθάρτων. Στους υπόλοιπους ορόφους όπου στεγάζονται εργαστήρια 
και εξωτερικά ιατρεία, το χρονοπρόγραμμα της αποκομμιδής των αποβλήτων διασφαλίζει την μη ανάγκη 
της προσωρινής συγκέντρωσης αυτών για τους συγκεκριμένους ορόφους. 

Στο διώροφο τμήμα του Κεντρικού Κτιρίου λόγω της εγγύτητάς του με τις εγκαταστάσεις του ψυκτικού 
θαλάμου, η μεταφορά σε αυτόν γίνεται άμεσα με την πλήρωση των περιεκτών. 

Για την αποθήκευση των ΑΥΜ θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και οι τεχνικές προδιαγραφές 
της ΚΥΑ 146163/2012. 

Οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης δεν είναι κοντά σε Μαγειρεία ή χώρους αποθήκευσης ή 
προετοιμασίας τροφίμων. 

Απαγορεύεται η προσωρινή αποθήκευση-παραμονή των ΑΥΜ στους διαδρόμους των κτιρικών υποδομών 
και σε υπαίθριους χώρους εκτός ψυκτικού θαλάμου για τα ΕΑΥΜ και εκτός δημοτικών κάδων για τα ΑΣΑ.  

Στους χώρους αποθήκευσης των ΑΥΜ υπάρχει παροχή νερού, συστήματα καθαριότητας, σύνδεση με την 
αποχέτευση της ΥΜ, πυροσβεστήρας, προστατευτική ενδυμασία, σάκοι αποβλήτων. 

Οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Το δάπεδο είναι ανθεκτικό, αδιαπέραστο. 

 Ο χώρος είναι επαρκής σε διαστάσεις για τους απαιτούμενους ελιγμούς των τροχήλατων και την 
εκφόρτωση των αποβλήτων από το αρμόδιο προσωπικό. 

 Είναι δυνατή η απομόνωση του χώρου από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 

 Δεν διευκολύνουν την πρόσβαση σε ζώα και πουλιά. 

 Διαθέτουν επαρκή φωτισμό και αερισμό. 

 Διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό καθαρισμού, μέσων προφύλαξης και κυτία αποβλήτων. 
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 Βρίσκονται εντός του περιβάλλοντος της Υ. Μ. 

 Υπάρχουν εγκατεστημένα προληπτικά μέτρα πυρασφάλειας. 

 Δεν διευκολύνουν την πρόσβαση σε ζώα και πουλιά. 

Ανάλογα με την κατηγορία αποβλήτων ισχύουν οι ακόλουθες προδιαγραφές:  

 

6.8.2 Αποθήκευση ΕΑΑΜ, ΜΕΑ 

Τα ΕΑΑΜ και ΜΕΑ, φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαμο, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 5 ημερών 
σε θερμοκρασία υποχρεωτικά μικρότερη ή ίση με 5ο C (για ποσότητες μικρότερες των 500λίτρων η 
αποθήκευση μπορεί να γίνει μέχρι 30 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 0ο C). 

Στην εξωτερική επιφάνεια των χώρων αποθήκευσης των επικίνδυνων αποβλήτων, υπάρχει ευκρινής 
σήμανση με τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα» και το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου 
χαρακτήρα. Η θερμοκρασία των ψυκτικών θαλάμων ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και 
καταγράφεται σε αρχείο. 

Κάθε φορά, που ο χώρος αποθήκευσης των παραπάνω κατηγοριών αποβλήτων, αδειάζει, καθαρίζεται και 
απολυμαίνεται σχολαστικά.  

Οι περιέκτες τοποθετούνται επιμελημένα και συμμετρικά. 

Για το ψυκτικό θάλαμο τηρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές του ορίζει η υπ.αριθμ. ΚΥΑ 146163 
(ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

 

6.8.3 Αποθήκευση  ΑΕΑ  

Τα ΑΕΑ αποθηκεύονται εντός της ΥΜ, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους. Κατά την 
αποθήκευσή τους, οι χρησιμοποιούμενοι χώροι διαμορφώνονται ειδικά για το σκοπό αυτό και βρίσκονται 
σε απόσταση ασφαλείας από τους χώρους αποθήκευσης άλλων υλών καθώς και τους λειτουργικούς 
χώρους της ΥΜ. Οι χώροι αποθήκευσης πρέπει να είναι κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις τέτοιας 
κατασκευής, ώστε να τα προφυλάσσουν από βροχές, πλημμύρες, φωτιά κ.λπ. Κατά το σχεδιασμό να 
λαμβάνεται υπόψη η ευχέρεια πρόσβασης ενώ το δάπεδο των χώρων αποθήκευσης να είναι βιομηχανικού 
τύπου, κατάλληλης στιλπνότητας και επαρκούς αντιδιαβρωτικής προστασίας. Οι κυριότερες παράμετροι 
που ικανοποιούν οι χώροι αποθήκευσης εντός των ΥΜ είναι οι ακόλουθες: 

 υπάρχει επαρκής αερισμός και φωτισμός του χώρου. 

 αποφεύγεται η γειτνίαση των αποθηκευμένων Ε.Α με δίκτυα υποδομών που ενδέχεται να 
επηρεαστούν. 

 το άνοιγμα των θυρών των κτιρίων αποθήκευσης να γίνεται μόνο προς τα έξω και με απλή ώθηση.  

 το δάπεδο του χώρου αποθήκευσης είναι κατάλληλης στιλπνότητας και αντιδιαβρωτικής προστασίας. 

 υπάρχει συμβατότητα των αποθηκευμένων αποβλήτων ανάλογα με την συσκευασία τους και τα 
απόβλητα χαρακτηρίζονται σαφώς με καθορισμένη σήμανση, ανάλογα με την κατηγορία τους. 

 

6.8.4 Αποθήκευση επικίνδυνων χημικών αποβλήτων  
Τα χημικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται σαν απόβλητα φυλάσσονται στο χώρο των ΑΕΑ, σε κατάλληλο 
περιέκτη (προδιαγραφών που ορίζονται από την νομοθεσία) με την σήμανση επικινδυνότητας. 
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Στις ετικέτες των χημικών ουσιών που αναγράφονται πάνω στους περιέκτες, φέρουν το όνομα της 
ουσίας, το τμήμα από όπου προέρχονται, την ημερομηνία συλλογής και ώρα. 

 

6.8.5 Αποθήκευση ΑΣΑ  

Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) τοποθετούνται σε κάδους που βρίσκονται σε χώρο αποθήκευσης εντός 
του περιβάλλοντος χώρου της ΥΜ. 

Τα ΑΣΑ που παράγονται από τα Μαγειρεία αποθηκεύονται προσωρινά σε δικό τους ψυκτικό θάλαμο και 
στο πέρας της λειτουργίας της βραδινής βάρδιας του τμήματος μεταφέρονται από το προσωπικό στους 
αντίστοιχους κάδους. 

 Έντυπα που συνοδεύουν τα απόβλητα προς & από τους χώρους αποθήκευσης 

Κάθε φορά που παραλαμβάνονται επικίνδυνα απόβλητα για αποθήκευση, ο υπεύθυνος αποθήκευσης, 
κρατά στο αρχείο του αντίγραφο του εντύπου του σχήματος 6.1 που τα συνοδεύει και συμπληρώνει 
αντίστοιχο αρχείο ώστε να παρακολουθείται η ροή των επικίνδυνων αποβλήτων στην ΥΜ (Πίνακας 6.4). 

Στη συνέχεια, κάθε φορά που εξάγονται από την αποθήκη επικίνδυνα απόβλητα προς επεξεργασία (εντός 
ή εκτός της ΥΜ)/ διάθεση συμπληρώνεται αντίστοιχο αρχείο με πληροφορίες που αφορούν την έξοδο 
ΕΑΥΜ από τους χώρους αποθήκευσης (Πίνακας 6.5). 

Τα στοιχεία των εντύπων και πινάκων αυτών (τα οποία αν είναι εφικτό διατηρούνται είτε σε έντυπη, είτε 
σε ηλεκτρονική μορφή) αποστέλλονται στον ΥΔΑΥΜ ανά τακτά χρονικά διαστήματα (1 φορά 
εβδομαδιαίως) ή/και όποτε αυτός το απαιτήσει, προκειμένου να εξαχθούν συγκεντρωτικά στοιχεία 
σύμφωνα με το πρότυπο του Πίνακα 6.6. 

Πίνακας 6.4: Αρχείο Παραλαβής για την Αποθήκευση Αποβλήτων 

α/α Προέλευση (Κλινική, 
Εργαστήριο) 

Ημερομηνία 
Παραλαβής 

Ώρα 
Παραλαβής 

Κίτρινοι 
Περιέκτες 

Κόκκινοι 
Περιέκτες 

Υπογραφή Υπεύθυνου 
Παραλαβής 

       

       

Πίνακας 6.5: Αρχείο Εξόδου Αποβλήτων 

α/α Ημερομηνία Εξόδου Ώρα Κίτρινοι 
Περιέκτες 

Κόκκινοι 
Περιέκτες 

Μεταφορέας Αποστολή προς

       

       

Πίνακας 6.6: Συγκεντρωτικά Στοιχεία Αποθήκης 

Περίοδος 
Αναφοράς 

Προέλευση 
(Κλινική, 
Εργαστήριο) 

Κατη-
γορία 
ΕΑΥΜ 

Κίτρινοι 
παρελήφθησαν 

Κίτρινοι 
Εξήλθαν 

Κόκκινοι 
παρελήφθησαν 

Κόκκινοι 
Εξήλθαν 

Αποστολή 
Προς 
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Πίνακας 6.7: Στοιχεία Επεξεργασίας ΕΑΥΜ του ΥΔΑΥΜ 

Περίοδος 
Αναφοράς 

Κατηγορία 
ΕΑΥΜ 

Τύπος 
περιέκτη 

Χρώμα 
περιέκτη 

Αριθμός περιεκτών 
προς επεξεργασία 

Μονάδα 
Επεξεργασίας 

Μέθοδος 
Επεξεργασίας 

       
       

 

6.9 Επεξεργασία - Τελική διάθεση ΕΑΥΜ 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  εργασίες αποστείρωσης μπορούν να εφαρμοστούν στα ΕΑΑΜ ενώ 
εργασίες αποτέφρωσης μπορούν να εφαρμοστούν στα ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ. 

Όσον αφορά στην επεξεργασία των επικινδύνων αποβλήτων στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών  ισχύουν τα 
ακόλουθα: 

 ΕΑΑΜ επεξεργάζονται με τη μέθοδο της αποστείρωσης (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε.)  

 ΜΕΑ επεξεργάζονται με τη μέθοδο της αποτέφρωσης (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-ΑΡΣΗ Α.Ε) 

 ΑΕΑ επεξεργάζονται με τη μέθοδο της αποτέφρωσης (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-ΑΡΣΗ Α.Ε) 

Πίνακας 6.8: Στοιχεία Μεταφοράς-Επεξεργασίας Αποβλήτων (2019) 

Κατηγο-
ρία ΕΑΥΜ   

Μέθοδος 
επεξεργασίας  

Εταιρεία 
μεταφοράς 
ΕΑΥΜ   

Συχνότητα 
παραλαβής  

Φορέας 
επεξεργασίας 
ΑΥΜ 

Τελική διάθεση σε  

ΑΣΑ  ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΧΥΤΑ ΧΥΤΑ 

ΕΑΑΜ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

2 ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε 

ΜΕΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

1-2 ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ) 
ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-
ΑΡΣΗ Α.Ε. 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ) 
ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-ΑΡΣΗ 
Α.Ε. 

ΑΕΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

1-2 ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ) 
ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-
ΑΡΣΗ Α.Ε. 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ) 
ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-ΑΡΣΗ 
Α.Ε. 

Πίνακας 6.9: Είδος Εφαρμοζόμενης Επεξεργασίας ανά Κατηγορία ΑΥΜ 

Κατηγορία ΑΥΜ Μέθοδος 
διαχείρισης 

Προδιαγραφές Περιέκτη Προδιαγραφές 
Αποθήκευσης 

Χρωματι-
σμός 

Υλικό 
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Μικτά Επικίνδυνα 
Απόβλητα (ΜΕΑ) 

Αποτέφρωση 
ελάχιστης 
θερμοκρασίας 
850οC 
(D10,R1) 

Κόκκινο Ανθεκτικό υδατοστεγές 
δοχείο με σχετική ένδειξη 

Συσκευασίες UN 
κατάλληλες κατά ADR, 
IMDG, RID κλπ. 

Ψυκτικός θάλαμος, για όχι 
παραπάνω από 5 ημέρες σε 
θερμοκρασία μικρότερη ή ίση 
με 5οC (για ποσότητες 
μικρότερες των 500 λίτρων 
η αποθήκευση μπορεί να 
γίνει μέχρι 30 ημέρες σε 
θερμοκρασία μικρότερη ή ίση 
με 0οC). Αν δεν υπάρχει 
ψυκτικός θάλαμος ο χρόνος 
αποθήκευσης δε θα πρέπει 
να υπερβαίνει τις 48 ώρες το 
χειμώνα και 24 ώρες το 
καλοκαίρι. 

Αμιγώς 
Μολυσματικά 
(ΕΑΑΜ) 

Αποστείρωση Κίτρινο Ανθεκτικοί υδατοστεγείς 
περιέκτες. Σε περίπτωση 
αιχμηρών αντικειμένων ο 
περιέκτης πρέπει να 
αποτελείται από ανθεκτικό, 
αδιάτρητο από αιχμηρά 
αντικείμενα μέσο, από 
υψηλής πυκνότητας 
πλαστικό. Συσκευασίες UN 
κατάλληλες κατά ADR, 
IMDG, RID κλπ. 

ΑΕΑ – Επικίνδυνα 
χημικά (<1% 
αλογονούχες 
οργανικές ουσίες) 

ΑΕΑ- Βαρέα 
μέταλλα 

ΑΕΑ – Λοιπά 
επικίνδυνα 
απόβλητα(<1% 
αλογονούχες 
οργανικές ουσίες) 

ΑΕΑ – Φάρμακα 

Αποτέφρωση 
ελάχιστης 
θερμοκρασίας 
850οC 
(D10,R1) 

Κόκκινο Ανθεκτικά και στεγανά με 
σχετική σήμανση. 
Συσκευασίες UN 
κατάλληλες κατά ADR, 
IMDG, RID κλπ. 

Σε κτιριακή εγκατάσταση 
αποθήκευσης επικίνδυνων 
αποβλήτων για όχι 
παραπάνω από 1 έτος – Κατά 
περίπτωση λαμβάνονται 
υπόψη και οι προτεινόμενες 
εργασίες διαχείρισης 
σύμφωνα με τους 
ενδεικτικούς καταλόγους του 
άρθρου 6 της ΚΥΑ 
146163/12 όπως ισχύει. 

ΑΕΑ – Επικίνδυνα 
χημικά (>1% 
αλογονούχες 
οργανικές ουσίες) 

ΑΕΑ – Λοιπά 
επικίνδυνα 
απόβλητα(>1% 
αλογονούχες 
οργανικές ουσίες) 

Αποτέφρωση 
ελάχιστης 
θερμοκρασίας 
1.100οC 
(D10,R1) 

Πράσινο Ανθεκτικά και στεγανά με 
σχετική σήμανση. 
Συσκευασίες UN 
κατάλληλες κατά ADR, 
IMDG, RID κλπ. 

Τα ΕΑΥΜ που οδηγούνται προς επεξεργασία εκτός της ΥΜ συνοδεύονται από το Έντυπο αναγνώρισης για 
τη συλλογή και μεταφορά ΕΑ (Παρ.ΙΙ κεφ. 6.2. της ΚΥΑ 146163/12). Η επιτροπή παρακολούθησης 
για την επεξεργασία των αποβλήτων εκτός της ΥΜ και ο μεταφορέας συμπληρώνουν τα στοιχεία του 
εντύπου που τους αφορούν σε τρία (3) αντίγραφα. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αποκομιδή-
ζύγιση, υπογράφεται το έντυπο από την τριμελή επιτροπή, ένα επιπλέον αντίγραφο κρατείται αρχείο στον 
ΥΔΑΥΜ και τα άλλα τρία συνοδεύουν τα απόβλητα προς την εγκατάσταση επεξεργασίας. Μόλις 
υπογραφούν και από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ΕΑΥΜ, ο μεταφορέας επιστρέφει ένα πλήρως 
υπογεγραμμένο αντίγραφο στην ΥΜ, το δεύτερο το διατηρεί στο αρχείο του ο μεταφορέας και το τρίτο ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας.   
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Ο ΥΔΑΥΜ κρατά αρχείο της μορφής του πίνακα 6.7 σχετικά με την επεξεργασία που υφίστανται τα ΕΑΥΜ 
ανά κατηγορία με βάση τα στοιχεία  του αρχείου του. 

Στον πίνακα 6.8 αναφέρονται τα στοιχεία που περιγράφουν την υφιστάμενη κατάσταση για τη μεταφορά 
και επεξεργασία των ΑΥΜ στο Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» (ανά κατηγορία αποβλήτων), την 
τρέχουσα χρονική περίοδο.  

Ο πίνακας 6.8 επικαιροποιείται από τον ΥΔΑΥΜ όταν υπάρξουν αλλαγές σε κάποιο από τα πεδία του ή 
εφόσον υπάρξει αντίστοιχη τροποποίηση της νομοθεσίας. 

Επιπλέον, ο ΥΔΑΥΜ διατηρεί αρχείο της μορφής του πίνακα 6.7 σχετικά με την επεξεργασία των 
παραγόμενων ΕΑΥΜ εκτός της μονάδας, το οποίο ενημερώνεται κάθε φορά που απόβλητα από την 
αποθήκευση αποστέλλονται προς επεξεργασία εκτός μονάδας. 

Στον πίνακα 6.9 παρουσιάζεται το είδος της εφαρμοζόμενης επεξεργασίας ανά κατηγορία ΑΥΜ. 
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7. Eκπαίδευση Προσωπικού  

7.1. Σκοπός 

Σκοπός της εκπαίδευσης προσωπικού, είναι η γνωστοποίηση στους εμπλεκομένους των θεμάτων υγείας, 
ασφάλειας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας στον τομέα της διαχείρισης  των ΑΥΜ και πως αυτά επιδρούν 
στην καθημερινή τους εργασία. Βασικό σημείο της εκπαίδευσης του προσωπικού είναι η ανάδειξη του 
ρόλου του κάθε μέλους, στο σύνολο του ΕΚΔΑΥΜ.  

 

7.2. Υπόχρεοι εκπαίδευσης 

Διαφορετικά επιμορφωτικά προγράμματα σχεδιάζονται και στοχεύουν στην εκπαίδευση των παρακάτω: 

 Της Διοίκησης της ΥΜ η οποία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή κανονισμών που σχετίζονται με την 
διαχείριση των ΑΥΜ. 

 Του Επιστημονικού προσωπικού. 

 Του Νοσηλευτικού προσωπικού (περιλαμβανομένων βοηθών). 

 Του Προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού.  

Οι υπόχρεοι εκπαίδευσης εκπαιδεύονται εντός της ΥΜ. Το επιστημονικό προσωπικό εκπαιδεύεται κατά τη 
διάρκεια συναντήσεων εργασίας και εκπαιδευτικών παρουσιάσεων. Το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό 
εκπαιδεύεται κατά τη διάρκεια επίσημων σεμιναρίων-παρουσιάσεων εντός της ΥΜ και με την διάθεση σε 
αυτό εκπαιδευτικού υλικού. Η εκπαίδευση της διοίκησης της ΥΜ καθώς και του ΥΔΑΥΜ συμπληρώνεται με 
τη μελέτη εκπαιδευτικού-ενημερωτικού υλικού και παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων εκτός της 
ΥΜ, σε αρμόδια τμήματα πανεπιστημίων, ημερίδες κ.λ.π. 

Πίνακας 7.1: Ενδεικτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Θεματικές Ενότητες Εκπαιδευτής Ειδικότητα 
εκπαιδευτή  

Ημερομηνία 
διεξαγωγής 
και διάρκεια  

Ειδικότητες 
Εκπαιδευομένων 

Διαχείριση ΑΥΜ Μανωλοπούλου 
Χαρά 

Επόπτρια 
Δημόσιας 
Υγείας  

Κατά 
περίπτωση -
60λεπτά  

Νοσηλευτικό 
Προσωπικό  

Διαχείριση ΑΥΜ Μανωλοπούλου 
Χαρά 

Επόπτρια 
Δημόσιας 
Υγείας  

08-07-2019 
-30λεπτά 

Προσωπικό 
Καθαριότητας  

Βασικές Αρχές Καθαριότητας Οργανοπούλου 
Μαρία 

Νοσηλεύτρια 
Λοιμώξεων 

08-07-2019 
-30λεπτά 

Προσωπικό 
Καθαριότητας  

Υγειινή και ασφάλεια στην 
εργασία 

Εξωτερικοί 
Συνεργάτες 

Πιστοποιημένο 
Κέντρο 
Εκπαίδευσης 

2018 - 8 
ωρών 

Προσωπικό 
Καθαριότητας  

Βασικές Αρχές Συλλογής, 
Μεταφοράς και Αποθήκευσης 
των αποβλήτων ΥΜ εντός αυτής 

Μανωλοπούλου 
Χαρά 

Επόπτρια 
Δημόσιας 
Υγείας  

06-2020 – 
60 λεπτά 

Προσωπικό 
Καθαριότητας 

Διαχείριση αποβλήτων και 
απολύμανση χώρων Covid-19 

Μανωλοπούλου 
Χαρά 

Επόπτρια 
Δημόσιας 
Υγείας  

12-2020 – 
60 λεπτά 

Προσωπικό 
Καθαριότητας 
ΤΕΠ, Αξονικός, 
Κλινική 
Υπόπτων, 
Επιβεβαιωμένων 
και ΜΕΘ Covid 
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7.3. Υπεύθυνοι εκπαίδευσης 

Ο Πρόεδρος και η επιτροπή νοσοκομειακών λοιμώξεων σε συνεργασία με τον ΥΔΑΥΜ, είναι υπεύθυνοι για 
την προώθηση και εφαρμογή των παρακάτω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που αφορούν όλα τα στάδια 
διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων. Είναι δε υπεύθυνοι, για την επαρκή επιμόρφωση όλων των 
μελών του συστήματος, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και των υποχρεώσεών τους, που 
πηγάζουν από την υλοποίηση του κανονισμού διαχείρισης. 

Για το λόγο αυτό, διατηρείται από τον ΥΔΑΥΜ, αρχείο για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν 
παρουσιασθεί στην ΥΜ, τις ομάδες που έχουν συμμετάσχει σε αυτά, το είδος της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας (σεμινάρια, διαλέξεις, πρακτικές εφαρμογές και ασκήσεις), το χρονοδιάγραμμα των 
μαθημάτων, καθώς και το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών. Το πρότυπο αυτό αρχείο, που 
αποτελεί και ένα μητρώο της ΥΜ, θα έχει τη μορφή του παραπάνω πίνακα και θα συμπληρώνεται κάθε 
φορά που λαμβάνει χώρα ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο – πρόγραμμα σχετικά με τη διαχείριση των ΑΥΜ.  

Το παραπάνω  πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και εφαρμόζεται σε συναντησεις εργασιας ή οργανωμενα  
εκπαιδευτικά σεμιναρια  μικρότερου ή μεγαλυτερου  αριθμού συμμετεχοντων εως ότου να καλυφθει το 
συνολο του προσωπικου. Τα μαθήματα συνεχίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (Πινακας 7.1). 

Για λόγους διευκόλυνσης του προσωπικού, γίνονται εκπαιδεύσεις παράλληλα με τις επικαιροποιήσεις των 
οδηγιών στο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό στους χώρους εργασίας του κατά τμήματα. 

Αναφορικά με την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα διαχείρισης των ΑΥΜ που στοχεύουν στη 
διασφάλιση της υγιεινής και ασφαλείας στους χώρους εργασίας, αλλά και την προστασίας του 
περιβάλλοντος, οι Δ/ντές των κλινικών – τμημάτων της ΥΜ είναι υπεύθυνοι για: 

 Την επαρκή εκπαίδευση του προσωπικού που δραστηριοποιείται στην κλινική/τμήμα/τομέα τους για τη 
διαχείριση των ΑΥΜ που παράγονται εκεί. Η συμμετοχή και παρακολούθηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων από το προσωπικό αυτό, πρέπει να καταγράφεται στα αρχεία εκπαίδευσης προσωπικού. 

 Την εφαρμογή των διαδικασιών που αφορούν την ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων 
αποβλήτων στα τμήματά τους. 

 Την ασφαλή και προσεκτική χωριστή συλλογή των παραγόμενων αποβλήτων 
συμπεριλαμβανομένων των αιχμηρών αντικειμένων. 

 Την καθολική εφαρμογή της πολιτικής διαχείρισης της ΥΜ σχετικά με τα παραγόμενα ΑΥΜ. 

 Την κατανόηση και εφαρμογή της ορθής χωριστής συλλογής των παραγόμενων αποβλήτων ανά 
κατηγορία στους αντίστοιχους σάκους/δοχεία/κάδους και την κατάλληλη σήμανση αυτών. 

 Τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών και 
ατυχημάτων. 

 

7.4. Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 Πληροφορίες και δικαιολόγηση των ενεργειών που σχετίζονται με τη διαχείριση ΑΥΜ. 

 Πληροφορίες και κατευθύνσεις σχετικά με το ρόλο κάθε εμπλεκόμενου στο σύστημα διαχείρισης ΑΥΜ. 

 Τεχνικές οδηγίες για κάθε ομάδα του συστήματος διαχείρισης κατά την εφαρμογή του κανονισμού 
διαχείρισης. 

 Ενημέρωση για το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο στα θέματα διαχείρισης κάθε κατηγορίας αποβλήτων 
(Εθνική νομοθεσία, Οδηγίες της ΕΕ και του ΠΟΥ κλπ). 
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 Πληροφόρηση σχετικά με τους προβλεπόμενους από τον Εσωτερικό Κανονισμό ρόλους και 
υπευθυνότητες κάθε κατηγορίας εργαζομένων. 

 Οδηγίες εφαρμογής των πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων π.χ. επεξήγηση της έγχρωμης 
κωδικοποίησης των σάκων, των συμβόλων και των προφυλάξεων που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τον 
χειρισμό των μολυσματικών και επικίνδυνων αποβλήτων κ.α. 

 Διαδικασίες ελαχιστοποίησης της παραγωγής των αποβλήτων. 

 Σημασία του σωστού διαχωρισμού των διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων και γενικότερα της ορθής 
διαχείρισης τους. Προσδοκώμενα οφέλη για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από τη σωστή διαχείριση 
των αποβλήτων. 

 Κινδύνους που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποβλήτων / επιπτώσεις στην υγεία. 

 Διαδικασίες αντιμετώπισης ατυχημάτων, Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. 

 Οδηγίες για τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας (φόρμας, γαντιών, μάσκας κ.λ.π.). 

 Επιδημιολογία, τρόποι μετάδοσης και προφύλαξη των HIV, HBV, HCV. 

 Μέτρα προστασίας και ασφάλειας του προσωπικού κατά τη διαχείριση των ΕΑΥΜ. 

Έχει πραγματοποιηθεί ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού, στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, 
για την Πρόληψη Διασποράς των πολυανθεκτικών μικροοργανισμών και την Διαχείριση των ΑΥΜ, από 
την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, την Νοσηλεύτρια  Ε. Λ. και από Νοσοκομειακόύς Ιατρούς του 
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου. 
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8.  Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά την εφαρμογή του κανονισμού διαχείρισης  ΑΥΜ  

8.1. Βασικές αρχές 

Η σωστή διαχείριση των AΥΜ προβλέπει: 

 την εφαρμογή προγραμμάτων κατάλληλης και συστηματικής εκπαίδευσης στους εργαζόμενους, 

 την προμήθεια εξοπλισμού για την προστασία τους, 

 την εφαρμογή προγράμματος ασφάλειας της εργασίας, που περιλαμβάνει τον εμβολιασμό, την 
προφύλαξη από την έκθεση σε επικίνδυνους παράγοντες και την ιατρική παρακολούθηση των 
εργαζόμενων. 

Οι ειδικότητες που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο είναι οι καθαριστές, οι συντηρητές μηχανημάτων, 
οι χειριστές μονάδων επεξεργασίας και όλοι όσοι εμπλέκονται στο χειρισμό αποβλήτων, αποθήκευσης, 
μεταφοράς και στη διάθεσή τους, μέσα και έξω από το Νοσοκομείο. 

Στους στόχους της εκπαίδευσης ανήκει και η κατανόηση: α) των ενδεχόμενων κινδύνων που 
εμπεριέχονται στη διαχείριση των αποβλήτων β) της σημασίας του εμβολιασμού κατά της Ηπατίτιδας Β 
και γ) της σημασίας της χρήσης μέσων για την ατομική προστασία. 

 

8.2. Προστασία εργαζομένων 

Η παραγωγή, ο διαχωρισμός, η διακίνηση, η επεξεργασία και η διάθεση των AΥΜ συνεπάγεται το χειρισμό 
δυνητικώς επικίνδυνων υλικών. Οι εργαζόμενοι, που συμμετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες, πρέπει να 
βεβαιωθούν ότι όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι έχουν αναγνωριστεί και εκτιμηθεί, ώστε να ληφθούν τα 
κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες ή τουλάχιστον την έκθεση σε 
ασφαλή όρια. 

Η εκτίμηση του κινδύνου όλων των δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στη διαχείριση των αποβλήτων 
προηγείται πάντα της επιλογής των κατάλληλων προστατευτικών μέσων και ενεργειών. Τα μέσα αυτά θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να αποτρέψουν την έκθεση σε επικίνδυνα υλικά ή να την 
περιορίσουν σε ασφαλή επίπεδα. Μετά την ολοκλήρωση εκτίμησης των πιθανών κινδύνων, το 
εμπλεκόμενο προσωπικό εκπαιδεύεται στη χρήση των απαραίτητων προστατευτικών μέσων. 

 

8.3  Προστατευτικός εξοπλισμός 

Το είδος των μέσων ατομικής προστασίας, που χρησιμοποιείται από τους εργαζόμενους στην ΥΜ, 
εξαρτάται από το βαθμό έκθεσής τους στους κινδύνους που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων. Η 
συγκεκριμένη Υγειονομική Μονάδα διαθέτει τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας για όσους χειρίζονται 
απόβλητα: 

 Κράνη με ή χωρίς προσωπίδα (ανάλογα με την εργασία) 

 Μάσκες προσώπου (ανάλογα με την εργασία)  

 Γυαλιά (ανάλογα με την εργασία)  

 Φόρμα προστασίας (ανάλογα με την εργασία) 

 Βιομηχανική ποδιά  

 Ποδονάρια ή Μπότες 

 Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό) 

 Γάντια χοντρά (προσωπικό καθαριότητας και υπεύθυνος αποθήκευσης ΕΥΑΜ) 
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Οι μπότες και τα χοντρά γάντια είναι ιδιαίτερα σημαντικά για το προσωπικό που μεταφέρει τα ΕΑΥΜ και 
για τον υπεύθυνο αποθήκευσης των ΕΑΥΜ.  

Οι ενισχυμένες σόλες προστατεύουν τους εργαζόμενους κατά την αποθήκευση των παραγόμενων 
αποβλήτων δρώντας προληπτικά σε ενδεχόμενη επαφή με επικίνδυνα υγρά απόβλητα και σε ολισθηρά 
πατώματα. Αν η συλλογή δεν έχει γίνει με σωστό τρόπο, υπάρχει πιθανότητα μολυσμένα αιχμηρά 
αντικείμενα να έρθουν σε επαφή με τα άκρα των εργαζομένων με απρόβλεπτες συνέπειες.  

Ομοίως τα χοντρά γάντια προσφέρουν προστασία του προσωπικού τόσο από την επαφή με υγρά 
απόβλητα, όσο και από τον τραυματισμό από αιχμηρά απόβλητα, σε ενδεχόμενη προηγούμενη 
λανθασμένη διαχείρισή τους (πτώση και διασπορά, κακός διαχωρισμός, ακατάλληλοι περιέκτες κ.ε.) ή 
ατύχημα. 

Στο σχήμα 8.1 παρουσιάζεται η συνιστώμενη ενδυμασία κατά τη μεταφορά ΕΑΥΜ. 

Χοντρά γάντια 

Μ άσκα  

 

     Πλαστική  π οδιά  

Παντελόνι  

Μ πότες  

Μ πλούζα με 
μακριά μανίκια  

 

Σχήμα 8.1: Συνιστώμενη ενδυμασία κατά τη μεταφορά ΕΑΥΜ 

 

8.4. Ατομική Υγιεινή 

Για να τηρούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής τόσο στους χώρους της αποθήκευσης των αποβλήτων όσο 
και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υπάρχουν νιπτήρες με σαπούνι και ζεστό νερό (αν είναι δυνατό 
ποδοκίνητοι). Το πλύσιμο των χεριών είναι απαραίτητο κάθε φορά που κάποιος έρχεται σε επαφή με 
απόβλητα. 

 

8.5. Ανοσοποίηση 

Εφαρμόζεται πρόγραμμα ανοσοποίησης για τον ιό της Ηπατίτιδας Β και του Τετάνου, καθώς έχουν 
παρατηρηθεί περιπτώσεις προσβολής ατόμων που ασχολούνται με το χειρισμό μολυσματικών αποβλήτων. 
Για την ανοσοποίηση του προσωπικού αυτού υπεύθυνη είναι η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων σε 
συνεργασία με τον ΥΔΑΥΜ. Ο ΥΔΑΥΜ θα πρέπει να είναι ενήμερος σχετικά με την ανοσοποίηση του 
προσωπικού.  

 

8.6. Πρακτικές διαχείρισης 

Πρακτικά επισημαίνονται τα παρακάτω: 
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 Ο προσεκτικός διαχωρισμός αποβλήτων και η τοποθέτησή τους σε διαφορετικούς περιέκτες και σάκους 
με σήμανση, ώστε να είναι απόλυτα διακριτός ο κίνδυνος που προκύπτει από την κάθε κατηγορία. 

 Η προσεκτική συσκευασία, η οποία προστατεύει τους εργαζόμενους από την επαφή τους με τα 
απόβλητα και τις διαρροές. 

 Η σωστή σήμανση, η οποία επιτρέπει την άμεση αναγνώριση του είδους του αποβλήτου και της πηγής 
προέλευσης. 

 Η σωστή μεταφορά που ελαττώνει την πιθανότητα να εκτεθεί το εμπλεκόμενο προσωπικό σε κίνδυνο. 

 Η προσεκτική αποθήκευση, η οποία επιτρέπει την πρόσβαση στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό μόνο 
και αποτρέπει την είσοδο εντόμων και τρωκτικών, που είναι δυνατό να μεταφέρουν τη μόλυνση σε 
γειτονικές περιοχές. 

 

8.7  Ειδικές προφυλάξεις για την αντιμετώπιση ατυχημάτων 

Ο εργαζόμενος που καλείται να καθαρίσει επικίνδυνα υλικά, που έχουν διασκορπιστεί ως αποτέλεσμα 
ατυχήματος, φοράει γάντια, μάσκα, γυαλιά και ειδική φόρμα. Αν η ουσία είναι πτητική και ιδιαίτερα 
επικίνδυνη (π.χ. τοξική), φοράει επιπλέον εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού. Αν χυθεί 
μολυσματικό υλικό στο δάπεδο, ο χώρος καθαρίζεται με απολυμαντικά.  

 

8.8 Ασφάλεια κατά τη διαχείριση κυτταροτοξικών – κυτταροστατικών −χημειοθεραπευτικών 
φαρμάκων 

Υπεύθυνος για την ασφάλεια κατά τη χρήση κυτταροτοξικών – κυτταροστατικών – χημειοθεραπευτικών 
φαρμάκων είναι η Προϊσταμένη του Φαρμακείου. 

Για να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση σε τέτοιου είδους φάρμακα λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

 Γραπτές οδηγίες που καθορίζουν τις ασφαλείς διαδικασίες για κάθε σχετική εργασία. 

 Φύλλα ασφαλείας που βασίζονται στις οδηγίες του προμηθευτή για τους ενδεχόμενους κινδύνους. 

 Καθορισμένη διαδικασία για την έκτακτη περίπτωση επαγγελματικού ατυχήματος. 

 Εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκεται στον χειρισμό κυτταροτοξικών – κυτταροστατικών − 
χημειοθεραπευτικών φαρμάκων (σε συνεργασία με τους ΥΔΑΥΜ). 

 

Οι οδηγίες για την προστασία του προσωπικού περιλαμβάνουν: 

 Χωριστή συλλογή των κυτταροτοξικών – κυτταροστατικών − χημειοθεραπευτικών αποβλήτων σε 
κατάλληλους περιέκτες με ετικέτα που περιέχει τον όρο «Επικίνδυνα κυτταροτοξικά – κυτταροστατικά − 
χημειοθεραπευτικά Απόβλητα» και τοποθέτησή τους σε κατάλληλους περιέκτες. 

 Ασφαλή φύλαξη των κυτταροτοξικών – κυτταροστατικών − χημειοθεραπευτικών αποβλήτων μέχρι 
την διάθεσή τους. 

 Επιστροφή των ληγμένων φαρμάκων στον προμηθευτή ή οδήγηση προς αποτέφρωση. 

 Χρήση εξοπλισμού μιας χρήσης για την αντιμετώπιση διασκορπισμένων ουσιών και τη διάθεση και 
επεξεργασία μολυσμένου από κυτταροτοξικά/κυτταροστατικά – χημειοθεραπευτικά φάρμακα και 
εκκρίματα ασθενών, υλικού. 

Τέλος, οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με κυτταροτοξικά/κυτταροστατικά-χημειοθεραπευτικά 
απόβλητα φορούν γάντια, μάσκες, στολές και γυαλιά. 
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9. Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών 

9.1  Γενικά 

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών που σχετίζονται με τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων, 
αρμόδιοι για το συντονισμό των ενεργειών, την τήρηση των κανόνων και την ενημέρωση της διοίκησης 
της ΥΜ είναι οι ΥΔΑΥΜ. Σε περίπτωση εκτάκτων περιστατικών οι ΥΔΑΥΜ συνεργάζονται και συντονίζουν 
επίσης το συνεργείο απολύμανσης ώστε να τηρείται το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση απουσίας 
των ΥΔΑΥΜ, το ρόλο τους αναλαμβάνει ο αρχαιότερος εκ των ΤΥΔΑΥΜ. 

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η πρόληψη των ατυχημάτων και για  το λόγο αυτό οι ΥΔΑΥΜ  καθώς και  οι 
Υπεύθυνοι εργαστηρίων  και οι ΤΥΔΑΥΜ, μπορούν να κάνουν προτάσεις  για την λ’ηψη των απαραίτητων 
προληπτικών μέτρων οι οποίες προωθούνται στο Δοιηκητή. 

Ως έκτακτο περιστατικό νοείται ο διασκορπισμός επικινδυνών ουσιών στο περιβάλλον, η 
διασπορά βιολογικών υγρών /υλικών δυνιτικά μολυσματικών, τα περιστατικά έκθεσης σε 
βιολογικά υγρα (τραυματισμοί από αιχμηρά), η δυσλειτουργία των μέσων αποθήκευσης, η 
απεργεία διαρκείας μεταφορέων αποβλήτων καθώς και περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιάς 
στην ΥΜ. 

Οι διαδικασίες αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών  περιλαμβάνουν: 

 Την τήρηση των όρων, μέτρων και διαδικασιών που ορίζονται από το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 

 Τον καθαρισμό και αν είναι απαραίτητο, την απολύμανση των προσβληθέντων χώρων–περιοχών. 

 Τον περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων, όσο είναι δυνατό, κατά τον καθαρισμό/απολύμανση. 

 Τον περιορισμό της έκθεσης του προσωπικού της ΥΜ και των ασθενών και η απομάκρυνσή τους κατά 
τον καθαρισμό/απολύμανση. 

 Τον περιορισμό της ρύπανσης/μόλυνσης του περιβάλλοντος. 

Το προσωπικό της ΥΜ είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών και ο 
απαραίτητος εξοπλισμός είναι διαθέσιμος ώστε να χρησιμοποιηθεί έγκαιρα και άμεσα. 

 

9.2.  Διασκορπισμός επικίνδυνων ουσιών − Τραυματισμός 

Ο διασκορπισμός επικίνδυνων ουσιών απαιτεί συνήθως τον καθαρισμό/απολύμανση της προσβληθείσας 
περιοχής. Στην περίπτωση διασκορπισμού μολυσματικών υλικών είναι σημαντικό να προσδιορισθεί ο 
τύπος αυτών και αν κριθεί απαραίτητο να εκκενωθεί η περιοχή. Γενικά, είναι πιο πιθανό να 
διασκορπιστούν επικίνδυνα υλικά σε εργαστηριακούς χώρους παρά σε άλλα τμήματα του Νοσοκομείου. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα στοιχειώδη βήματα και διαδικασίες για την αντιμετώπιση περιστατικών 
(σχέδιο έκτακτης ανάγκης) με διασκορπισμένα επικίνδυνα υλικά: 

 Απομονώνουμε την προσβεβλημένη περιοχή. 

 Παρέχουμε πρώτες βοήθειες και ιατρική περίθαλψη αν υπάρχουν τραυματισμένα άτομα. 

 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. 

 Ενημερώνουμε τους ΥΔΑΥΜ οι οποίοι θα συντονίσουν τις απαραίτητες ενέργειες. 

 Προσδιορίζουμε τη φύση και τα χαρακτηριστικά των διασκορπισμένων ουσιών. 

 Απομακρύνουμε όλα τα άτομα τα οποία δεν εμπλέκονται στις εργασίες καθαρισμού. 
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 Παρέχουμε τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας στα άτομα που πραγματοποιούν τις εργασίες 
καθαρισμού. 

 Περιορίζουμε τον διασκορπισμό επιπλέον υλικών. 

 Εξουδετερώνουμε ή απολυμαίνουμε το διασκορπισμένο επικίνδυνο υλικό, εάν αυτό ενδείκνυται. 

 Σε περίπτωση βιολογικών υλικών, η απολύμανση των επιφανειών μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις 
οδηγίες της επιτροπής νοσοκομειακών λοιμώξεων. 

 Σε περίπτωση τοξικών υλικών (κυτταροστατικά κ.α.) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση απολυμαντικών ή 
άλλων χημικών ουσιών για την εξουδετέρωση τους. Καλούμε αμέσως την επιτροπή νοσοκομειακών 
λοιμώξεων, η οποία θα δώσει τις απαραίτητες οδηγίες. 

 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. 

 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 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). 

Πίνακας 9.1: Εξοπλισμός για τον Καθαρισμό Διασκορπισμένων Υλικών 

Ενέργεια Απαραίτητα εργαλεία ή υλικά 

Χειρισμός  της 
διασκορπισμένης 
ουσίας 

Προστατευτικός εξοπλισμός.  

Περιορισμός της 
διασκορπισμένης 
ουσίας 

Απορροφητικά υλικά (π.χ. πετσέτες, πανιά, χαρτί κ.α.) 

Εξουδετέρωση ή 
απολύμανση της 
ουσίας (εάν είναι 
απαραίτητο) 

Μολυσματική Ουσία: Απολυμαντικό (χλωρίνη) 

Οξέα: Ανθρακικό νάτριο, Ανθρακικό ασβέστιο ή Βάση 

Βάσεις: Σκόνη κιτρικού οξέος ή άλλο οξύ 

Κυτταροτοξικά Υλικά: Ειδικές χημικές ουσίες αποδόμησης 

Συλλογή της 
διασκορπισμένης 
ουσίας 

Υγρα: Απορροφητικό χαρτί, πριονίδια, προσροφητικός πηλός

Στερεά: Λαβίδες, σκούπες, γάζες, φτυάρι 

Υδράργυρος: Σφουγγάρι υδραργύρου, αντλία κενού 

Συσκευασία των 
αποβλήτων 

Πλαστικές σακούλες (κίτρινη ή μαύρη, ανάλογα με την περίσταση), περιέκτες 
αιχμηρών κ.α. 

Απολύμανση της 
περιοχής 

Μολυσματικά υλικά: Απολυμαντικά 

Επικίνδυνες τοξικές 
ουσίες: 

Κατάλληλος διαλύτης ή νερό 

 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. 

 Ξεπλένουμε με νερό την περιοχή και την περνάμε με στεγνά απορροφητικά πανιά. 
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 Απολυμαίνουμε όσα εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν για τον καθαρισμό. 

 Αφαιρούμε τον προστατευτικό ρουχισμό και τον απολυμαίνουμε 

 Σε περίπτωση έκθεσης ατόμου σε επικίνδυνη ουσία κατά την επιχείρηση καθαρισμού καταφεύγουμε 
στην παροχή ιατρικής περίθαλψης. 

Ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη συλλογή των διασκορπισμένων υλικών πρέπει να είναι άμεσα 
διαθέσιμος και ανάλογα με την ενδεικνυόμενη ενέργεια περιλαμβάνει τα μέσα που 
αναφέρονται στον πίνακα 9.1. 

Ειδικότερα για την περίπτωση ατυχήματος διασποράς ραδιενεργού υλικού όπως οι ραδιορύπανση του 

πάγκου εργασίας ή του πατώματος κατά την Παρασκευή ραδιοφαρμάκων, ο εμετός θερμού ασθενή ή η 

θραύση  φυαλιδίου  με  ραδιοφάρμακου  ή  το  πιτσίλισμα  του  δέρματος  με  ραδιοϊσότοπο  κλπ,  η 

αντιμετώπιση της ραδιορύπανσης εξαρτάται από την περιοχή που ρυπάνθηκε.  

Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να ενημερώνεται ο ακτινοφυσικός άμεσα και γίνονται τα ακόλουθα: 

Μάτια: Πλένουμε την περιοχή με άφθονο νερό. 

Δέρμα:  Πλένουμε  με  άφθονο  νερό  και  σαπούνι  προσέχοντας  να  μην  προκαλέσουμε  εκδορές.  Σε 

περίπτωση που ρυπάνθηκαν νύχια τρίβουμε προσεχτικά με βούρτσα. 

Ελέγχουμε  την  περιοχή  με  μετρητή  επιφανειακής  ρύπανσης  για  να  διαπιστώσουμε  την  ύπαρξη 

ακτινοβολίας. 

Απορρύπανση επιφανείας: Κατά τη διαδικασία φοράμε γάντια και ποδιά. 

1. Μαρκάρουμε την περιοχή που έγινε η ρύπανση 

2. Μαζεύουμε και φυλάμε σε πλαστική σακούλα κουτιού κόκκινου hospital box τα στερεά υπολλείματα. 

3. Τοποθετούμε απορροφητικό χαρτί και καλύπτουμε την περιοχή 

4. Σημειώνουμε το ισότοπο που χύθηκε την ημερομηνία και την ώρα και ειδοποιούμε το προσωπικό για 

το ατύχημα. 

5. Διενεργούμε περιοδικές ραδιομετρήσεις ώστε να εκτιμηθεί η παραμένουσα ενεργότητα. 

Τα ραδιοϊσότοπα που χρησιμοποιούνται στην Πυρηνική Ιατρική έχουν μικρούς χρόνους ημιζωής και μετά 

την πάροδο σύντομου χρονικού διαστήματος η επιφάνεια θα είναι πάλι ασφαλής. 

Για την άμεση αντιμετώπιση της ραδιορύπανσης τα απαραίτητα υλικά είναι συγκεντρωμένα σε ένα κουτί 

έκτακτης ανάγκης (emergency kit) το οποίο βρίσκεται στο θερμό εργαστήριο και περιέχει: προστατευτικό 

ρουχισμό  (π.χ.  ποδονάρια,  γάντια),  υλικά  απορρύπανσης  για  επιφάνειες  και  ανθρώπους, 

προειδοποιητικά σήματα αυτοκόλλητα, καθώς και σακούλες για κατάλοιπα, ετικέτες και στυλό. 

 

9.3. Δυσλειτουργία μέσων αποθήκευσης 

Η δυσλειτουργία κάποιου μέσου αποθήκευσης των ΕΑΥΜ, συνιστά σε ορισμένες περιπτώσεις έκτακτο 
περιστατικό, το οποίο χρήζει άμεσης παρακολούθησης, επιδιόρθωσης ή/και πρόσθετων ενεργειών. Οι 
περιπτώσεις αυτές αφορούν τη δυσλειτουργία ή παύση λειτουργίας κάποιου αποθηκευτικού μέσου των 
ΕΑΥΜ όπως συντηρητές, καταψύκτες κλπ, λόγω βλάβης ή λόγω διακοπής ρεύματος. Η φύση και ο 
μολυσματικός χαρακτήρας των ΕΑΥΜ είναι τέτοιος, ώστε απαιτείται η λήψη άμεσων ενεργειών για τη 
διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων, των πολιτών και του περιβάλλοντος. Στην περίπτωση 
αποδεδειγμένης δυσλειτουργίας ενός τέτοιου μέσου, ακολουθούνται οι παρακάτω ενέργειες: 
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 Ενημέρωση από τον υπεύθυνο αποθήκευσης, του τεχνικού τμήματος και του ΥΔΑΥΜ (βλ. Σχήμα 9.1) 
και εκτίμηση της πιθανότητας άμεσης επιδιόρθωσης του, από προσωπικό της ΥΜ ή από άλλο 
εξειδικευμένο συνεργείο.  

 Επιδιόρθωση του μέσου σε κάθε περίπτωση, αν είναι εφικτό. 

 Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης επιδιόρθωσης από το προσωπικό ή από άλλο εξειδικευμένο συνεργείο 
εκτός  του Νοσοκομείου άμεση ενημέρωση του ΥΔΑΥΜ από τον υπεύθυνο αποθήκευσης. 

 Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα παρόμοιων αποθηκευτικών μέσων στην ΥΜ που προκύπτει από τη 
συνεργασία υπεύθυνου αποθήκευσης και ΥΔΑΥΜ, τα ΕΑΥΜ που συντηρούνται ή καταψύχονται στο 
ελαττωματικό μέσο, μεταφέρονται από κατάλληλο προσωπικό, σε άλλο κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο 
μετά από υπόδειξη των ΥΔΑΥΜ. 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 

Από: ……………………………………………………… 

(Υπεύθ. Αποθήκευσης ή ΥΔΑΥΜ) 

Προς: ……………………………………………………. 

(ΥΔΑΥΜ ή Τεχνική Υπηρεσία ή Διοίκηση) 

Φύση και περιγραφή του συμβάντος: …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Χρόνος συμβάντος:   ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση του συμβάντος:  ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Άλλες σχετικές πληροφορίες - παρατηρήσεις:  …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία 

………………………………………… 

Ο Αναφέρων 

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

Σχήμα 9.1: Αναφορά Δυσλειτουργίας Αποθηκευτικού Μέσου 

 Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας κατάλληλου αποθηκευτικού μέσου τα ΕΑΥΜ αυτά, είτε οδηγούνται 
κατά προτεραιότητα προς επεξεργασία εντός της ΥΜ είτε καλείται από τους ΥΔΑΥΜ έκτακτα, για να τα 
παραλάβει άμεσα ο κατάλληλος μεταφορέας και να τα οδηγήσει προς επεξεργασία στη συνεργαζόμενη 
μονάδα επεξεργασίας ΕΑΥΜ. 

 Σε κάθε περίπτωση οι ΥΔΑΥΜ ενημερώνουν με τη χρήση του παρακάτω  εντύπου (σχ. 9.1) τον 
Διοικητή ο οποίος με τη σειρά του, αν το κρίνει αναγκαίο, προχωρά σε συνεργασία με το γραφείο 
προμηθειών της ΥΜ, στην αντικατάσταση του ελαττωματικού μέσου. 

 Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς προς επεξεργασία εντός ή εκτός της ΥΜ ακολουθούνται οι 
προβλεπόμενες από τον παρόντα Κανονισμό διαδικασίεςΤο ειδικό έντυπο/μητρώο δυσλειτουργία 
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συντάσσεται και αποστέλλεται στους κατάλληλους παραλήπτες όπως περιγράφεται παραπάνω. Σε κάθε 
περίπτωση ο συντάκτης και παραλήπτης κρατά από ένα αντίτυπο. 

9.4.   Απεργία διαρκείας μεταφορέων αποβλήτων 

Στην ακραία περίπτωση κατά την οποία η ΥΜ δεν είναι σε θέση να απομακρύνει τα ΕΑΥΜ από τους 
χώρους αποθήκευσης, λόγω απεργίας των αδειοδοτημένων μεταφορέων, ενδέχεται να υπάρξει κίνδυνος 
για τη δημόσια υγεία είτε λόγω υπερπλήρωσης των χώρων αποθήκευσης είτε λόγω υπέρβασης του 
χρόνου αποθήκευσης. Στην περίπτωση αυτή η ΥΜ θα πρέπει να αποταθεί στη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας ή/και στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας ή / και στο 
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να τους συμβουλευτεί για τις περαιτέρω 
ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί. 

 

9.5. Έκτακτο περιστατικό εκδήλωσης πυρκαγιάς στην ΥΜ 

Ακολουθείται το ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιάς «Περσέας» που έχει αναπτύξει η ΥΜ. 

 

9.6. Αναφορά συμβάντων και περιστατικών 

Όλο το προσωπικό διαχείρισης των αποβλήτων της ΥΜ θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για 
την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και την εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης.  

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΔΑΥΜ 

Φύση & περιγραφή του συμβάντος: ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τόπος συμβάντος: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Χρόνος συμβάντος: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Άμεσα Εμπλεκόμενο προσωπικό: ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ενέργειες αντιμετώπισης: ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Άλλες σχετικές πληροφορίες και παρατηρήσεις:………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο-Η ΑΝΑΦΕΡΩΝ 

Σχήμα 9.2: Έντυπο Αναφοράς συμβάντος προς τον ΥΔΑΥΜ (Μητρώο) 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γνωρίζει την ενδεδειγμένη διαδικασία για την τεκμηριωμένη αναφορά 
ατυχήματος ή περιστατικού, που σχετίζεται με διασκορπισμό, διαρροή, λανθασμένο διαχωρισμό, αιχμηρά 
αντικείμενα κ.α. 

Η αναφορά ατυχήματος γίνεται εγγράφως προς τους ΥΔΑΥΜ και περιλαμβάνει: 
 Τη φύση του περιστατικού/συμβάντος. 

 Τον τόπο και χρόνο που έλαβε χώρα. 

 Το προσωπικό που ενεπλάκη. 

 Τις ενέργειες που έλαβαν χώρα για την αντιμετώπιση του συμβάντος. 
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 Άλλες σχετικές παρατηρήσεις και πληροφορίες. 

Σε περίπτωση ατυχήματος συμπληρώνεται το έντυπο/μητρώο του σχήματος 9.2. 

 

Οι ΥΔΑΥΜ διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, κρατούν αρχεία με τις έρευνες και τα μέτρα που 
λήφθηκαν και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιου συμβάντος. 
Στο αρχείο των ΥΔΑΥΜ περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία του πίνακα 9.2. 

Πίνακας 9.2: Στοιχεία Αναφοράς Εκτάκτων Συμβάντων-Περιστατικών (Μητρώο) 

Ημερομηνία Συμβάν Τόπος 
Ενέργειες 

Αντιμετώπισης
Εμπλεκόμενοι Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνος 
Αναφοράς 
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10.  Καθορισμός κόστους διαχείρισης ΑΥΜ  

 

Το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων που αφορούν οποιοδήποτε από τα 
στάδια διαχείρισης των AΥΜ αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του 
Νοσοκομειου. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν το συνολικό κόστος διαχείρισης των ΑΥΜ είναι: 

 Το αρχικό επενδυτικό κόστος. 
 Η απόσβεση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού διαχείρισης. 
 Τα λειτουργικά έξοδα που αφορούν εργατικό κόστος και αναλώσιμα. 
 Απαιτήσεις σε ενέργεια, νερό κ.λ.π. 
 Κόστος εξωτερικών εργολαβιών. 
 Γενικές λειτουργικές δαπάνες. 

Όλα τα παραπάνω συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό και την επιλογή των περισσότερο 
αποτελεσματικών και οικονομικών μεθόδων. 

 

10.1.  Μέθοδοι χρηματοδότησης 

Η απαιτούμενη χρηματοδότηση για τη διαχείριση των αποβλήτων στην ΥΜ μονάδα μπορεί να 
προέρχονται,  από τους πόρους της μονάδας και συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό λειτουργίας του 
νοσοκομείου (έσοδα από κρατική επιχορήγηση, οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, λειτουργία 
εξωτερικών ιατρείων, εκμετάλλευση χώρων, δωρεές κλπ.) με αναγωγή στους αντίστοιχους Κωδικούς 
Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ).  

 

10.2.  Υπολογισμός κόστους 

Το κόστος διαχείρισης των ΑΥΜ περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: 

 Κόστος συλλογής/μεταφοράς εντός της ΥΜ, αποθήκευσης: περιλαμβάνει το κόστος αγοράς για 
περιέκτες συσκευασίας, Hospital box, για σακούλες, τροχήλατα, ψυκτικό μέσο των θαλάμων προσωρινής 
αποθήκευσης, κ.λ.π. 

 Κόστος μεταφοράς εκτός της ΥΜ: περιλαμβάνει τη χρέωση από το αδειοδοτημένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο μεταφοράς των αποβλήτων. 

 Κόστος επεξεργασίας εκτός της ΥΜ: περιλαμβάνει τη χρέωση από το αδειοδοτημένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο επεξεργασίας (πολλές φορές το κόστος αυτό περιλαμβάνεται στη χρέωση του αδειοδοτημένου 
φυσικού ή νομικού προσώπου μεταφοράς αποβλήτων). 

Κόστος επεξεργασίας εντός της ΥΜ δεν αναφέρεται, καθώς στην ΥΜ δεν υλοποιούνται διαδικασίες 
επεξεργασίας αποβλήτων.  

Ο υπολογισμός του κόστους διαχείρισης των ΑΥΜ, εξαρτάται από τις διαδικασίες διαχείρισης που 
εφαρμόζονται στο Νοσοκομειο. 

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών για κάθε περίπτωση που η επεξεργασία των παραγόμενων ΑΥΜ 
αποτελεί αντικείμενο εργολαβίας θα πρέπει να προϋπολογισθεί και να μετακυλήσει στο κόστος των 
παρεχόμενων από τις ΥΜ υπηρεσιών. 
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Το κόστος διαχείρισης αποτελεί ξεχωριστό τμήμα του προϋπολογισμού της ΥΜ με αποτέλεσμα να είναι 
δυνατή η παρακολούθησή του και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων στην πορεία του χρόνου (βλ. 
πίνακας 10.1). 

Ο ΥΔΑΥΜ παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν τα τιμολόγια των παρεχόμενων υπηρεσιών διαχείρισης 
ΑΥΜ. Επίσης κρατάει αρχείο σχετικά με τις παραγγελίες σε μέσα ή εξοπλισμό που αφορούν τη διαχείριση 
των αποβλήτων (βλ. πίνακα 10.2). 

H ΥΜ εφαρμόζει λογιστικές διαδικασίες ελέγχου του κόστους που συνεπάγεται η διαχείριση των 
παραγόμενων αποβλήτων. Η διαρκής παρακολούθηση και αρχειοθέτηση στοιχείων που αφορούν στη 
διαχείριση των αποβλήτων είναι ευθύνη του ΥΔΑΥΜ. 

Ο πίνακας 10.1 που ακολουθεί συμπληρώνεται από την ΥΜ προκειμένου να αποτυπωθεί η εικόνα της 
οικονομικής διαχείρισης των αποβλήτων της για συγκεκριμένη  χρονική περίοδο. 

 

Πίνακας 10.1: Στοιχεία Οικονομικής Διαχείρισης Αποβλήτων Γ. Ν. Πατρών (Έτους 2019) 

Α/Α Επιμέρους δαπάνη διαχείρισης ΑΥΜ για Ετήσιο Κόστος (Ευρώ) 

1 Αγορά υλικών συσκευασίας αποβλήτων (σακούλες) (τα hospital 
boxes παρέχονται δωρεάν από τον Ανάδοχο της μεταφοράς) 

6.100,00 

2 Αγορά κίτρινων κουτιών αιχμηρών αντικειμένων 1.700,00 

3 Αγορά τροχήλατων κλπ. για μεταφορά αποβλήτων εντός της ΥΜ  0,00  

4 Αγορά κάδων προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων  0,00 

5 Συντήρηση ψυκτικού θαλάμου 285,20 

6 Επεξεργασία αποβλήτων εντός της ΥΜ  0,00 

7 Μεταφορά αποβλήτων εκτός της ΥΜ προς αποστείρωση  74.369,31 

8 Μεταφορά αποβλήτων εκτός της ΥΜ προς αποτέφρωση 38.998,31 

9 Αποστείρωση αποβλήτων εκτός της ΥΜ  69.411,36 

10 Αποτέφρωση αποβλήτων εκτός της ΥΜ 101.995,58 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:  292.859,76€ 
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Πίνακας 10.2: Στοιχεία που αφορούν την προμήθεια μέσων και εξοπλισμού διαχείρισης ΑΥΜ 
(Μητρώο) 

Ημερο-
μηνία 

Περιγραφή - 
Είδος 

Προμήθειας 
Αριθμός Σκοπός Προμηθευτής Κόστος Παρατηρήσεις 

       

       

 

Η ανάγκη προμήθειας ή η ανάγκη παροχής υπηρεσιών από τον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, θα 
διαπιστώνεται από τον ΥΔΑΥΜ ο οποίος και θα αιτείται ανάλογα, στην Επιτροπή Διαχείρισης ΑΥΜ. 
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11.  Παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας για τη διαχείριση ΑΥΜ  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελεί καθήκον των ΥΔΑΥΜ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, η γνώση 
και διατήρηση αρχείου με την υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των παραγόμενων ΑΥΜ. 
Το αρχείο αυτό επικαιροποιείται από τους ΥΔΑΥΜ όταν είναι απαραίτητο με τα καινούρια νομοθετήματα, 
οδηγίες, κανονισμούς και κατευθύνσεις που αφορούν τη διαχείριση των ΑΥΜ. Ορισμένα από τα 
νομοθετήματα που διέπουν την διαχείριση των ΑΥΜ παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 11.1: Νομοθεσία Διαχείρισης Α.Υ.Μ. 

Ν. 2203/1994 (ΦΕΚ 58 Α - 15.4.1994) «Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των 
διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους» 

Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α – 21.9.2011)  «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» 

Ν.  4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α – 13.2.2012)  «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση για 
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»  όπως 
ισχύει  

ΚΥΑ 50941/40/1990 (ΦΕΚ 104Β – 13.2.1990)  «Μεταφορά επικίνδυνων υλικών» με την οποία έγινε 
αποδεκτό το αναθεωρημένο κείμενο της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ΑDR της 1ης  Μαϊου 1985» όπως ισχύει 

ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β – 22.2.2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» όπως ισχύει 

ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β – 28.3.2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ‘για τα επικίνδυνα 
απόβλητα’ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ΄αριθ. 19396/1546/1997 
κοινής υπουργικής απόφασης ‘Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων’» (ΦΕΚ  Β’ 383) 
όπως ισχύει  

ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572Β – 16.12.2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των 
αποβλήτων» 

ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759Β – 6.6.2005) «Περί μέτρων  και όρων για την πρόληψη και τον 
περιορισμό  της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση αποβλήτων» (ΦΕΚ Β’ 759)  

ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β – 17.11.1978)  «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών 
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» όπως ισχύει  

ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β – 30.6.2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’αριθμ. 13588/725 κοινής 
υπουργικής απόφασης ‘Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κλπ.’ (383 
Β) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου  7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 18ης Μαρτίου 1991’ (ΦΕΚ Β’ 791) όπως ισχύει 
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Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και 
προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» 

ΚΥΑ 1014 (ΦΟΡ) 94/2001 (ΦΕΚ 216/Β/01) «Έγκριση κανονισμών ακτινοπροστασίας» 

Οδηγία 2004/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004, 
που τροποποιεί την οδηγία 94/62/Εκ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας – Δήλωση 
του Συμβουλίου της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την 
κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

Κανονισμός (ΕΚ) 1013/2006 του ΕΚ  και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές 
αποβλήτων   

ΚΥΑ Αρ. οικ. 146163/12 (ΦΕΚ 1537 /Β/12) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων 
Υγειονομικών Μονάδων» όπως ισχύει   

Εγκύκλιος του ΥΥ με α.π. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 6972/23-01-2014 «Διευκρινίσεις για την Ορθή 
Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)» (ΑΔΑ:ΒΙΨΡΘ-ΠΦΒ) 

Εγκύκλιος  του ΥΠΕΚΑ με α.π. οικ. 29960/3800/15-06-2012 «Ενδεικτικές  κατηγορίες 
Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) – Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ- 
Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ. 146163/2012» (ΑΔΑ:Β4ΛΓ0-Κ75) 

Εγκύκλιος του ΥΥ με α.π. οικ. 52384/10-7-2015 «Σχετικά με τη διαχείριση των Επικίνδυνων 
Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» 

Κανονισμός 1774/2002 «Ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο» 

ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/16) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012, (Α΄24), όπως ισχύει» 
όπως ισχύει  

ΚΥΑ 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων 
Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015». 

Εγκύκλιος του ΥΥ με α.π. Δ1ε/Γ.Π.99738/18 «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαχείριση των 
Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) και την κατηγοριοποίησή τους» 

Εγκύκλιος του ΥΥ με α.π. Δ1ε/Γ.Π.33942/17/21-02-2018 «Διαχείριση υγρών αποβλήτων 
υγειονομικών μονάδων» 

Εγκύκλιος του ΥΥ με α.π. Δ1ε/Γ.Π.οικ.25899/19 «Υποχρεώσεις Υγειονομικών Μονάδων για τη 
χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών συσκευασίας και άλλων ρευμάτων αποβλήτων» 
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12.  Αναθεώρηση Κανονισμού διαχείρισης Α.Υ.Μ. 

Η αναθεώρηση του κανονισμού διαχείρισης των ΑΥΜ θα λαμβάνει χώρα τουλάχιστον κάθε 3 έτη. 
Επιπλέον, αναθεώρηση του ΕΚΔΑΥΜ, νωρίτερα από τα 3 έτη, μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε μετά από 
πρόταση των ΥΔΑΥΜ στην Επιτροπή διαχείρισης ΑΥΜ και σύμφωνης γνώμης της, είτε μετά από απόφαση 
της Επιτροπής. Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να γίνει αναθεώρηση του κανονισμού διαχείρισης είναι 
οι παρακάτω: 

 Σε περίπτωση αλλαγής του νομικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση των ΑΥΜ και απαιτεί τη 
συμμόρφωση της ΥΜ. 

 Σε περίπτωση που η υφιστάμενη διαχείριση των ΑΥΜ είναι προβληματική και τούτο οφείλεται 
αποδεδειγμένα στον αρχικό σχεδιασμό. 

 Σε περίπτωση που δεν τηρούνται επαρκώς και από σφάλμα του κανονισμού οι όροι και οι κανόνες 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

 Σε περίπτωση αυξημένων ατυχημάτων ή τραυματισμών κατά την εφαρμογή του υφιστάμενου 
κανονισμού ή σε περίπτωση αυξημένου κινδύνου ατυχημάτων που οφείλονται σε αυτήν. 

 Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένου κόστους διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων που είναι 
δυσβάσταχτο για τον προϋπολογισμό της ΥΜ. 

 Σε κάθε περίπτωση αστοχίας στο σχεδιασμό του κανονισμού. 

 Σε κάθε άλλη περίπτωση που η επιτροπή διαχείρισης ΑΥΜ το κρίνει απαραίτητο. 

 

Η αναθεώρηση του υφιστάμενου κανονισμού γίνεται με τους ίδιους κανόνες που ορίζουν τη σύστασή του 
εξ’ αρχής και μέχρι την κατάρτισή του και την προετοιμασία του νέου κανονισμού τηρούνται οι αρχές και 
οι κανόνες του υφιστάμενου, πλην των περιπτώσεων που κρίνεται επικίνδυνο για την ασφάλεια των 
εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος. 
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13. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Η ΥΜ, λόγω της δυναμικότητας άνω των 100 κλινών ενδείκνυται να εκπονήσει, να διατηρεί και να 
εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) το οποίο θα εντοπίζει και θα ελαχιστοποιεί τους 
κινδύνους ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που πηγάζουν κατά τη λειτουργία και συντήρηση 
της ΥΜ με στόχο την ολοκληρωμένη προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ρύπανσης, 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 ή το ΕΜΑS, το οποίο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο αντίστοιχα.  

Η Υγειονομική μονάδα δεν έχει ακόμα αναπτύξει ΣΠΔ. 
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14. Μητρώα  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα μητρώα τα οποία διατηρούνται από τον ΥΔΑΥΜ και αφορούν στην 
διαχείριση των ΑΥΜ.  

Τα μητρώα αυτά αποτελούν ένα βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση του συστήματος διαχείρισης 
των παραγόμενων αποβλήτων σε όλα τα στάδιά της, τόσο από την ίδια την ΥΜ όσο και από την κεντρική 
διοίκηση. Παράλληλα, δίνουν πληροφορίες και πιστοποιούν την ορθή και σύννομη διαχείριση των ΕΑΥΜ 
στην πορεία του χρόνου. 

Συνοπτικά από τον ΥΔΑΥΜ διατηρούνται τα παρακάτω μητρώα (για χρονική περίοδο 2 ετών και αν είναι 
δυνατόν και σε ηλεκτρονική μορφή):  

1) Έντυπα αποστολής ΕΑΥΜ προς αποθήκευση (Σχ. 6.1) 

2) Συγκεντρωτικά στοιχεία παραγωγής ΕΑΥΜ ανά Τμήμα της ΥΜ (Πίνακας 6.1) 

3) Αρχείο συνολικής παραγωγής ΑΥΜ στην ΥΜ (της μορφής του Πίνακα 6.2) 

4) Οδηγίες χρωματικής κωδικοποίησης και σήμανσης ανά κατηγορία αποβλήτων (Πίνακας 6.3) 

5) Οδηγίες διαχείρισης ανά κατηγορία ΑΥΜ βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Παράγραφος 6.4.2.2, 
ενότητα «ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ)» 
σελ. 41-45)  

6) Στοιχεία εισόδου –εξόδου ΑΥΜ από την αποθήκευση (βλ. πίνακες 6.4, 6.5 και 6.6) 

7) Στοιχεία εφαρμοζόμενης επεξεργασίας ΕΑΥΜ (βλ. πίνακες 6.7, 6.8 και 6.9) 

8) Αρχείο προγραμμάτων εκπαίδευσης (βλ. πίνακας 7.1) 

9) Σχέδιο εκτάκτου ανάγκης και κατάλληλος εξοπλισμός καθαρισμού (Πίνακας 9.1) 

10) Έντυπο αναφοράς συμβάντος και στοιχεία αναφοράς έκτακτων περιστατικών (Σχ. 9.1, 9.2 και 
πίνακας 9.2) 

11) Στοιχεία κόστους διαχείρισης ΑΥΜ (Πίνακας 10.1) 

12) Αρχείο εφαρμοζόμενης νομοθεσίας διαχείρισης (βλ. Πίνακας 11.1) 

13) Στοιχεία αναλύσεων και μετρήσεων διενεργούμενων ελέγχων, παραστατικά παράδοσης σε 
εταιρείες, έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή & μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π. 

 

Για τη συμπλήρωση ορισμένων από τα παραπάνω έντυπα ο ΥΔΑΥΜ θα λαμβάνει αναφορές σχετικά με τις 
ποσότητες των παραγόμενων, αποθηκευόμενων και διαχειριζόμενων αποβλήτων της ΥΜ, από τους καθ’ 
ύλην αρμόδιους της ΥΜ όπως π.χ. ΤΥΔΑΥΜ, Υπεύθυνο Αποθήκευσης, Δ/ντή Φαρμακείου, το Δ/ντή 
Διαγνωστικών Τμημάτων κλπ. Οι αναφορές αυτές θα πρέπει να γίνονται ως ακολούθως:  

 Ο ΤΥΔΑΥΜ θα αποστέλλει συγκεντρωτικά στοιχεία στον ΥΔΑΥΜ, τουλάχιστον 1 φορά εβδομαδιαίως ή 
ανάλογα με τις ανάγκες της ΥΜ ή όποτε του το ζητά ο ΥΔΑΥΜ, σύμφωνα με τον Πίνακα 6.1. 

 Ο Υπεύθυνος φαρμακείου θα αποστέλλει συγκεντρωτικά στοιχεία στον ΥΔΑΥΜ, τουλάχιστον 1 φορά 
εβδομαδιαίως ή ανάλογα με τις ανάγκες της ΥΜ ή όποτε του το ζητά ο ΥΔΑΥΜ, σύμφωνα με τον Πίνακα 
6.1. 
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 Ο Υπεύθυνος διαγνωστικών θα αποστέλλει συγκεντρωτικά στοιχεία στον ΥΔΑΥΜ σχετικά με τα 
ραδιενεργά απόβλητα, τουλάχιστον 1 φορά μηνιαίως ή ανάλογα με τις ανάγκες της ΥΜ ή/και 
οποτεδήποτε του το ζητά ο ΥΔΑΥΜ σύμφωνα με τον Πίνακα 6.1. 

 Ο Υπεύθυνος αποθήκης θα αποστέλλει συγκεντρωτικά στοιχεία της κίνησης της αποθήκης, 
τουλάχιστον 1 φορά μηνιαίως ή / και όποτε του το ζητά ο ΥΔΑΥΜ σύμφωνα με το πρότυπο του Πίνακα 
6.6.  

14.1 Μητρώα Δειγματοληψιών 

Ειδικά για την επιτήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων που καταλήγουν στο 
αποχετευτικό δίκτυο, για την επιβεβαίωση της τήρησης της διαδικασίας της ορθής διαχείρισης έγιναν οι 
κάτωθι ενέργειες: 

 Σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο τη μελέτη και επεξεργασία της λίστας των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων του εργαστηριακού τομέα που αναφέρονται στον 
εσωτερικό κανονισμό της ΔΕΥΑ Πατρών (Απόφαση Διοικητή: 1570/23-10-2018). Η ομάδα 
εργασίας από τα δεδομένα των φύλλων ασφαλείας των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούν οι 
αναλυτές και που παράγουν υγρά απόβλητα, μελέτησαν τις συγκεντρώσεις των απορριπτόμενων 
τοξικών στοιχείων και συνέταξαν λίστα παραμέτρων εξέτασης για δειγματοληψία. 

 Σύσταση προγράμματος τακτικών εξαμηνιαίων ελέγχων δειγματοληψίας των υγρών αποβλήτων 
στο δίκτυο της ΔΕΥΑΠ (τρεις αγωγοί απόρριψης).  

- Διενεργηθείσες Δειγματοληψίες: 
 1η Δειγματοληψία: 05/2019 
 2η Δειγματοληψία: 10/2019 
 3η Δειγματοληψία: 03/2020 
 4η Δειγματοληψία: 11/2020 

 

Οι παράμετροι που ελέγχονται στο πλαίσιο των δειγματοληψιών ανά εργαστήριο ελέγχου είναι οι 
εξής: 

Α) Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ): Ολικά αιωρούμενα στερεά TSS, COD, BOD5, 
Αγωγιμότητα, Χλωριούχα, Θειικά, Ph. 

Β) Ιδιωτικό Εργαστήριο Χημικών και Μικροβιολογικών Δοκιμών – Analysis S.A. Laboratories: 
Βενζόλιο, 1,2-Διχλωροβενζόλιο, 1,3-Διχλωροβενζόλιο, 1,4-Διχλωροβενζόλιο, Φορμαλδεΰδη, 
Κυανιούχα (CN-), Αμμωνία (NH4

+), Φωσφορικά (PO4
3-), Χρώμιο (Cr), Χρώμιο (Cr6+), Χρώμιο 

(Cr3+), Αρσενικό (As), Μολύβδος (Pb), Άργυρος (Ag), Ψευδάργυρος (Zn), Κάδμιο (Cd), Νικέλιο 
(Ni), Υδράργυρος (Hg), Χαλκός (Cu), Σελήνιο (Se), Σ (CV/LV) 

Τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ελέγχονται ώστε να είναι εντός των ορίων που θέτει ο 
κανονισμός λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου της ΔΕΥΑ Πατρών, όπως εκάστοτε ισχύει, 
ώστε η απόρριψή τους να είναι δυνατή στο αποχευτικό δίκτυο. 


