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1. Εισαγωγή 
 
    Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι η κατάρτιση εσωτερικών διαδικασιών 
διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται στην Υγειονομική Μονάδα, όπως 
προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία. 
    Ο Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων της Υγειονομικής  Μονάδας 
(ΕΚΔΑΥΜ) του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Αγ. Γεώργιος»,  αποσκοπεί στη 
διαμόρφωση της στρατηγικής και των διαδικασιών για την ορθή εφαρμογή όλων 
εκείνων των ενεργειών, μέτρων και όρων που απαρτίζουν τα στάδια της ασφαλούς 
διαχείρισής τους.  
    Στον  Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων προτείνεται ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, το οποίο 
περιλαμβάνει όλα τα στάδια, από την αρχική διαλογή μέχρι την τελική επεξεργασία 
και την ασφαλή διάθεση τους και αποτελεί το κλειδί για τη μείωση των κινδύνων 
που προκύπτουν κατά τη διαχείριση, όπως επίσης και για το μετριασμό των 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. 
     Οι βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης των επικίνδυνων  αποβλήτων που 
παρουσιάζονται στον Κανονισμό αυτό, στηρίζονται σε κανόνες και θεσμικά πλαίσια 
που επιβάλλουν:  
α) οι οδηγίες-συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,  
β) οι Οδηγίες-Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
γ) η Ελληνική νομοθεσία,  
δ)  οι δυνατότητες της χώρας από πλευράς υποδομών και 
 ε) η εμπειρία των περιβαλλοντικά προηγμένων χωρών.  
    Ο Εσωτερικός Κανονισμός (ΕΚΔΑΥΜ) περιλαμβάνει τη λεπτομερή περιγραφή 
όλων των σταδίων της διαχείρισης των αποβλήτων, δηλαδή του διαχωρισμού, της 
συλλογής, της μεταφοράς, της προσωρινής αποθήκευσης, της επεξεργασίας και της 
τελικής διάθεσής τους,  καθώς και των κανόνων που διέπουν τη διαχείριση.  
Είναι σημαντικό να επικαιροποιείται ή να αναθεωρείται ανάλογα με τις 
τεχνολογικές, νομοθετικές και άλλες  εξελίξεις. Ο Κανονισμός βοηθάει στην 
αξιολόγηση και βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης, ενώ παράλληλα δίνει 
έμφαση στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση του εμπλεκόμενου 
προσωπικού.  
Για την υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων 
είναι απαραίτητο να υπάρξει ουσιαστική δέσμευση της Διοίκησης, η οποία και θα 
διαθέσει τους απαιτούμενους ανθρώπινους και άλλους πόρους. Η πολιτική που θα 
εφαρμοστεί πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία 
και να γίνει γνωστή και κατανοητή από το σύνολο των εργαζομένων. Η επιτυχία της 
εφαρμογής εξαρτάται από δράσεις όπως είναι η κατανομή αρμοδιοτήτων, η 
ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού, ο έλεγχος, η τεκμηρίωση και η 
τυποποίηση των διαδικασιών, η πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης. 
 
    Η αρχική κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού της υφιστάμενης  Υγειονομικής 
Μονάδας έγινε το 2015 και  θεωρήθηκε  από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ). 
Η πρώτη αναθεώρηση- επικαιροποίηση  έγινε το 2021. 
    Μέσω του ΕΚΔΑΥΜ καθορίζονται οι στόχοι της Υγειονομικής Μονάδας αναφορικά 
με τη διαχείριση των ΑΥΜ. Οι στόχοι αυτοί είναι δεσμευτικοί για όλο το προσωπικό 
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της Υγειονομικής Μονάδας,  το οποίο με βάση τις αρμοδιότητές του συμβάλει στην 
επίτευξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΚΔΑΥΜ αποσκοπεί: 

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

 Στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των ατόμων που εμπλέκονται στη  
διαχείριση των αποβλήτων της  υφιστάμενης Υγειονομικής Μονάδας . 

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

 Στον καθορισμό σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. 

 Στον καθορισμό του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων. 
    Μέσω του κανονισμού αυτού  δίνεται η δυνατότητα στους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς της Υγειονομικής Μονάδας και στις αρμόδιες υπηρεσίες της να 
παρακολουθούν τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων και να 
λαμβάνουν τα απαιτούμενα βελτιωτικά μέτρα. Ακόμη, επιτρέπει τη δημιουργία 
αρχείων με στοιχεία που αφορούν στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων από 
τη λειτουργία της μονάδας, τα οποία θα αξιοποιηθούν για την τροφοδότηση των 
εκθέσεων τις οποίες είναι υποχρεωμένη να υποβάλει η χώρα σε διάφορους 
οργανισμούς. 
Με τον καθορισμό διακριτών αρμοδιοτήτων και αμφίδρομης επικοινωνίας 
παρέχεται η δυνατότητα στους υπεύθυνους διαχείρισης να παρεμβαίνουν στη 
λειτουργία του συστήματος, όποτε κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο. 
 Ο βαθμός υλοποίησης των διαδικασιών που ορίζονται από το συγκεκριμένο 
κανονισμό, αποτελεί ένδειξη του βαθμού εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας που 
αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων από την υφιστάμενη ΥΜ. 
 
 
 

Οι βασικές ενότητες του εσωτερικού κανονισμού είναι : 

 Περιγραφή της Υγειονομικής Μονάδας 

 Περιγραφή των ευθυνών και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων στη 
διαχείριση των αποβλήτων. 

 Περιγραφή των πηγών παραγωγής αποβλήτων, των παραγόμενων 
ποσοτήτων ανά είδος αποβλήτου και των πρακτικών διαχείρισης αυτών. 

 Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού. 

 Περιγραφή μέτρων υγιεινής και ασφάλειας κατά τη διαχείριση των 
αποβλήτων. 

 Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και ατυχημάτων. 

 Περιγραφή του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων. 

 Πρόνοια για παρακολούθηση της νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση των 
αποβλήτων. 

 Περιγραφή των μητρώων που πρέπει να τηρούνται εντός του Νοσοκομείου. 
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2. Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι 
 
Στην ενότητα αυτή καταγράφονται οι βασικοί ορισμοί που αφορούν στη διαχείριση 
των αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας, σύμφωνα με το νόμο 4042/2012, την 
ΚΥΑ 146163/2012 και την εγκύκλιο Δ1ε/Γ.Π. 33942/17/21-02-2018.  
1. Απόβλητο: κάθε ουσία ή αντικείμενο, το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή 

προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει 
2. Επικίνδυνα Απόβλητα: απόβλητα που εμφανίζουν μία ή περισσότερες από τις 

επικίνδυνες ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του νόμου 
4042/2012. 

3. Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ): Τα απόβλητα που παράγονται από 
Υγειονομικές Μονάδες και αναφέρονται στον κατάλογο αποβλήτων του 
Παραρτήματος της Απόφασης 2000/532/ΕΚ της Ευρωπαϊκής 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) 
iii)  Ειδικά Ρεύματα Αποβλήτων 
4. Διαχείριση Αποβλήτων: η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση και διάθεση 

αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς 
και της επίβλεψης των χώρων διάθεσης (disposal sites) και των ενεργειών στις 
οποίες προβαίνουν  οι ανάδοχοι. 

5. Παραγωγός αποβλήτων: κάθε πρόσωπο, του οποίου οι δραστηριότητες 
παράγουν απόβλητα.  

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

7. Συλλογή: η συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
προκαταρτικής διαλογής και αποθήκευσης αποβλήτων, με σκοπό τη μεταφορά 
τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας 

8. Χωριστή συλλογή: η συλλογή όπου μια ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά με 
βάση τον τύπο και τη φύση των αποβλήτων για να διευκολυνθεί η ειδική 
επεξεργασία 

9. Πρόληψη: τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται πριν μια ουσία, υλικό ή προϊόν 
καταστούν απόβλητα και τα οποία μειώνουν: α) την ποσότητα των αποβλήτων 
μέσω επαναχρησιμοποίησης  ή παράτασης του χρόνου ζωής των προϊόντων, β) 
τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την 
δημόσια υγεία ή γ) την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε 
επικίνδυνες ουσίες 

10.  Επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία με την οποία προϊόντα ή συστατικά 
στοιχεία που δεν είναι απόβλητα χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό 
για τον οποίο σχεδιάστηκαν 

11. Επεξεργασία: οι εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνεται η προετοιμασία πριν την ανάκτηση ή τη διάθεση 

12. Ανάκτηση: οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι τα 
απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα 
οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την 
πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι τα απόβλητα υφίστανται 
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προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην 
εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας 

13. Ανακύκλωση: οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα 
μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να 
εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. 

14. Διάθεση: οποιαδήποτε εργασία η οποία δεν συνιστά ανάκτηση, ακόμη και στην 
περίπτωση που η εργασία έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση ουσιών 
ή ενέργειας. 

15. 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 ή διαχειρίζονται κατάλληλα. 

16. Αποστείρωση: Κάθε μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων ΥΜ που πετυχαίνει 
μείωση του μικροβιακού φορτίου των αποβλήτων σε επίπεδα παρόμοια με 
αυτά των οικιακών αποβλήτων. 

9.  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 

10. Αδειοδοτούσα  αρχή:  η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής  του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος  και Κλιματικής Αλλαγής  είναι η   υπηρεσία που 
είναι αρμόδια για την έκδοση ΑΕΠΟ για τις ΥΜ σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία 

11. Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές: το πλέον αποτελεσματικό και προηγμένο 
στάδιο εξέλιξης των δραστηριοτήτων και των μεθόδων άσκησής τους, που 
αποδεικνύει την πρακτική καταλληλότητα συγκεκριμένων τεχνικών να 
συνιστούν τη βάση των οριακών τιμών εκπομπών και άλλων όρων 
αδειοδότησης για την αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι πρακτικά εφικτό, τη 
μείωση των εκπομπών και των επιπτώσεων στο περιβάλλον στο σύνολό του 
(Οδηγία 2010/75/ΕΕ) 

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

13. Φορέας εκμετάλλευσης: το Διοικητικό Συμβούλιο  του Γενικού Νοσοκομείου 
Χανίων σαν  το νομικό πρόσωπο το οποίο διευθύνει την Υγειονομική Μονάδα. 
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3. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
 

     Η ΥΜ  Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Αγ. Γεώργιος» 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 Χανίων «Ο Αγ. Γεώργιος» 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 επικαιροποίηση 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 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 Χανίων «Ο Αγ. Γεώργιος» 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. 

 

 

Ονοματεπώνυμο : ………………….. 

 

 

Υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου 

 

 

Ημερομηνία …./…./202                               
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΤΗΣ   ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ    ΜΟΝΑΔΑΣ 
 

 
       Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» βρίσκεται στην περιοχή 
Μουρνιές, 4 χιλιόμετρα νοτίως της πόλης των Χανίων σε οικόπεδο έκτασης 15,5 
στρεμμάτων όπου αναπτύσσονται 56.956 m2 δομημένου χώρου. Παρέχει 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας  στο σύνολο των 156.585 
κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας του νομού Χανίων, εξυπηρετώντας επίσης 
και τμήμα του όμορου νομού Ρεθύμνης, καθώς και περίθαλψη στον τομέα της 
Ψυχικής Υγείας, ήτοι  στις Δομές και στα προστατευμένα διαμερίσματα.  
      Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπόκειται στον έλεγχο και την 
εποπτεία του Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Η  επικαιροποίηση 
του Οργανισμού της ΥΜ έγινε με την Απόφαση Γ2α/73800/17 (ΦΕΚ 
6166/Β/31.12.2018). 
      Το προσωπικό του Νοσοκομείου ανέρχεται σε 1.160 άτομα, εκ των οποίων τα 
240 είναι ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων (152 ιατροί του ΕΣΥ και 82 ειδικευόμενοι-
αγροτικοί ιατροί), 498 άτομα αποτελούν  το νοσηλευτικό προσωπικό και 422 άτομα 
το παραϊατρικό, επιστημονικό μη ιατρικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. 
     Κατά τη διάρκεια του 2019 επισκέφθηκαν τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 87.040 
άτομα, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 83.853, ενώ η ολοήμερη λειτουργία του 
νοσοκομείου δέχτηκε 13.990 επισκέπτες και διεξήγαγε 22.815 εργαστηριακούς 
ελέγχους. 
    Ο αριθμός των ανεπτυγμένων κλινών της ΥΜ,  με βάση την αριθ. 3η /πρακτ.7ο/07-
03-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,  είναι 477 και των Ψυχιατρικών 
Δομών,  με βάση την αριθ. 2η/πρακτ.20ο/20-06-2019,  είναι  94 (84 στις Δομές και 10 
στο Νοσοκομείο Ημέρας), στο σύνολο  571. Το ποσοστό κάλυψης των κλινών για το 
2019 ήταν 68,92% και των Δομών και του Νοσοκομείου Ημέρας 86,98%. 
    Κατά τη διάρκεια του 2019 έγιναν στην ΥΜ  34.342 εισαγωγές (εκτός από τη 
ΜΤΝ), νοσηλεύτηκαν 37.767 ασθενείς (εκτός από τη ΜΤΝ), ενώ στις Δομές Ψυχικής 
Υγείας έγιναν 3 εισαγωγές, νοσηλεύτηκαν 82  
ασθενείς και 14 ασθενείς στο Νοσοκομείο Ημέρας. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 
7.817 χειρουργικές επεμβάσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Γενικό και το 
Σηπτικό Χειρουργείο και τις κυστεοσκοπήσεις. 
 

Όσον αφορά στις ειδικές μονάδες του Νοσοκομείου: 
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1. ΜΕΘ: εισαγωγές 121, νοσηλεύτηκαν 236, ημέρες νοσηλείας 1902. 

2. Μονάδα Εμφραγμάτων: εισαγωγές 390, νοσηλεύτηκαν 602, ημέρες 
νοσηλείας 2060 

3. Μονάδα Ενδιάμεσης Νοσηλείας Νεογνών: εισαγωγές 227, νοσηλεύτηκαν 
229, ημέρες νοσηλείας 1206 

4. Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας: εισαγωγές 1280, νοσηλεύτηκαν 1280, 
ημέρες νοσηλείας 1280. 

 

Τα Υγειονομικά Τμήματα και ο αριθμός του προσωπικού ανά υπηρεσία στο κάθε 
τμήμα, αποτυπώνεται στον  παρακάτω πίνακα. 
 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  ΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 14 19   33 

2 Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 14 13   27 

3 
Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ / 
ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

12 13   25 

4 
Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
/ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

14 13   27 

5 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 21 17 1  39 

6 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 13 6 1  20 

7 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ 7 11   18 

8 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 18 16   34 

9 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 4 14   18 

10 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ/  
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 

9 12 1  22 

11 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 10 13   23 

12 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ / 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 

10 22   32 

13 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ/ 
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ/ 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 

24 13   37 

14 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ/ ΩΡΛ 15 14 1  30 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

15 ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ 2 2   4 

16 ΜΕΘ-ΜΕΘ Covid-19 6 17   23 

17 ΜΕΝΝ 5 14   19 

18 ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ*  3   3 

19 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ* 

 3   3 

20 ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ*  19 1  20 

21 ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ *  15   15 

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

22 
ΤΕΠ/ ΔΙΑΛΟΓΗ /   
ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

30 28 5  63 

23 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΙΑΤΡΕΙΑ 

6 28 12  46 

24 ΓΕΝΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ  33   33 

25 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 11 12   23 
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26 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ  10 2 2 14 

27 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ 3 4 2  9 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

28 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 31  3 1 35 

29 
ΑΞΟΝΙΚΟΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 

6     

30 ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 3 4 1  8 

31 ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 20  1  21 

32 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 18   1 19 

33 ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 6  1  7 

34 ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 18    18 

35 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 12 12   24 

36 ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ  1   1 

ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

37 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 10  3  13 

38 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 13  1  14 

39 ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ  3   3 

40 ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ  28   28 
Πίνακας 1. Τμήματα και προσωπικό ανά υπηρεσία 

Σημείωση 1η: Οι ειδικές μονάδες με (*) καλύπτονται από το ιατρικό προσωπικό των 
αντίστοιχων τμημάτων.  
Σημείωση 2η: Στον κατάλογο δεν περιλαμβάνεται το προσωπικό της Διοικητικής και της 
Τεχνικής Υπηρεσίας της ΥΜ, που δεν εργάζεται σε νοσηλευτικά τμήματα. 
Σημείωση 3η . Στο τμήμα της Διαλογής (triage) περιλαμβάνονται 15 γιατροί γενικής ιατρικής, 
οι οποίοι καλύπτουν και τις ανάγκες των νοσηλευτικών τμημάτων. 
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5. ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 
    Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων επικαιροποίησε με την Πράξη 
Διοικητή με αρ. πρωτ.  5539/06-03-2020,  την Επιτροπή Διαχείρισης  Αποβλήτων του 
Νοσοκομείου, τα μέλη της οποίας είναι τα εξής:  
 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 

1 Μπέας Γεώργιος Διοικητής - Υπεύθυνος Υ.Μ. 

2 Νοδαράκη Στυλιανή Διοικητική Διευθύντρια 

3 Σταματάκη Ελένη Υπεύθυνη Διαχείρισης Αποβλήτων 

4 Λαγουδάκη Ειρήνη Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 

5 Σαμιωτάκης Εμμανουήλ Διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος 

6 Καμηλάκη Ελβίρα Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

7 Τζίμης Λεωνίδας Διευθυντής Φαρμακείου 

8 Πολυζωΐδης Κυριάκος Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 

9 Κωνσταντουλάκης Ευάγγελος Προϊστάμενος Γραφείου Προμηθειών 

10 Βερναδάκης Γεώργιος Προϊστάμενος Γραφείου Επιστασίας  

11 Δεσποτάκης Αναστάσιος Υπεύθυνος  Αποθήκευσης ΕΑΥΜ 

12 Παυλιδάκη Γεωργία Αναπληρώτρια  Υπεύθυνη Διαχείρισης 
Αποβλήτων 

Πίνακας 2. Μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων 

Αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής είναι: 

 Ο ορισμός υπεύθυνου διαχείρισης των αποβλήτων του Νοσοκομείου 

 Η έγκριση του ΕΚΔΑΥΜ 

 Η αναθεώρηση του ΕΚΔΑΥΜ 

 Ο έλεγχος της εφαρμογής του κανονισμού 

Τη με Θέμα 3ο/πρακτ. 37ο/14-12-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΥΜ,  ορίζεται Υπεύθυνη Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας η Ελένη 
Σταματάκη, Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc στη Διαχείριση Αποβλήτων. Μετά τον ορισμό της, 
αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της Επιτροπής, αντικαθιστώντας την Πρόεδρο της 
Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Η εμπειρία και εξειδίκευσή της  στα θέματα 
διαχείρισης αποβλήτων αποτέλεσε επιπλέον προσόν στην επιλογή της. Ως 
αναπληρώτρια   υπεύθυνη ορίστηκε η Επισκέπτρια Υγείας ΤΕ  Παυλιδάκη  Γεωργία.  

 Οι συνεδριάσεις της επιτροπής συγκαλούνται από το Διοικητή/Αναπληρωτή 
Διοικητή  του Νοσοκομείου ή ύστερα από εισήγηση του ΥΔΑΥΜ όταν κρίνεται 
σκόπιμο και αν και εφόσον η διμερής συνεργασία μεταξύ του ΥΔΑΥΜ και των μελών 
της επιτροπής, δεν δύναται να λύσει ανακύπτοντα προβλήματα που αφορούν στη 
διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση η επιτροπή θα πρέπει 
να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ετησίως. 
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5.1. Οργανόγραμμα συστήματος διαχείρισης 
   
 

 
Σχήμα 1: Οργανόγραμμα δομής συστήματος διαχείρισης αποβλήτων του Γ.Ν. Χανίων 

 

Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήμα, ο υπεύθυνος διαχείρισης αποβλήτων της 
ΥΜ είναι αποδέκτης των προβλημάτων και αναγκών όλων των , ενώ συγχρόνως 
προΐσταται σε θέματα διαχείρισης, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του Διοικητή 
της ΥΜ και της αρμόδιας επιτροπής του συστήματος διαχείρισης των παραγόμενων 
αποβλήτων. 
 

5.2. Καθήκοντα και αρμοδιότητες 
 

Για την ασφαλή και ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων 
του Νοσοκομείου ορίστηκαν υπεύθυνοι με ξεκάθαρη περιγραφή καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων.  
Παρακάτω περιγράφεται ο διαχωρισμός των καθηκόντων του συστήματος 
διαχείρισης των αποβλήτων.   
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Επιτροπή Διαχείρισης ΑΥΜ (ΕΔΑΥΜ) 
 
Η Επιτροπή διαχείρισης  έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

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

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

 Την επικαιροποίηση του ΕΚΔΑΥΜ και τη λήψη διορθωτικών μέτρων. 

 Τη διασφάλιση ότι μηχανισμοί παρακολούθησης και ελέγχου περιλαμβάνονται 
στον ΕΚΔΑΥΜ. Η συνεχής ανατροφοδότηση της αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας του συστήματος διαχείρισης συμβάλλει στην επικαιροποίηση 
και βελτίωσή  του,  όταν αυτό είναι απαραίτητο. 

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

 Τη 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.  

  

  

Διοικητής  -  Αναπληρωτής  Διοικητής της Υ.Μ. 
 
Ο Διοικητής είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω: 

 Τη δημιουργία και το συντονισμό της επιτροπής. 

 Τη σύγκλιση συνεδριάσεων της ΕΔΑΥΜ. 

 Τη διαρκή συνεργασία με τον 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.  
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Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας 
(ΥΔΑΥΜ) 

 
    Ο ΥΔΑΥΜ είναι υπεύθυνος  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.  
Ο ΥΔΑΥΜ έχει άμεση επικοινωνία με όλα τα μέλη του προσωπικού του 
Νοσοκομείου, όπως άλλωστε αποτυπώνεται και στο Σχήμα 1. 
Ο ΥΔΑΥΜ είναι υπόλογος της διαχείρισης απέναντι στο Διοικητή  και στην Επιτροπή 
Διαχείρισης.  
Ο ΥΔΑΥΜ συνεργάζεται με τους Διευθυντές των διαγνωστικών τμημάτων του 
Νοσοκομείου, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και το  
Διευθυντή του Φαρμακείου, για να συντονίζει τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη 
διαχείριση παθολογικών, φαρμακευτικών, χημικών και ραδιενεργών αποβλήτων 
που προέρχονται από τα τμήματα αυτά. 
 

Στον τομέα της συλλογής των αποβλήτων ο ΥΔΑΥΜ είναι υπεύθυνος  για: 

 Τη συνεργασία με τους Υπεύθυνους Διαχείρισης Αποβλήτων των Τμημάτων  
(ΤΥΔΑΥΜ) για την υλοποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού στα τμήματά τους. 

 Την αποστολή στους ΤΥΔΑΥΜ κατάλληλων εντύπων για τη συλλογή στοιχείων 
που αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων. 

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

 Την αποστολή στοιχείων και αναφορών που αφορούν στη διαχείριση των 
αποβλήτων 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 στο Νοσοκομείο καθώς και την αντιμετώπιση  των 
προβλημάτων που προκύπτουν από τη διαδικασία αυτή. 

Στον τομέα της αποθήκευσης ο ΥΔΑΥΜ είναι υπεύθυνος για: 

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

 Τη γενική εποπτεία της αποθήκευσης των ΕΑΥΜ.  

Στον τομέα συλλογής και διάθεσης των αποβλήτων ο ΥΔΑΥΜ είναι υπεύθυνος  
για: 

 Το  συντονισμό και την επίβλεψη της διαχείρισης των αποβλήτων εντός της ΥΜ. 

 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. 



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

17 

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

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

Στον τομέα επεξεργασίας των ΕΑΥΜ ο ΥΔΑΥΜ είναι υπεύθυνος για: 

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

 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 ο ΥΔΑΥΜ είναι 
υπεύθυνος για: 

 Τη διαρκή συνεργασία με τους  Διευθυντές και τους Προϊστάμενους των  
Νοσηλευτικών Τμημάτων, όπως και με τo Διοικητή και  Αναπληρωτή Διοικητή της 
ΥΜ, για να διασφαλίσει ότι το σύνολο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού 
γνωρίζει επακριβώς τα καθήκοντά του σε ό,τι αφορά στη διαλογή στην πηγή και 
αποθήκευση των παραγόμενων αποβλήτων και ότι τα καθήκοντα των 
εργαζομένων στην καθαριότητα και στο γραφείο γενικής επιστασίας, 
περιορίζονται στο σφράγισμα, την  φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά των 
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 ο ΥΔΑΥΜ είναι υπεύθυνος για: 

 Την ανάρτηση λίστας ενεργειών που πρέπει να λάβουν χώρα σε περίπτωση 
ατυχήματος, σε ευκρινή σημεία εντός της Υγειονομικής Μονάδας, 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 αποβλήτων. 

Ο ΥΔΑΥΜ  συστηματικά  ελέγχει και  παρακολουθεί, δημιουργώντας το ανάλογο 
αρχείο, συγκεκριμένες παραμέτρους που αναφέρονται παρακάτω ανά κατηγορία 
αποβλήτων: 

 Τη μηνιαία και τριμηνιαία  παραγωγή ανά κατηγορία επικίνδυνου αποβλήτου. 

 Τις εφαρμοζόμενες μεθόδους επεξεργασίας και διάθεσης. 

 Τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων. 

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

 Το κόστος εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
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 Το κόστος συνεργασίας με ιδιώτες για τα στάδια διαχείρισης των παραγόμενων 
αποβλήτων. 

 Τα συμβάντα τα οποία έχουν σαν  αποτέλεσμα τον  τραυματισμό του 
προσωπικού, τα οποία αναφέρονται και στο τμήμα νοσοκομειακών λοιμώξεων 
και  τις παρατηρήσεις  που αφορούν αστοχίες του συστήματος διαχείρισης των 
αποβλήτων.  

 Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο 
Νοσοκομείο, ο ΥΔΑΥΜ είναι υπεύθυνος να προωθεί προς τον Διοικητή 
του Νοσοκομείου και την ΕΔΑΥΜ, τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων 

υλικών στους χώρους του Νοσοκομείου. Ομοίως, σε σχέση με τα ειδικά μη 
επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται στο Νοσοκομείο, ο ΥΔΑΥΜ  προωθεί τη 
συνεργασία της ΥΜ με τα εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΣΕΔΑ), αναφορικά με τη διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρονικού και 
Ηλεκτρικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), των ηλεκτρικών συσσωρευτών, των υλικών 
συσκευασίας κ.α. 
   

 
Σχήμα 2: Σήμα ανακύκλωσης υλικών 

 
 

Στα πλαίσια εφαρμογής των προγραμμάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης, ο ΥΔΑΥΜ   φροντίζει: 

 Για την ενημέρωση του προσωπικού για τα προγράμματα αυτά. 

 Για την ανάρτηση διαφημιστικού υλικού 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. 

 Να παρακολουθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. 

 Να παρακολουθεί τη συχνότητα αποκομιδής των συγκεκριμένων αποβλήτων από 
τα συνεργεία των ΣΕΔΑ και να συνεργάζεται με αυτά. 

 Να γνωστοποιεί στο Διοικητή/Αναπληρωτή Διοικητή της ΥΜ την ανάγκη 
πρόσθετων συμβάσεων ή ανανέωσης συμβάσεων με τα ΣΕΔΑ. 

 

Διευθυντές Κλινικών της ΥΜ 
 
Οι Διευθυντές των κλινικών της ΥΜ είναι υπεύθυνοι στα τμήματά  τους για τη 
χωριστή συλλογή των διαφορετικών κατηγοριών αποβλήτων, την αποθήκευση και 
τη περαιτέρω διαχείρισή τους. Αναλυτικότερα: 
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 Διασφαλίζουν ότι όλο το επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και οι 
λοιποί εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται στην κλινική τους, γνωρίζουν 
επακριβώς τις διαδικασίες χωριστής συλλογής ανά κατηγορία αποβλήτων και τις 
εφαρμόζουν σχολαστικά. Σε κάθε άλλη περίπτωση είναι υπεύθυνοι σε 
συνεργασία με τον ΥΔΑΥΜ, για την εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους. 

 Συνεργάζονται με τον ΥΔΑΥΜ και ελέγχουν αστοχίες και προβλήματα κατά την 
εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. 

 Ορίζουν τον υπεύθυνο διαχείρισης αποβλήτων του τμήματός τους (ΤΥΔΑΥΜ) για 
την υλοποίηση της διαχείρισης των αποβλήτων στα τμήματά τους. 

 Καθοδηγούν το προσωπικό του τμήματός τους να επιβλέπει, ώστε οι λοιποί 
εργαζόμενοι και βοηθοί να τηρούν σχολαστικά τις οδηγίες ασφαλείας. 

 

Υπεύθυνος Διαχείρισης ΑΥΜ Τμήματος (ΤΥΔΑΥΜ) 
 

Ο ΤΥΔΑΥΜ ορίζεται με ευθύνη του Διευθυντή Τμήματος  και είναι υπεύθυνος για τα 
εξής: 

 Την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης  των αποβλήτων στο τμήμα του. 

 Την έγκαιρη αντικατάσταση 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. 

 Τη συνεργασία με τον ΥΔΑΥΜ σε θέματα που αφορούν στη βελτίωση  και στη 
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. 

Διευθύντρια  Νοσηλευτικής  Υπηρεσία  και Διοικητικός Διευθυντής της 
ΥΜ 

 
Η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  και ο Διοικητικός Διευθυντής της ΥΜ,  σε 
συνεργασία με τις Προϊστάμενες των νοσηλευτικών τμημάτων, είναι υπεύθυνοι για 
την εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού, των ειδικευόμενων ιατρών, του 
προσωπικού που υπάγεται στο γραφείο επιστασίας (καθαρίστριες, εργάτες κα) και 
του λοιπού  προσωπικού της ΥΜ σχετικά με τις διαδικασίες χωριστής συλλογής ανά 
κατηγορία αποβλήτων, μεταφοράς, αποθήκευσης και διάθεσης των παραγόμενων 
αποβλήτων. Ως εκ τούτου : 

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

    Προωθούν και  διοργανώνουν σε συνεργασία με το Διοικητή/Αναπλ. Διοικητή  
σεμινάρια εκπαίδευσης του προσωπικού αναφορικά με τη διαχείριση των 
παραγόμενων αποβλήτων. 
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Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών λοιμώξεων 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων συνεργάζεται με τον ΥΔΑΥΜ 
(ο οποίος είναι επίσης μέλος της ΕΝΛ) σε διαρκή βάση και παρέχει τις απαραίτητες 
συμβουλές και κατευθύνσεις αναφορικά με τον έλεγχο πιθανών μολύνσεων από τη 
διαχείριση των αποβλήτων. Συγκεκριμένα: 
 

  Ανιχνεύει ανάγκες πρόσθετης εκπαίδευσης στο εργαζόμενο 
προσωπικό σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων. 

 Διοργανώνει και επιβλέπει την εφαρμογή εκπαιδευτικών και 
ενημερωτικών προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων εντός της 
Υ.Μ. 

 Συνεργάζεται με τον ΥΔΑΥΜ και τους υπόλοιπους επικεφαλής τμημάτων για 
τη σχολαστική εφαρμογή του ΕΚΔΑΥΜ 

 O 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 του Νοσοκομείου (απόβλητα που 
περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες). 

Διευθυντής Φαρμακείου 
 
Ο Διευθυντής Φαρμακείου του Νοσοκομείου, είναι υπεύθυνος για την ομαλή 
λειτουργία του Φαρμακείου  και για τη μείωση των αποβλήτων που παράγονται 
κατά τη λειτουργία του.  Αναλυτικότερα, τα καθήκοντά του  σχετικά με τη 
διαχείριση αποβλήτων είναι: 

 Συνεργάζεται με το  Διοικητή του Νοσοκομείου, τον ΥΔΑΥΜ και τους υπόλοιπους 
επικεφαλείς τμημάτων  και  τους συμβουλεύει για τις ορθές πρακτικές 
διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 
και τις κατευθύνσεις της κεντρικής διοίκησης. 

 Ζυγίζει και  διατηρεί αρχείο με τις ποσότητες των φαρμάκων (σε gr, kg, ml, ή L 
και όχι σε τεμάχια) που  καταστρέφονται. 

 Αναφέρει στον ΥΔΑΥΜ μια φορά ετησίως ή και όποτε του ζητηθεί τις ποσότητες 
αποβλήτων οι οποίες καταστρέφονται. 

 Συντονίζει τις διαδικασίες ελέγχου διαχείρισης των αποβλήτων του φαρμακείου. 

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

 

Διευθυντής  Διαγνωστικών Τμημάτων 
 
Τα καθήκοντα του Διευθυντή των Διαγνωστικών τμημάτων σε ό,τι αφορά στη 
διαχείριση των παραγόμενων ραδιενεργών αποβλήτων περιλαμβάνουν: 
 

 Συνεργάζεται  με τον ΥΔΑΥΜ, τους υπόλοιπους επικεφαλής τμημάτων, τη 
Διευθύντρια του νοσηλευτικού προσωπικού και το Διευθυντή της ΥΜ και 
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τους συμβουλεύει για τις ορθές πρακτικές διαχείρισης των παραγόμενων 
ραδιενεργών αποβλήτων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις 
κατευθύνσεις της κεντρικής διοίκησης. 

 Εκτιμά και διατηρεί αρχείο με τις ποσότητες των ραδιενεργών αποβλήτων 
που καταστρέφονται. 

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

 Συντονίζει τις διαδικασίες ελέγχου διάθεσης των ραδιενεργών αποβλήτων. 

 Διασφαλίζει την επαρκή εκπαίδευση του προσωπικού που διαχειρίζεται τα 
ραδιενεργά απόβλητα. 
 

Προϊστάμενος  Τμήματος Προμηθειών 
 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών συνεργάζεται σε μόνιμη βάση με τον 
ΥΔΑΥΜ με στόχο την αδιάλειπτη παροχή όλων των απαραίτητων μέσων για τη 
διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων. Τα μέσα αυτά  είναι διαθέσιμα ανά πάσα 
στιγμή και ως εκ τούτου ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών φροντίζει για 
τη δημιουργία κατάλληλου αποθεματικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
Προμηθειών είναι επίσης υπεύθυνος για την έρευνα και αγορά μέσων διαχείρισης 
αποβλήτων, φιλικών προς το περιβάλλον. 
 

Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου είναι υπεύθυνος για την 
ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη συντήρηση των αποθηκευτικών μέσων 
και χώρων καθώς και των μέσων φορτοεκφόρτωσης των αποβλήτων εντός του 
Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις επιταγές της κείμενης εθνικής νομοθεσίας. 
Επιπρόσθετα: 

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

 Εξασφαλίζει την άρτια εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού που εργάζεται 
στη συντήρηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, εντός του 
Νοσοκομείου. 

Υπεύθυνος αποθήκευσης ΕΑΥΜ 
 
Ο υπεύθυνος αποθήκευσης των ΕΑΥΜ ορίστηκε από την Επιτροπή Διαχείρισης 
Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας έχει την ευθύνη: 

  Του ελέγχου των ποσοτήτων ΕΑΥΜ που παραλαμβάνει στον αποθηκευτικό 
χώρο και των ποσοτήτων που διατίθενται σε τρίτους για επεξεργασία. 

  Του συντονισμού των μεταφορέων και την ασφαλή τοποθέτηση των ΕΑΥΜ 
στα αντίστοιχα σημεία αποθήκευσης. 
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 Της διασφάλισης των απαραίτητων συνθηκών στους χώρους αποθήκευσης 
(π.χ. ψυγεία, καταψύκτες). 

  Της ενημέρωσης του ΥΔΑΥΜ σχετικά με ανάγκες του αποθηκευτικού χώρου 
(πρόσθετος εξοπλισμός, πληρότητα ψυκτικών μέσων, τεχνικά προβλήματα 
κλπ). 

  Της διατήρησης των χώρων αποθήκευσης σε καλή κατάσταση. 

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

Προϊστάμενος  Γραφείου Επιστασίας 
 
Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Επιστασίας  είναι υπεύθυνος για: 

 Τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των οικιακού τύπου απορριμμάτων 
(ΑΣΑ) - χωριστή συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση στους ειδικούς κάδους 
εκτός της ΥΜ - πριν την αποκομιδή τους από τα απορριμματοφόρα.  

 Τη μεταφορά ΕΑΥΜ μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. 

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

 Τη συνεργασία με τον ΥΔΑΥΜ στα στάδια εκτίμησης των παραγόμενων 
αποβλήτων ή όπου αλλού απαιτείται. 

 Την αναφορά στον Διοικητή ή τoν Αναπληρωτή  Διοικητή  του Νοσοκομείου 
των  όποιων προβλημάτων ή και προβληματισμών σχετικά με τη συλλογή και 
μεταφορά των αποβλήτων (πρόσθετες ανάγκες μέσων, προσωπικού, κ.α.). 
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6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΜ 

6.1 Γενικά 
Ο ΥΔΑΥΜ είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση των συνολικών παραγόμενων 

ποσοτήτων των αποβλήτων του Νοσοκομείου 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 κόμβο του Νοσοκομείου. 
Οι κατηγορίες των αποβλήτων που  παράγονται στο Νοσοκομείο είναι: 

Α. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) 
Β. Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) 
Β.1. Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) 
Β.2. Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) 
B.3. Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ) 
Γ. Ειδικά ρεύματα αποβλήτων 
Δ. Υγρά επικίνδυνα απόβλητα 

όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 
146163 και στην εγκύκλιο με αριθ. Πρωτ. Δ1ε/Γ.Π. 33942/17/21-02-2018. 
 
Περιληπτικά, ανά κατηγορία περιλαμβάνονται: 

 Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ): απόβλητα που προσομοιάζουν με οικιακά π.χ. 
από την παρασκευή φαγητών στην κουζίνα της ΥΜ και γενικά από τις 
δραστηριότητες εστίασης, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλα, υλικά 
συσκευασίας, και άλλα μη επικίνδυνα υλικά. 

 Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ): απόβλητα που έχουν 
έρθει σε επαφή με αίμα, εκκρίσεις ή άλλα βιολογικά υγρά και μπορούν να 
μεταδώσουν λοιμώδη νοσήματα. Εκδηλώνουν δηλαδή μόνο την επικίνδυνη 
ιδιότητα Η9 (μολυσματικό) σύμφωνα με το Νόμο 4042/2012. 

 Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ): απόβλητα που προέρχονται από τον 
εργαστηριακό τομέα (όπως ιστοί, όργανα, μέρη σώματος), από τμήματα όπου 
γίνονται χημειοθεραπείες, απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο, άλλα βαρέα 
μέταλλα, αμίαντο, κυτταροτοξικά – κυτταροστατικά - χημειοθεραπευτικά και 
άλλα φάρμακα. Απόβλητα που εκδηλώνουν δηλαδή την επικίνδυνη ιδιότητα Η9 
ταυτόχρονα με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ιδιότητες. 

 Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ): Χημικές ουσίες που αποτελούνται από/ή  και 
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 , κατεστραμμένα θερμόμετρα, 
πιεσόμετρα υδραργύρου, έλαια εκροής από αντλίες κενού, εξαντλημένα 
προσροφητικά υλικά, φίλτρα, ληγμένα και μη χρησιμοποιημένα φάρμακα κ.α. 
Απόβλητα που εκδηλώνουν δηλαδή μία επικίνδυνη ιδιότητα εκτός της ιδιότητας 
Η9. 

 Ειδικά ρεύματα αποβλήτων: ραδιενεργά, μπαταρίες, συσκευασίες με αέρια υπό 
πίεση, ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης κ.α.  
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 Υγρά Επικίνδυνα απόβλητα: υγρά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
σε συγκεντρώσεις που είναι αρκετές, ώστε τα απόβλητα να εκδηλώσουν μία από 
τις ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του ν. 4042, όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1357/2014. Ακολουθούν το ρεύμα των ΑΕΑ. 

Η1: Εκρηκτικό   

ουσίες και παρασκευάσματα που μπορούν να εκραγούν 
όταν έλθουν σε επαφή με φλόγα ή που είναι περισσότερο 
ευαίσθητες στις κρούσεις και τις τριβές από το 
δινιτροβενζόλιο. 

Η2: Οξειδωτικό 
ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία, όταν έλθουν σε 
επαφή με άλλες ουσίες, ιδίως εύφλεκτες ουσίες, 
παρουσιάζουν ισχυρή εξώθερμο αντίδραση. 

Η3-Α: Πολύ εύφλεκτο 
και  

Η3-Β:Εύφλεκτο 

"Πολύ εύφλεκτο": 

- ουσίες και παρασκευάσματα σε υγρή κατάσταση, των 
οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι κατώτερο των 21 °C 
(συμπεριλαμβανομένων εξαιρετικά εύφλεκτων υγρών), ή 

- ουσίες και παρασκευάσματα που μπορεί να θερμανθούν 
και τελικά να αναφλεγούν στον αέρα σε κανονική 
θερμοκρασία χωρίς έξωθεν παροχή ενέργειας, ή 

- ουσίες και παρασκευάσματα σε στερεά κατάσταση, που 
μπορούν να αναφλεγούν εύκολα μετά από σύντομη 
επίδραση πηγής ανάφλεξης και που εξακολουθούν να 
φλέγονται ή να καίονται μετά την απόσυρση της πηγής 
ανάφλεξης, ή 

- ουσίες και παρασκευάσματα σε αέρια κατάσταση που 
αναφλέγονται στον αέρα υπό συνήθη πίεση, ή 

- ουσίες και παρασκευάσματα που, όταν έλθουν σε επαφή 
με το νερό ή με υγρό αέρα, παράγουν εξαιρετικά 
αναφλέξιμα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες. 

"Εύφλεκτο": υγρές ουσίες και παρασκευάσματα των οποίων 
το σημείο ανάφλεξης είναι τουλάχιστον 21 °C και δεν 
υπερβαίνει τους 55 °C. 

Η4: Ερεθιστικό 

ουσίες και παρασκευάσματα μη διαβρωτικά που ερχόμενα 
σε άμεση επαφή παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη με το 
δέρμα ή τους βλεννογόνους δύνανται να προκαλέσουν 
φλεγμονή. 

Η5: Επιβλαβές 
ουσίες και παρασκευάσματα των οποίων η εισπνοή, 
κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα είναι δυνατόν να 
συνεπάγεται περιορισμένους κινδύνους. 

Η6: Τοξικό 

ουσίες και παρασκευάσματα (περιλαμβανομένων πολύ 
τοξικών ουσιών και παρασκευασμάτων) των οποίων η 
εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα είναι δυνατόν 
να συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, 
παροδικού ή χρόνιου χαρακτήρα, ή ακόμη και το θάνατο. 
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Η7: Καρκινογόνο 
ουσίες ή παρασκευάσματα οι οποίες, με εισπνοή, κατάποση 
ή εισχώρηση στο δέρμα μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο ή 
να αυξήσουν τη συχνότητά του. 

Η8: Διαβρωτικό 
ουσίες και παρασκευάσματα οι οποίες, όταν έλθουν σε 
επαφή με ζωντανούς ιστούς, μπορούν να τους 
καταστρέψουν. 

Η9: Μολυσματικό 

ουσίες και παρασκευάσματα που περιέχουν ανθεκτικούς 
μικροοργανισμούς ή τις τοξίνες τους, οι οποίοι είναι γνωστό 
ή υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι προκαλούν 
ασθένειες στον άνθρωπο ή σε άλλους ζώντες οργανισμούς. 

Η10: Τοξικό για την 
αναπαραγωγή 

ουσίες ή παρασκευάσματα των οποίων η εισπνοή, κατάποση 
ή εισχώρηση στο δέρμα, μπορεί να προκαλέσει μη 
κληρονομικές συγγενείς δυσμορφίες ή να αυξήσει τη 
συχνότητα εμφάνισής τους. 

Η11: 
Μεταλλαξιογόνο 

ουσίες ή παρασκευάσματα των οποίων η εισπνοή, κατάποση 
ή εισχώρηση στο δέρμα, μπορεί να προκαλέσει κληρονομικά 
γενετικά ελαττώματα ή να αυξήσει τη συχνότητα εμφάνισής 
τους. 

Η12:  
ουσίες ή παρασκευάσματα τα οποία  σε επαφή με νερό, 
αέρα ή οξύ εκλύουν τοξικό ή πολύ τοξικό αέριο 

Η13: 
Ευαισθητοποιητικό 

ουσίες ή παρασκευάσματα  τα οποία δια της εισπνοής 
κατάποσης ή απορρόφησης μέσω του δέρματος μπορούν να 
προκαλέσουν αντίδραση του οργανισμού τέτοια ώστε με 
περαιτέρω έκθεση να προκαλούνται χαρακτηριστικές 
επιβλαβείς αντιδράσεις. 

Η14: Οικοτοξικό 
απόβλητα που παρουσιάζουν ή είναι δυνατόν να 
παρουσιάσουν άμεσο ή μελλοντικό κίνδυνο για έναν ή 
περισσότερους τομείς του περιβάλλοντος. 

Η15:  
απόβλητα ικανά μετά από διάθεση, να δημιουργήσουν, με 
οποιοδήποτε μέσο, προϊόν (π.χ. έκπλυσης), το οποίο έχει ένα 
από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται ανωτέρω. 

Πίνακας 3.Ιδιότητες των αποβλήτων που τα καθιστούν επικίνδυνα 

6.2 Παραγωγή αποβλήτων 
 

Τα συλλεγόμενα απόβλητα στους χώρους και στους διαδρόμους αναμονής 
του Νοσοκομείου αποτελούν και τυγχάνουν διαχείρισης ως στερεά απόβλητα 
αστικού τύπου, ενώ τα παραγόμενα απόβλητα στα Τμήματα του Νοσοκομείου 
κατηγοριοποιούνται όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο και 
τυγχάνουν ανάλογης διαχείρισης. 
Για τη συνολική εκτίμηση παραγωγής αποβλήτων υπεύθυνος είναι ο ΥΔΑΥΜ.  
Αναλυτικότερα ο ΥΔΑΥΜ: 
1. Σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο  του Γραφείου Επιστασίας εκτιμά  την 
ημερήσια ποσότητα των αστικών αποβλήτων υπολογιζόμενη σε κιλά .  Η εκτίμηση 
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αυτή  γίνεται σε εξαμηνιαία ή ετήσια βάση με την καταμέτρηση του πλήθους των 
κάδων που αποστέλλονται προς διάθεση  κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας και 
υπολογισμό, κατά αυτόν τον τρόπο, του μέσου όρου παραγωγής αστικών 
αποβλήτων. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται σε αντίστοιχο αρχείο που τηρείται 
από τον ΥΔΑΥΜ. 
2. Ο υπολογισμός του βάρους των παραγόμενων αποβλήτων ανά κατηγορία  
γίνεται ως εξής: Για μία εβδομάδα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, ο ΥΔΑΥΜ με τη 
συνεργασία προσωπικού του Γραφείου Επιστασίας του Νοσοκομείου ζυγίζει τα 
παραγόμενα ΕΑΥΜ όλων των Τομέων, τα περιεχόμενα σε κάθε είδος σακούλας ή  
περιέκτη, στον οποίο συλλέγονται. Τα ΕΑΑΜ, που αποτελούν και τον κύριο όγκο των 
επικίνδυνων αποβλήτων, συλλέγονται σε κάδους 600-800L οι οποίοι βρίσκονται 
στους κεντρικούς κόμβους στους ορόφους, εξυπηρετώντας τις αντίστοιχες κλινικές, 
γεγονός που δεν επιτρέπει την εκτίμηση παραγωγής ανά μεμονωμένο νοσηλευτικό 
τμήμα. Από τα στοιχεία αυτά θα εξάγει τους μέσους όρους ανά κατηγορία 
αποβλήτων, τους οποίους θα χρησιμοποιεί για το υπόλοιπο του έτους, στη 
συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου. Επιπλέον ο ΥΔΑΥΜ θα πρέπει να κάνει 
δειγματοληπτικούς ελέγχους (τουλάχιστον έναν ανά τρίμηνο) προς επιβεβαίωση 
των εκτιμήσεων του βάρους των παραγόμενων ΕΑΥΜ. 

Ομοίως ο Διευθυντής  Φαρμακείου αποστέλλει   αντίστοιχα στοιχεία σχετικά με τα  
καταστρεφόμενα φάρμακα. 
 

Περίοδος 
αναφοράς 

Αριθμός 
αποστολών 

προς 
αποθήκευση 

Κατηγορίες 
ΕΑΥΜ 

Τύπος Περιέκτη 
Χρώμα 

Περιέκτη 
Αριθμός 

Περιεκτών 
Ποσότητα 

(κιλά) 

20.01 -
29.01.2020 

5 ΕΑΑΜ 
Πιστοποιημένος 

Κάδος 
Κίτρινο 55 3275,6 

5 ΜΕΑ Hospital Box Κόκκινο 67 323,5 

4 ΑΕΑ Hospital Box Κόκκινο 40 103,3 

  ΥΓΡΑ 
Πιστοποιημένα 

μπιτόνια 
Λευκό  - 

Πίνακας 4. Συγκεντρωτικά στοιχεία παραγωγής ΕΑΥΜ 

Κατηγορία 
Αποβλήτων 

Εκτιμώμενες 
παραγόμενες 

ποσότητες στερεών 
αποβλήτων 
(kg/ημέρα) 

Εκτιμώμενες 
παραγόμενες 

ποσότητες στερεών 
αποβλήτων 
(kg/ημέρα) 

ΑΣΑ  4353 

ΕΑΑΜ 468  
ΜΕΑ 46  

ΑΕΑ 14  

Φορητές ηλεκτρικές 
στήλες και 

συσσωρευτές 
(μπαταρίες) 

0,41  

Λαμπτήρες 0,97  

ΑΗΗΕ 0,48  
Πίνακας 5. Συγκεντρωτικά στοιχεία παραγωγής αποβλήτων 
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Για την εκτίμηση της ποσότητας των παραγόμενων απορριμμάτων αστικού τύπου γίνεται η 
παραδοχή της μέσης ημερήσιας ποσότητας 4kg/άτομο. ημέρα. 
Τα παραπάνω στοιχεία  καταχωρούνται από τον ΥΔΑΥΜ  σε ηλεκτρονικά αρχεία ο οποίος 
έχει  και την ευθύνη της διατήρησης των πρωτότυπων εντύπων για χρονική διάρκεια δύο 
(2) ετών. Καταχωρούνται επίσης ετησίως και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

            6.3.  Πρόληψη της παραγωγής 
 

H διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων διέπεται, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας, μεταξύ άλλων Αρχών και από την «Αρχή για την Πρόληψη και τη 
Μείωση της Παραγωγής και της Βλαπτικότητας των Αποβλήτων», βάσει της οποίας έχει ως 
γνώμονα την κατά προτεραιότητα επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, κατά τρόπο 
αβλαβή για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, καθώς και την ανακύκλωση ή την 
ανάκτηση υλικών, με στόχο τη μείωση της δαπανούμενης ενέργειας και των πρωτογενών 
πρώτων υλών. 
Η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων  αποτελεί δέσμευση κάθε Νοσοκομείου. Η 
πρόληψη αυτή επιτυγχάνεται μέσω: 

 Της προμήθειας υλικών σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου αποφεύγοντας 
το πλεόνασμα και  την αγορά μεγαλύτερων ποσοτήτων από τις απαιτούμενες. 

 Της βελτιστοποίησης του χρόνου, των προδιαγραφών και των διαδικασιών των 
παραγγελιών ώστε να μειωθεί η πιθανότητα λήξης του χρόνου ζωής κάποιου 
υλικού. 

 Της διατήρησης στοιχείων των υλικών που υπάρχουν στις αποθήκες ώστε να 
προωθείται η χρήση των υλικών για τα οποία πλησιάζει ο χρόνος λήξης τους. 

 Της προμήθειας υλικών τα οποία δύνανται εύκολα να αξιοποιηθούν. 

 Της συμμετοχής σε προγράμματα διαλογής στην πηγή, εφόσον αυτή είναι δυνατή. 
 

 Η έννοια της «εναλλακτικής διαχείρισης» των αποβλήτων, όπως προσδιορίστηκε με 
το Ν. 2939/2001, αφορά όλες τις «εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής 
αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των αποβλήτων, ώστε να 
επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς ή να ανακτάται η παραγόμενη ενέργεια εφόσον 
χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα και υλοποιείται μέσω εγκεκριμένων Συστημάτων 
Εναλλακτικής Διαχείρισης, δηλαδή, οργανώσεων σε ατομική ή συλλογική βάση, με 
οποιαδήποτε νομική μορφή». Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και οι όροι διαχείρισης μιας 
σειράς προϊόντων μετά τη χρήση τους, όπως των χρησιμοποιημένων μπαταριών και 
συσσωρευτών, των λαμπτήρων, των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, 
των χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων, των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 
των χρησιμοποιημένων ελαστικών αυτοκινήτων, των αποβλήτων από κατεδαφίσεις κ.α., 
προσδιορίζονται σε επί μέρους ΠΔ που έχουν δημοσιευθεί σε Φύλλα Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και στην οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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6.4. Συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση ΑΥΜ 

 
6.4.1. Βασικές αρχές 

 Οι βασικές αρχές που διέπουν τα στάδια συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης 
των ΑΥΜ περιλαμβάνουν: 

 Τα διαχωρισμένα απόβλητα τοποθετούνται σε μέσα αποθήκευσης κατάλληλου 
χρώματος και  σήμανσης, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και ακολουθούν το 
σωστό ρεύμα διαχείρισης. 

 Κατάλληλοι για κάθε παραγόμενο ρεύμα αποβλήτων υποδοχείς τοποθετούνται σε 
όλους τους χώρους.  

 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 χώρων εξέτασης κλπ.). 

 Τα απορρίμματα περισυλλέγονται με συχνότητα ανάλογη με το φόρτο εργασίας 
των Τμημάτων που τα παράγουν. Συστήνεται η αποκομιδή των ΕΑΑΜ να είναι 
άπαξ/24ωρο, αν δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι, πχ όχληση από οσμή, θέα αίματος, 
συνθήκες καθαριότητας χειρουργικών αιθουσών κλπ. 

 Οι κάδοι των απορριμμάτων είναι τοποθετημένοι σε θέσεις με εύκολη πρόσβαση, 
χωρίς να είναι εμφανείς από το κοινό, για λόγους αισθητικής, και δύναται να έχουν 
ποδοκίνητο μηχανισμό. 

 Οι κάδοι παραμένουν συνεχώς κλειστοί. 

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

 Όλοι οι κάδοι καθαρίζονται από τα υπολείμματα  των αποβλήτων και πλένονται με 
απορρυπαντικό 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. 

 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 
καθαρού ιματισμού (π.χ. με τον ίδιο ανελκυστήρα). 

 Ο μεταφορέας ενημερώνεται επακριβώς για το είδος και την επικινδυνότητα του 
φορτίου που μεταφέρει. 
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6.4.2.  Διαχωρισμός αποβλήτων στην πηγή παραγωγής τους 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Τα απόβλητα τοποθετούνται ξεχωριστά σε διακριτούς περιέκτες ανάλογα με 

τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και τη μέθοδο επεξεργασίας τους, λαμβάνοντας 
υπόψη τις δυνατότητες για ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση  ή ανάκτησή τους. 
Τα διαχωρισμένα απόβλητα τοποθετούνται σε κατάλληλους υποδοχείς 
συγκεκριμένου χρώματος και χαρακτηριστικών ανάλογα με τη φύση τους και την 
επεξεργασία στην οποία πρόκειται να υποβληθούν.  

 
Γενικά: 
 

 Απαγορεύεται η ανάμιξη διαφορετικών κατηγοριών αποβλήτων στην ίδια 
συσκευασία.  

 Τα συσκευασμένα απόβλητα, μετά από τη διαλογή στην πηγή, απαγορεύεται 
να υποστούν οποιαδήποτε περαιτέρω διαλογή.  

 Οι συσκευασίες των αποβλήτων των προηγουμένων κατηγοριών απαγορεύεται 
να παραβιαστούν.  

 Απαγορεύεται η ανάμιξη συσκευασιών διαφορετικών κατηγοριών αποβλήτων. 
 
 
Ειδικότερα: 
 
ΑΣΑ: Ακολουθούνται οι πρακτικές που καθορίζονται από την Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β΄/22.12.2003) σχετικά με τη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων. 
ΕΑΥΜ: Η ξεχωριστή συλλογή τους πραγματοποιείται από το αρμόδιο 

προσωπικό, στο σημείο παραγωγής τους, τη στιγμή που παράγονται. 
Τοποθετούνται ξεχωριστά σε διακριτές σακούλες ή  περιέκτες, ανάλογα με την 
κατηγορία (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ). Οι επί μέρους σακούλες δένονται,  οι δε περιέκτες 
σφραγίζονται  επί τόπου από το  προσωπικό καθαριότητας. 

Ειδικά ρεύματα αποβλήτων: Η διαχείριση τους γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 13588/725/2006, τα εκτελεστικά 
Προεδρικά Διατάγματα του Ν.2939/2001 και λοιπές διατάξεις, όπως κάθε φορά 
ισχύουν. 
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Συγκεκριμένα για τα ραδιενεργά απόβλητα της ΥΜ: 
  

   Στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Γενικού 
νοσοκομείου Χανίων, το οποίο εγκαινιάστηκε και άρχισε 
να λειτουργεί τον Οκτώβριο 2018,  διενεργούνται μόνο 
διαγνωστικές εξετάσεις.  Για το λόγο αυτό γίνεται 
χορήγηση ραδιοφαρμάκου στον εξεταζόμενο και ως εκ 
τούτου παράγονται στερεά ραδιενεργά απόβλητα 
(σύριγγες από τη χορήγηση των ραδιοφαρμάκων, 
φλεβοκαθετήρες κλπ), τα οποία φυλάσσονται για 

κατάλληλο χρονικό διάστημα στην ειδική κρύπτη φύλαξης 
ραδιενεργών καταλοίπων και στη συνέχεια αποδεσμεύονται. Η συλλογή των 
στερεών καταλοίπων γίνεται μέσα σε ανθεκτικούς αδιάτρητους αποθηκευτικούς 
περιέκτες. Χρησιμοποιούνται κίτρινοι περιέκτες για την απόρριψη των υλικών που 
περιέχουν αίμα και κόκκινοι  για την απόρριψη των αμπουλών με υπολείμματα 
ραδιοφαρμάκων. Οι περιέκτες είναι τοποθετημένοι μέσα σε θωρακισμένους με 
μόλυβδο κάδους και  βρίσκονται στο θερμό εργαστήριο (Hot Lab) όπου γίνεται η 
παρασκευή των ραδιοφαρμάκων, στην αίθουσα που γίνεται η χορήγηση του 
ραδιοφαρμάκου και στην αίθουσα όπου πραγματοποιείται η κόπωση για το 
σπινθηρογράφημα της καρδιάς. Όταν κάποιος περιέκτης  γεμίσει, αφαιρείται από 
τον κάδο, σφραγίζεται, γράφεται ημερομηνία και χώρος προέλευσης και 
τοποθετείται μέσα στην κρύπτη φύλαξης των ραδιενεργών αποβλήτων,  η οποία 
είναι θωρακισμένη με 10mm μολύβδου. Οι περιέκτες φυλάσσονται στην κρύπτη για 
τουλάχιστον δέκα χρόνους ημιζωής και στη συνέχεια αφαιρούνται και αφού  γίνει 
μέτρηση του ρυθμού ισοδύναμης δόσης με κατάλληλο μετρητή ώστε να 
διαπιστωθεί ότι ο ρυθμός ισοδύναμης δόσης δεν υπερβαίνει το φυσικό υπόστρωμα 
απορρίπτονται στο αντίστοιχο ρεύμα ΕΑΥΜ. Κάθε περιέκτης  σημειώνεται στο 
βιβλίο ραδιενεργών αποβλήτων που τηρεί το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής όπου 
αναγράφεται ο χώρος προέλευσης, η ημερομηνία φύλαξης και η ημερομηνία 
αποδέσμευσης. 
Επίσης το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής προμηθεύεται εβδομαδιαίως γεννήτρια Tc-
99m για την επισύναψη των ραδιοφαρμάκων. Κάθε γεννήτρια μετά από μια 
εβδομάδα χρήσης φυλάσσεται μέσα στην κρύπτη ραδιενεργών αποβλήτων, 
αποσυναρμολογείται και απορρίπτεται η καρδιά της γεννήτριας μετά την πάροδο 
τριών μηνών περίπου αφού μετρηθεί ο ρυθμός ισοδύναμης δόσης, ο οποίος δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το φυσικό υπόστρωμα. Κάθε γεννήτρια καταγράφεται στο 
βιβλίο γεννητριών κατά την παραλαβή της μαζί με την ημερομηνία 
αποσυναρμολόγησης. Από την αποσυναρμολόγηση κάθε γεννήτριας προκύπτουν 
14kg μολύβι, το οποίο εκποιείται από το νοσοκομείο μόλις συγκεντρωθεί ικανή 
ποσότητα. Επίσης κάθε ραδιοϊσότοπο για το οποίο διαθέτει άδεια χρήσης το τμήμα 
καταγράφεται στο βιβλίο ραδιοϊσοτόπων. 
Το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής διαθέτει ραδιενεργές πηγές που χρησιμοποιούνται 
για τον ποιοτικό έλεγχο των μηχανημάτων του Τμήματος ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφαλής λειτουργία τους. Οι πηγές αυτές βρίσκονται μέσα σε θωρακισμένες με 
μόλυβδο θήκες και φυλάσσονται στο θερμό εργαστήριο του τμήματος. 
Στο τμήμα δεν παράγονται υγρά ραδιενεργά απόβλητα. 
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6.4.3. Συλλογή αποβλήτων στην πηγή παραγωγής 
 

Α. Για τη συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά των 
ΑΣΑ χρησιμοποιούνται μαύρες ανθεκτικές σακούλες σε 
συνδυασμό με πλαστικούς τροχήλατους κάδους. Οι 
πληρωμένες σακούλες κάθε τμήματος, αφού δεθούν, 
τοποθετούνται στους κάδους που βρίσκονται σε ειδικό 
δωμάτιο στους κόμβους κάθε ορόφου. Κάθε όροφος 
διαθέτει δύο τέτοιους κόμβους, με τα αντίστοιχα 
δωμάτια, που εξυπηρετούν τις παρακείμενες 
κλινικές/τμήματα. Κάθε δωμάτιο προσωρινής 

αποθήκευσης διαθέτει   σύστημα αποχέτευσης, ύδρευσης, γούρνα πλυσίματος και  
ανελκυστήρα για την αποκλειστική μεταφορά όλων των τύπων των απορριμμάτων. 
Οι κάδοι με τα απορρίμματα οδηγούνται μέσω συγκεκριμένης διαδρομής σε 
φορτηγό κλειστού τύπου, ευρισκόμενο εντός του προαύλιου χώρου της ΥΜ, όπου 
και αδειάζονται χειρωνακτικά από τους εργάτες καθαριότητας. Αφού πληρωθεί το 
φορτηγό οδηγούνται εκτός της περιμέτρου της ΥΜ, στη δευτερεύουσα νότια έξοδό 
της, αδειάζονται χειρωνακτικά στους εκεί κάδους, από όπου τα παραλαμβάνει ο 
υπόχρεος φορέας (οικείος ΟΤΑ). Για τα ΑΣΑ ακολουθούνται οι πρακτικές συλλογής 
που καθορίζονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 
1909/Β΄/22.12.2003) σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.  

Β. Για τα επικίνδυνα απόβλητα της ΥΜ τα χρησιμοποιούμενα μέσα 
συσκευασίας είναι οι σακούλες, τα δοχεία και οι περιέκτες τύπου hospital box. 
Ειδικότερα, σε ότι αφορά στις προδιαγραφές των περιεκτών: 

α) όταν πρόκειται για σακούλες, αυτές είναι κατάλληλου πάχους και υλικού, 
δεν σχίζονται εύκολα και δεν κλείνουν με συρραφή. Είναι κατασκευασμένες από 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή χαμηλής πυκνότητας (LDPE) πάχους 
τουλάχιστον 1,5 mm. Οι σακούλες που προορίζονται για μικρό βάρος αποβλήτων 
κλείνουν με δέσιμο του λαιμού. Οι σακούλες για μεγάλο βάρος αποβλήτων 
τοποθετούνται σε δεύτερη πλαστική σακούλα και σφραγίζονται με δεματικό (tie-
wrap) για την αποφυγή διαρροής.  

β) όταν πρόκειται για περιέκτες τύπου hospital-box, στους οποίους 
τοποθετούνται οι σακούλες με τα επικίνδυνα απόβλητα, αυτοί φέρουν 
ενσωματωμένη πλαστική σακούλα (υλικού πλην PVC) ανάλογου χρώματος, 
ενσωματωμένο έλασμα (δεματικό) για σφράγισμα του περιεχόμενου και λαβές 
ικανές για να κρατήσουν το βάρος τους όταν μεταφέρονται. Μεταξύ του περιέκτη 
και της σακούλας παρεμβάλλεται κατάλληλο απορροφητικό υλικό, σε επαρκή 
ποσότητα, ώστε να απορροφά τυχόν διαφυγές υγρών. Ο περιέκτης κλείνει με τρόπο 
που δεν επιτρέπει το μετέπειτα εύκολο άνοιγμά του. Όταν κλειστεί ο περιέκτης 
τοποθετείται σε πλαστική σακούλα κόκκινου χρώματος με τις ίδιες προδιαγραφές 
όπως ανωτέρω. 

Τα hospital boxes και οι λοιπές συσκευασίες που χρησιμοποιούνται ως 
εξωτερικοί περιέκτες για τη μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων:  

 είναι κατάλληλα κατά UN,  

 έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού 
ή/και επικίνδυνου, ανάλογα με την κλάση στην οποία κατατάσσονται,  
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 αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN και τον όρο «Επικίνδυνα 
Απόβλητα» (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ),  

 φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και  
αναγράφουν τα ακόλουθα στοιχεία: ημερομηνία παραγωγής, θέση 
παραγωγής (π.χ. θάλαμος/Τμήμα/Εργαστήριο).  

 Όταν τα απόβλητα προορίζονται για αποτέφρωση (ΜΕΑ, ΑΕΑ) οι περιέκτες 
είναι κόκκινοι, φιλικοί για το περιβάλλον, κατάλληλου υλικού ώστε κατά την 
αποτέφρωση να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια καθώς και κατάλληλου βάρους 
και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους. Τα απόβλητα τοποθετούνται σε κόκκινες 
σακούλες και οι σακούλες σε ειδικούς περιέκτες (τύπου hospital box) ίδιου 
χρώματος, χωρητικότητας 40 ή 60 L.  

 

 

Τα ΕΑΑΜ οδηγούνται προς αποστείρωση και συλλέγονται σε σακούλες  
κίτρινου χρώματος, αδιαφανείς, μιας χρήσεως, φιλικές για το περιβάλλον, 
κατάλληλου πάχους και υλικού. Γεμίζονται κατά τα 3/4 και μετά τοποθετούνται σε 
πιστοποιημένους  πλαστικούς κίτρινους  κάδους χωρητικότητας 600-800L. 

 

Για ορισμένες ειδικές περιπτώσεις επικίνδυνων αποβλήτων ισχύουν επιπλέον 
τα ακόλουθα: 

Α) Αιχμηρά αντικείμενα (σύριγγες μιας χρήσεως με ενσωματωμένη τη βελόνη, 
βελόνες, μαχαιρίδια, λάμες, νυστέρια κ.α.):  

 Συλλέγονται μαζί, ανεξάρτητα αν είναι μολυσμένα ή όχι (θεωρούνται εξαιρετικά 
επικίνδυνα απόβλητα λόγω της δημιουργίας οδού προσβολής από παθογόνους 
μικροοργανισμούς μέσω τραυματισμού). 

 Συλλέγονται σε ανθεκτικούς αδιάτρητους αποθηκευτικούς περιέκτες, 
κατασκευασμένους από υψηλής πυκνότητας πλαστικό (πλην PVC), με καπάκι 
ασφαλείας που φέρει ειδική διάταξη κλείστρων. Οι περιέκτες είναι άκαμπτοι, 
ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος τρώσης του περιέκτη και τραυματισμός  του 
προσωπικού που τα διαχειρίζεται και αδιαπέραστοι από την υγρασία, ώστε εκτός 
των αιχμηρών αντικειμένων να μπορούν να απορριφτούν ασφαλώς τυχόν 
περιεχόμενα υγρά των συριγγών, των σπασμένων αμπουλών κα. Αντέχουν σε 
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μηχανικές καταπονήσεις, δεν παραμορφώνονται εύκολα, είναι κατάλληλοι κατά 
UN και φέρουν αντίστοιχη σήμανση. Το χρώμα τους είναι κίτρινο όταν η μέθοδος  
επεξεργασία τους είναι η αποστείρωση και κόκκινο όταν  είναι η  αποτέφρωση.  

 Οι περιέκτες των αιχμηρών απομακρύνονται όταν έχουν γεμίσει κατά τα 3/4 του 
συνόλου τους, αφού σφραγιστούν ερμητικά.  

 Τα δοχεία, μετά την πλήρωσή τους, τοποθετούνται σε δεύτερο περιέκτη (σε 
κίτρινη σακούλα ή κόκκινο hospital box), το χρώμα του οποίου είναι ανάλογο με 
τη μέθοδο επεξεργασίας των αποβλήτων. 

Β) Απόβλητα από την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και 
μικροβιολογικών – βιοχημικών εξετάσεων (πλάκες, τρυβλία καλλιέργειας και άλλα 
μέσα που έχουν μολυνθεί από παθογόνους παράγοντες): 

 Συλλέγονται σε κίτρινες σακούλες και οδηγούνται προς αποστείρωση αν 
περιέχουν μόνο μολυσματικούς παράγοντες και σε κόκκινους περιέκτες αν 
περιέχουν κάποιο χημικό αντιδραστήριο ή διαλύτη με ή χωρίς μολυσματικό 
παράγοντα και οδηγούνται προς αποτέφρωση. 

Γ) Ιστοί, όργανα και ανθρώπινα μέλη:  

 Συλλέγονται σε κόκκινες σακούλες – περιέκτες και αποθηκεύονται σε ψυκτικούς 
θαλάμους μέχρι να οδηγηθούν προς αποτέφρωση ή να οδηγηθούν προς 
ενταφιασμό. 

Δ) Σάκοι και παράγωγα αίματος και διατηρημένο αίμα τυγχάνουν διαχείρισης 
όπως τα ΜΕΑ, ήτοι  συλλέγονται σε κόκκινους περιέκτες, αποθηκεύονται 
προσωρινά υπό ψύξη και οδηγούνται προς αποτέφρωση. 

Ε) Ληγμένα/άχρηστα φάρμακα και κυτταροστατικά-κυτταροτοξικά απόβλητα (η 
διαχείριση τους εμπίπτει στο πλαίσιο εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
13588/725/2006 «Μέτρα και όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΚ» (ΦΕΚ Β΄/383), 
καθώς και του Νόμου 3204/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας 
για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α’/296)): 

 Τα προς λήξη φάρμακα όλων των κατηγοριών, τα οποία δεν έχουν εκτεθεί σε 
μολυσματικό παράγοντα επιστρέφονται στο Φαρμακείο της ΥΜ για απόσυρση. 
Τοποθετούνται σε κατάλληλους  περιέκτες και επιστρέφονται στις 
φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες τα είχαν προμηθεύσει, μετά από σχετικό 
αίτημα του Υπεύθυνου του Φαρμακείου. Όσα από αυτά δεν επιστραφούν 
ακολουθούν τη διαδικασία αχρήστευσης και καταστροφής όπως αυτή 
προβλέπεται από το ΠΔ 108 (Άρθρο 10, παράγραφος 3) και με το πέρας της 
διαδικασίας παραδίδονται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες-μεταφορείς 
επικίνδυνων αποβλήτων για περαιτέρω διαχείριση. 

 Τα υπολείμματα χημειοθεραπευτικών φαρμάκων σε σύριγγες, συστήματα 
έγχυσης, φλακόν κα, από όποια τμήματα χρησιμοποιούνται, οδηγούνται προς 
αποτέφρωση. 
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ΣΤ) Απόβλητα που περιέχουν υψηλό ποσοστό βαρέων μετάλλων (όπως κάδμιο, 

υδράργυρο κ.α.): 

 Συλλέγονται χωριστά σε ανθεκτικά και στεγανά δοχεία με σήμανση, η οποία 
πληροφορεί για το περιεχόμενό τους. 

 Τα χαλασμένα πιεσόμετρα υδραργυρικής στήλης, τα μανόμετρα, οι φθαρμένοι 
θώρακες μόλυβδου και άλλος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που περιέχει βαρέα 
μέταλλα  συλλέγονται χωριστά κατά είδος σε κατάλληλους περιέκτες (π.χ. 
πλαστικούς, μεταλλικούς) και σύμφωνα με τις οδηγίες των προμηθευτών ή τα 
εγχειρίδια λειτουργίας και οδηγούνται προς καταστροφή από αδειοδοτημένο 
φορέα διαχείρισης. 

 

Ζ) Ειδικά ρεύματα αποβλήτων: 

 Τα ραδιενεργά απόβλητα συλλέγονται χωριστά, αποθηκεύονται και υπόκεινται 
σε περαιτέρω διαχείριση σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) υπό την επίβλεψη του Διευθυντή του 
Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος  για την ασφαλή αποσύνθεσή τους, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του ΠΔ 101 20/11/2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ. Για τη διαχείριση των 
ραδιενεργών αποβλήτων (κατεργασία, χειρισμό, αποθήκευση, εισαγωγή και 
εξαγωγή, μεταφορά και απόρριψή τους), αρμόδια αρχή είναι η Ελληνική 
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Η Υγειονομική Μονάδα εφαρμόζει τη νομοθεσία 
για την προστασία ανθρώπων, αγαθών και περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς 
επιδράσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, (ΠΔ 101 20/11/2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ),  
για την έγκριση κανονισμών ακτινοπροστασίας και Οδηγία 2006/117/ΕΥΡΑΤΟΜ, 
σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών 
αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου). 

 Τα χρησιμοποιημένα έλαια μηχανών και τα έλαια εκροής από αντλίες κενού, 
συλλέγονται σε ξεχωριστά, στεγανά δοχεία, σύμφωνα με  τις απαιτήσεις του ΠΔ 
82/2004 (ΦΕΚ Α’ 64), όπως εκάστοτε ισχύει. 

 Η διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού γίνεται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 114/2013 (ΦΕΚ Α’/147/17.06.2013) όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

 Η διαχείριση των αδρανών υλικών από κατεδαφίσεις, εκσκαφές κ.λπ. γίνεται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
36259/1757/Ε103/2010 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 
(ΦΕΚ Β’ 1312) όπως εκάστοτε ισχύει.  

 Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες συλλέγονται σε ειδικό περιέκτη και 
παραδίδονται στον αρμόδιο φορέα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του ΠΔ 115/2004 (ΦΕΚ 80 Α’), όπως εκάστοτε ισχύει.   

 Φιάλες υπό πίεση μπορούν να συλλέγονται μαζί με τα αστικού τύπου απόβλητα, 
με την προϋπόθεση ότι είναι τελείως άδειες και ότι τα απόβλητα δεν 
προορίζονται για αποτέφρωση. 
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 Η συλλογή και απομάκρυνση άλλων κατηγοριών αποβλήτων που εμπίπτουν σε 
εναλλακτική διαχείριση ρυθμίζονται κατά περίπτωση από διατάξεις, όπως κάθε 
φορά ισχύουν. 

Η) Υγρά απόβλητα:  

 Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από την ΥΜ χωρίζονται σε 
οικιακά/αστικά λύματα και επικίνδυνα υγρά απόβλητα. Τα αστικά λύματα 
διατίθενται στην αποχέτευση προς επεξεργασία στην κεντρική μονάδα 
επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός του οικείου ΟΤΑ), ενώ τα 
επικίνδυνα υγρά απόβλητα οδηγούνται προς αποτέφρωση. 

Α. Στα  αστικά λύματα ανήκουν: 

 Οικιακά λύματα: Υγρά απόβλητα που προέρχονται από τις φυσιολογικές 
λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού και απορρίπτονται στις τουαλέτες, 
νιπτήρες, καταιωνιστήρες κλπ 

 Υγρά απόβλητα από τα μαγειρεία: Στο χώρο της εστίασης υπάρχει εγκατάσταση 
συλλογής χρησιμοποιημένων μαγειρικών λιπών/ελαίων και αμύλου. Το 
διαχωρισμένο κλάσμα συλλέγεται σε ειδικές δεξαμενές και απομακρύνεται, άμα 
τη πλήρωσή τους, από αδειοδοτημένο ανάδοχο που τα διαχειρίζεται σύμφωνα 
με την Υπουργική Απόφαση Υγ1/Γ.Π./οικ.47829/2017. 

 Υγρά απόβλητα από την προγραμματισμένη καθαριότητα και απολύμανση των 
χώρων της ΥΜ και των  μέσων αποθήκευσης των αποβλήτων (πλύσιμο κάδων, 
τροχηλάτων, πλύσιμο και απολύμανση ψυκτικών θαλάμων).  Τα απολυμαντικά 
που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό είναι ελεύθερα αλδεϋδών. 

 Υγρά απόβλητα από τα πλυντήρια του νοσοκομειακού ιματισμού και την 
κεντρική αποστείρωση. Η θερμοκρασία και το pH των λυμάτων που παράγονται 
είναι εντός των ορίων που τίθενται στον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου 
Αποχέτευσης, καθώς χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά ουδέτερου pH, 
ελεύθερα φωσφορικών αλάτων και οι εγκαταστάσεις του οικείου Βιολογικού 
Καθαρισμού βρίσκονται σε απόσταση ικανή ώστε να επιτευχθεί αυτόματα η  
ρύθμιση της θερμοκρασίας. Τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται από την 
κεντρική αποστείρωση είναι ελεύθερα αλδεϋδών. 

 Υγρά απόβλητα από οδοντιατρικές καρέκλες, μετά από τη 
συγκράτηση/απομάκρυνση των αποβλήτων αμαλγάματος υδραργύρου μέσω 
διαχωρισμού τους με διαχωριστή (παγίδα) αμαλγάματος. 

Β. Στα επικίνδυνα υγρά απόβλητα που παράγονται από τον εργαστηριακό τομέα 
ανήκουν: 

 Απλές και σύνθετες χρώσεις μικροβίων  

 Υγρά απόβλητα αναλυτών ορού και πλήρους αίματος, τα οποία σύμφωνα με τα 
MSDS που τα συνοδεύουν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία.  

 Διαλύτες που προκύπτουν από τη διαχείριση των ιστολογικών δειγμάτων του 
παθολογοανατομικού εργαστηρίου (πχ φορμόλη, ξυλόλη, αιθανόλη). 

Όπου αυτό είναι εφικτό, τα παραπάνω απόβλητα συλλέγονται σε 
πιστοποιημένους πλαστικούς υποδοχείς (πλην PVC) των 10L και οδηγούνται προς 
αποτέφρωση σε κατάλληλη αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης. Όπου αυτό 
δεν είναι εφικτό, οδηγούνται στην δεξαμενή αδρανοποίησης/ σταθεροποίησης, που 
βρίσκεται κάτω από το χώρο των εργαστηρίων, όπου και παραμένουν, υπόκεινται 
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στην κατάλληλη επεξεργασία (χημική εξουδετέρωση, θερμική επεξεργασία) και 
απορρίπτονται στο σύστημα κεντρικής αποχέτευσης. 

Τα απολυμαντικά μέσα του νοσοκομείου δεν περιέχουν αλδεΰδες κατά τις 
οδηγίες της αριθ. Πρωτ. Δ1ε/Γ.Π. 33942/17/21-02-2018 της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής και στα ακτινολογικά εργαστήρια της ΥΜ δεν 
χρησιμοποιούνται  διαλύματα στερέωσης, διότι η εκτύπωση είναι ψηφιακής 
μορφής. 

 

6.4.4 Μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων εντός της ΥΜ 
 

Η μεταφορά των παραγόμενων ΕΑΑΜ εντός του 
Νοσοκομείου  γίνεται με τροχήλατους κάδους οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό πέραν αυτού και 
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και σύμφωνα με τις 
αναλυτικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
Παράρτημα ΙΙ της Οικ. 146163/08-05-2012 σχετικής ΚΥΑ: 

 
 

 Φορτώνονται και εκφορτώνονται εύκολα 

 Δεν έχουν αιχμηρές προεξοχές οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στη διάρρηξη 
των σάκων 

 Είναι ανθεκτικοί κατά τις κρούσεις και καταπονήσεις που προκαλούνται 
κατά τη μετακίνηση 

 Καθαρίζονται εύκολα 

Τα παραπάνω μέσα μεταφοράς παρέχονται από τον ανάδοχο της υπηρεσίας 
διαχείρισης, ο οποίος τα καθαρίζει και τα απολυμαίνει πριν τα επιστρέψει προς 
χρήση στην ΥΜ. 

Η κατακόρυφη κίνηση μεταφοράς των απορριμμάτων γίνεται μέσω των δύο 
ανελκυστήρων που ευρίσκονται στους προβλεπόμενους ανά όροφο χώρους 
προσωρινής αποθήκευσης των κόμβων. Οι ανελκυστήρες χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για τη μεταφορά των  αποβλήτων. Η μεταφορά όλων των αποβλήτων 
ακολουθεί την διαδρομή που έχει οριστεί από τον κτιριολογικό σχεδιασμό της ΥΜ. 

Οι κίτρινοι κάδοι μεταφέρονται πάντα κλειστοί και τα hospital boxes που 
χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των ΜΕΑ και ΑΕΑ, μεταφέρονται με τροχήλατα 
καρότσια σε όρθια θέση και χωριστά από τα άλλα επικίνδυνα απόβλητα.  Για τα 
μεγάλα αιχμηρά αντικείμενα που απορρίπτονται από τα γενικά χειρουργεία και τη 
ΜΤΝ  (πχ οδηγοί βιοψιών), χρησιμοποιούνται κίτρινα αδιάτρητα δοχεία 
χωρητικότητας 22L και 60L, που παρέχονται από τον ανάδοχο της σύμβασης. 
 

6.4.5. Προσωρινή  αποθήκευση ΕΑΥΜ εντός του νοσοκομείου 
 

Η προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται 
από την ΥΜ πραγματοποιείται σε δύο στάδια. 
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    Αρχικά τα ΕΑΥΜ, αφού διαχωριστούν στην 
πηγή από τον εκάστοτε παραγωγό, 
συσκευάζονται και αποθηκεύονται προσωρινά 
στους ειδικούς για το σκοπό αυτό χώρους  
στους κόμβους. Σε κάθε όροφο της ΥΜ 
υφίστανται δύο κόμβοι με τους αντίστοιχους 
χώρους προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων 
με κατακόρυφη διάταξη, καθένας με δική του 

πρόσβαση στους δύο ειδικούς ανελκυστήρες. Σε κάθε κόμβο αποθηκεύονται 
απορρίμματα από δύο τουλάχιστον κλινικά τμήματα. Η αποκομιδή των κάδων και 
των κόκκινων κυτίων γίνεται καθημερινά δύο φορές, το πρωί και το μεσημέρι. Τα 
ΕΑΥΜ οδηγούνται στους ψυκτικούς θαλάμους, τα ΑΣΑ στο φορτηγό μεταφοράς και 
το ανακυκλούμενο κλάσμα στους κάδους της ανακύκλωσης. Ανάλογα με την 
παραγωγή των τμημάτων δύναται να τοποθετηθούν δύο κίτρινοι κάδοι ανά κόμβο 
(πχ ΤΕΠ, Γενικά Χειρουργεία). Οι κίτρινοι κάδοι έχουν τοποθετηθεί πίσω από τις 
πόρτες για να μην είναι εύκολα ορατοί-λόγω περιεχομένου- από τους πολίτες.   

Στη συνέχεια, αφού μεταφερθούν από τους αντίστοιχους κόμβους, μέσω 
των ειδικών ανελκυστήρων, αποθηκεύονται προσωρινά στους ψυκτικούς 
θαλάμους, ειδικούς για το σκοπό αυτό. 

Οι ψυκτικοί θάλαμοι είναι εγκατεστημένοι στο υπόγειο του κτιρίου, στο  
χώρο του παλιού αποτεφρωτήρα (βρίσκεται εκτός λειτουργίας από το 2006)  και  
δεν είναι σε άμεση γειτνίαση με δίκτυο υποδομών που ενδέχεται να επηρεαστούν. 
Ο χώρος  είναι αρκετά μεγάλος ώστε να επιτρέπει τους ελιγμούς και την εκφόρτωση 
των τροχήλατων, καθώς και την αποθήκευση των κενών κίτρινων κάδων. Είναι 
στρωμένος με πλακίδια, φέρει αποχετευτικό σύστημα και  παροχή ύδατος. Ο χώρος 
δεν διαθέτει παράθυρα, έχει δύο πόρτες μεταλλικές, η μία εκ των οποίων είναι δύο 
φύλλων, φέρει γρίλιες εξαερισμού, οδηγεί σε προαύλιο χώρο και παραμένει 
συνεχώς κλειδωμένη. Φωτίζεται τεχνητά επαρκώς από λαμπτήρες φθορισμού. Στο 
χώρο υπάρχουν μέσα καθαρισμού και απολύμανσης και βρίσκεται κοντά στις 
κεντρικές αποθήκες υλικών της ΥΜ. 

Στον ένα ψυκτικό θάλαμο, χωρητικότητας 23,75 m3, αποθηκεύονται οι 
κίτρινοι κάδοι συλλογής ΕΑΑΜ, ενώ στο δεύτερο, χωρητικότητας 17,50 m3 τα 
κόκκινα hospital boxes. Τα αποθηκευτικά μέσα τοποθετούνται με τάξη εντός των 
θαλάμων για αποφυγή ατυχημάτων από διαρροές και για βελτιστοποίηση της 
αποθηκευτικής  δυνατότητας του χώρου. Εκεί παραμένουν προσωρινά σε 
θερμοκρασία ≤50 C για μια μέρα ώσπου να παραδοθούν στην ανάδοχο εταιρεία 
διαχείρισης.  

Οι ψυκτικοί θάλαμοι έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Ο μικρός  ψυκτικός θάλαμος είναι στρωμένος με βιομηχανικό δάπεδο 
εποξειδικής ρητίνης δύο συστατικών, ενώ μεγάλος με πλακίδια τοποθετημένα σε 
ανθεκτικό υπόστρωμα.  

  Φέρουν αυτόματο φωτισμό του εσωτερικού τους, που ενεργοποιείται με το 
άνοιγμα της πόρτας. 

  Έχουν εσωτερικό αποχετευτικό σύστημα.  

 Έχουν μόνωση. 

 Έχουν μεταλλική μονωμένη πόρτα, αεροστεγούς κλεισίματος. 

 Διαθέτουν σύστημα ανοίγματος ασφαλείας της πόρτας εκ των έσω για αποφυγή 
ατυχημάτων. 
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 Διαθέτουν συναγερμό πτώσης της θερμοκρασίας που ηχεί και στο χώρο όπου 
βρίσκονται οι ψυκτικοί της ΥΜ. 

 Η ηλεκτρική τους  εγκατάσταση αποτελείται από χωριστό για κάθε θάλαμο 
εξωτερικό μεταλλικό πίνακα, για τη σωστή λειτουργία και τον έλεγχο. Ο πίνακας 
διαθέτει ρυθμιζόμενο θερμοστάτη, αυτόματη ασφάλεια, στεγανό ρευματολήπτη 
βιομηχανικού τύπου. Η θερμοκρασία του θαλάμου αναγράφεται ευκρινώς στον 
πίνακα και ελέγχεται καθημερινά. Το σύστημα ψύξης είναι αυτόνομο, με 
ψυκτική μονάδα συντήρησης και διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη 
σωστή και αυτόματη λειτουργία του. 

Οι ψυκτικοί θάλαμοι καθαρίζονται και απολυμαίνονται σε τακτική βάση κάθε πέντε 
μέρες και όποτε παρατηρηθεί διαρροή υγρών.  

Οι είσοδοι των χώρων προσωρινής αποθήκευσης των κόμβων και  των δύο 
ανελκυστήρων μεταφοράς αποβλήτων, του χώρου όπου ευρίσκονται οι ψυκτικοί 
θάλαμοι, και οι πόρτες των ψυκτικών θαλάμων, φέρουν τη διεθνή σήμανση του 
μολυσματικού και επικίνδυνου και αναγράφουν ότι απαγορεύεται η είσοδος, για 
αποφυγή χρήσης τους από τους πολίτες και παραμένουν συνεχώς κλειστοί. Με τον 
τρόπο αυτό αποτρέπεται επίσης η είσοδος αδέσποτων ζώων στον αποθηκευτικό 
χώρο. 

 Τέλος, στην περίπτωση που δεν λειτουργεί ο ψυκτικός θάλαμος, ο χρόνος 
αποθήκευσης των αποβλήτων δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες το χειμώνα και 24 ώρες 
το καλοκαίρι.  

Όσον αφορά στα υγρά επικίνδυνα απόβλητα, η αποθήκευσή τους γίνεται 
εντός του ψυκτικού θαλάμου, αφού έχουν διοχετευτεί σε πλαστικά δοχεία των 10 
λίτρων με την κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου ή σε μικρότερης χωρητικότητας 
δοχεία τοποθετημένα σε κόκκινο hospital box με την ένδειξη «Υγρά Απόβλητα» και 
το είδος  της χημικής ουσίας. Τα παραπάνω δοχεία τοποθετούνται σε όρθια θέση 
για αποφυγή διαρροών. 

 
 
 

Στο χώρο όπου βρίσκονται οι ψυκτικοί θάλαμοι υπάρχουν τα παρακάτω μέτρα 
ασφαλείας: 
 

1. Εγκατεστημένος πυροσβεστήρας 
2.  Πυροσβεστική φωλιά σε παρακείμενο διάδρομο. 
3. Φωτεινές ενδείξεις οδών διαφυγής. 
4.  Μέριμνα ώστε οι αποθηκευτικοί χώροι να διατηρούνται καθαροί. 
5. Απαγόρευση πρόσβασης στις αποθήκες ατόμων που δεν έχουν εργασία σε αυτές. 
6. Συστηματική συντήρηση των αγωγών, δικτύων και αποθηκών. 
7.  Έλεγχος του αποθηκευτικού χώρου σε τακτά χρονικά διαστήματα 

 

6.4.6. Εξαγωγή ΕΑΥΜ από το χώρο προσωρινής αποθήκευσης 
 
 Η Υ.Μ συνάπτει ετήσια σύμβαση με ανάδοχο αδειοδοτημένη εταιρεία που 
αναλαμβάνει τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων της και η αποκομιδή τους 
γίνεται τρεις φορές εβδομαδιαία. Αν η προκαθορισμένη ημέρα αποκομιδής 
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συμπέσει με επίσημη αργία του κράτους ή παρουσιαστεί κάποιο άλλο κώλυμα (πχ 
απεργία), η αποκομιδή γίνεται την προηγούμενη ή την επόμενη εργάσιμη κατόπιν 
συνεννόησης με τον ΥΔΑΥΜ. Γίνεται φροντίδα ώστε τα απόβλητα να μην 
παραμείνουν στους ψυκτικούς θαλάμους περισσότερο από 3 ημέρες. 
Η παράδοση των επικίνδυνων αποβλήτων γίνεται παρουσία της Επιτροπής Καλής 
Εκτέλεσης της σύμβασης, διαδικασία κατά την οποία γίνεται ζύγισμα από το 
προσωπικό του αναδόχου των κίτρινων κάδων (με αφαίρεση του απόβαρου) και 
των  κόκκινων κυτίων. Σύμφωνα με το δελτίο ζυγίσματος  συμπληρώνονται τα 
κατάλληλα παραστατικά αναγνώρισης, που συνοδεύουν τα επικίνδυνα απόβλητα 
στο σημείο διαχείρισής τους και υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής. 
Η εταιρεία υποβάλλει, με το πέρας εκάστου μήνα, επικυρωμένα αντίγραφα των 
παραστατικών στον ΥΔΑΜ, τα οποία αποτελούν στοιχεία συμπλήρωσης του 
τριμηνιαίου αρχείου (πίνακας 3 του παραρτήματος) σε έντυπη  και ηλεκτρονική 
μορφή. 
 

6.4.7. Μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων εκτός της ΥΜ 

    Για τη μεταφορά αποβλήτων εκτός του Νοσοκομείου, πληρούνται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις που θέτει η υπ. αριθ. 146163 (ΦΕΚ 1537/Β’/2012) για τις 
τεχνικές προδιαγραφές και πιστοποιήσεις των οχημάτων μεταφοράς, τις 
πιστοποιήσεις των μεταφορέων, τις άδειες συλλογής και μεταφοράς, της τήρησης 
μητρώων, τις ειδικότερες διαδικασίες της εθνικής ή διασυνοριακής μεταφοράς κ.α.  
και εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για 
τα επικίνδυνα εμπορεύματα, οι οποίες βασίζονται στις απαιτήσεις των συμφωνιών 
και κωδικών των διεθνών ενώσεων για τις οδικές, θαλάσσιες, σιδηροδρομικές και 
αεροπορικές μεταφορές, όπως είναι η ADR, ΙΜΟ/IMDG, RID, IATA, ICAO  (κεφάλαιο 
1 παρ. 1.1 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006 όπως εκάστοτε 
ισχύει).  

Όσον αφορά στην οδική μεταφορά των 
ΕΑΥΜ εκτός ΥΜ, ο υπόχρεος/ανάδοχος συλλογής 
και μεταφοράς είναι πιστοποιημένος κατά ADR 
για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων (ΦΕΚ 113/Α΄/4-6-1999). Το 
προσωπικό του αναδόχου, που απασχολείται στη 
μεταφορά των αποβλήτων, είναι κατάλληλα 
εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο και διαθέτει την 
πιστοποίηση κατά ADR που χορηγεί το ελληνικό 
κράτος στις περιπτώσεις αυτές.  

 

Συγκεκριμένα απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης έργου που 
συνάπτεται να: 

 Διαθέτει σύμβουλο ασφάλειας, όπως προβλέπεται στο τμήμα 1.8.3 της ADR 

 Εξασφαλίζει ότι ο οδηγός που εκτελεί τη μεταφορά είναι κάτοχος ισχύοντος 
πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχο των 
μεταφερόμενων υλών 

 Εξασφαλίζει ότι το όχημα που εκτελεί τη μεταφορά είναι κατάλληλο και 
εφοδιασμένο με πιστοποιητικό έγκρισης ATP και  ADR, όπου απαιτείται 



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

40 

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

 Εφοδιάζει τη μεταφορική μονάδα με τα παραστατικά έγγραφα που απαιτεί η 
ADR (όπως έγγραφο μεταφοράς και γραπτές οδηγίες σε περίπτωση 
ατυχήματος).  
 

 
6.4.8. Επεξεργασία  ΕΑΥΜ 

  
     Τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται από την ΥΜ «Γενικό Νοσοκομείο 
Χανίων, ο Άγιος Γεώργιος» οδηγούνται προς επεξεργασία εκτός της εγκατάστασης, 
αφού παραληφθούν από την ανάδοχο εταιρεία διαχείρισης. Η ανάδοχος εταιρεία 
διαθέτει σύστημα επεξεργασίας ΕΑΑΜ που αποτελείται από διάταξη μηχανημάτων 
τεμαχισμού και αποστείρωσης. Τα ΕΑΑΜ εισάγονται στον τεμαχιστή, όπου 

τεμαχίζονται σε μη αναγνωρίσιμα κομμάτια (2cm) και στη συνέχεια διοχετεύονται 
στον αποστειρωτή. Εκεί αποστειρώνονται μέσω κορεσμένου ατμού σε θερμοκρασία 
1380 C  και πίεσης 3,1 - 4 bar για 10 λεπτά (εικόνα 1).  Η επίτευξη μείωσης του 
μικροβιακού φορτίου ελέγχεται με πιστοποιημένους δείκτες αποστείρωσης, 
ελλείψει εξειδικευμένου και διαπιστευμένου εργαστηρίου που να διενεργεί τον 
αντίστοιχο έλεγχο στην επικράτεια.  Το αποστειρωμένο κλάσμα των ΕΑΑΜ 
τοποθετείται σε ανθεκτικές κίτρινες σακούλες με την κατάλληλη σήμανση και την 
επωνυμία του ΓΝ Χανίων, ως παραγωγού, και οδηγείται στον οικείο ΧΥΤΑ. 
 
 

 
 

Εικόνα 1 Διάταξη τεμαχισμού και 
αποστείρωσης 

Εικόνα 2 Αποτεφρωτήρας ΕΔΣΝΑ 

 
 
 Τα ΜΕΑ και ΑΕΑ παραλαμβάνονται από την ανάδοχο εταιρεία που διενεργεί 
τη διαχείρισή τους για λογαριασμό της ΥΜ,  αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις της 
και  μεταφέρονται με ειδικά φορτηγά πλοία προς αποτέφρωση στην 
περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη εγκατάσταση αποτέφρωσης, που βρίσκεται στην 
Αττική. Η μονάδα αποτέφρωσης διαθέτει συν τοις άλλοις  μηχανήματα ελέγχου 
απαερίων, σακκόφιλτρα για τη διαχείριση της τέφρας και έλεγχο εκπομπών στην 
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καμινάδα της. Τα υγρά απόβλητα της ΥΜ επισημαίνονται στο προσωπικό του 
αποτεφρωτήρα, ώστε να αποφευχθεί πτώση  στη θερμοκρασία καύσης. 
     Τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη σωστή επεξεργασία των ΕΑΥΜ (στοιχεία 
αναλύσεων και μετρήσεων των διενεργούμενων ελέγχων, της επεξεργασίας, έντυπα 
αναγνώρισης των ΕΑΥΜ, παραστατικά παράδοσης σε εταιρείες κ.λπ.), διατηρούνται 
σε αρχείο. Επίσης διατηρείται και αρχείο δήλωσης των παραγόμενων επικίνδυνων 
αποβλήτων στο Εθνικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ. 
 

6.4.9.  Συνολική διαχείριση 
 
Στον συγκεντρωτικό πίνακα που ακολουθεί δίδονται περιληπτικά οι προδιαγραφές 
διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων της υφιστάμενης ΥΜ, όπως έχουν 
περιγραφεί παραπάνω. 
 

 α/α Κατηγορία ΕΑΥΜ Τύπος Επεξεργασίας ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

1. ΕΑΑΜ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ANAΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2. ΜΕΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΕΔΣΝΑ 

3. ΑΕΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΕΔΣΝΑ 

4. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

5. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

6. ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

7. AHHE ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Πίνακας 6. Συγκεντρωτικός πίνακας διαχείρισης ΕΑΥΜ 

Στη συνέχεια απεικονίζεται η χρωματική κωδικοποίηση της συσκευασίας των αποβλήτων, 
με βάση το είδος της επεξεργασίας στην οποία υποβάλλονται, ανάλογα με την κατηγορία 

στην οποία ανήκουν. 
 
 

 
Μέθοδος επεξεργασίας 

Κατηγορία επικίνδυνων 
αποβλήτων 

Χρώμα συσκευασίας 
εξωτερικού περιέκτη 

Αποστείρωση ΕΑΑΜ 

 

 

 

Αποτέφρωση 
 

ΕΑΑΜ, 
ΜΕΑ,  
ΑΕΑ 

 
 
 
 
 
 

Πίνακας 7. Χρωματική κωδικοποίηση ΕΑΥΜ 
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7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

7.1 Σκοπός 
 

Σκοπός της εκπαίδευσης προσωπικού, είναι η γνωστοποίηση στους 
εμπλεκομένους των θεμάτων υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας 
που αφορούν στη διαχείριση των ΑΥΜ και πώς 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: 

 Διοίκηση του Νοσοκομείου η οποία 
είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή 
κανονισμών που σχετίζονται με την 
διαχείριση των ΑΥΜ 

 Επιστημονικό προσωπικό 

 Νοσηλευτικό προσωπικό 
(περιλαμβανομένων βοηθών) 

 Προσωπικό καθαριότητας, βοηθητικό 
προσωπικό 

Το επιστημονικό προσωπικό  εκπαιδεύεται εντός του Νοσοκομείου κατά τη 
διάρκεια συναντήσεων εργασίας, ενώ το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό κατά τη 
διάρκεια επίσημων σεμιναρίων. Η εκπαίδευση της διοίκησης του Νοσοκομείου 
καθώς και του ΥΔΑΥΜ  γίνεται εκτός του Νοσοκομείου σε αρμόδια τμήματα 
πανεπιστημίων, ημερίδες, σεμινάρια κλπ. 
 

7.3 . Εκπαιδευτικά προγράμματα 
 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα  περιλαμβάνουν: 

 Πληροφορίες και δικαιολόγηση των ενεργειών που σχετίζονται με τη 
διαχείριση ΑΥΜ 

 Πληροφορίες και κατευθύνσεις σχετικά με το ρόλο κάθε μέλους του 
συστήματος διαχείρισης 

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

Τα προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού περιλαμβάνουν: 

 Ενημέρωση για το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο στα θέματα διαχείρισης 
κάθε κατηγορίας αποβλήτων. 
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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 των αποβλήτων. 

 Σημασία του σωστού διαχωρισμού των διαφόρων κατηγοριών 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 κλπ.) 

 Επιδημιολογία, τρόποι μετάδοσης και προφύλαξης των HIV, HBV, HCV 

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

Η επικαιροποίηση των γνώσεων του υπάρχοντος προσωπικού και η ενημέρωση 
τους σχετικά με τη νέα νομοθεσία είναι κεφαλαιώδους σημασίας και  λαμβάνει 
χώρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όποτε είναι απαραίτητο. 
 
 

7.4 Υπεύθυνοι εκπαίδευσης 
 

Ο Πρόεδρος και η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων σε συνεργασία με 
τον ΥΔΑΥΜ, είναι υπεύθυνοι για την προώθηση και εφαρμογή των παραπάνω 
εκπαιδευτικών  προγραμμάτων, που αφορούν σε 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 στο Νοσοκομείο, τις ομάδες που έχουν 
συμμετάσχει σε αυτά καθώς και το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών. Το 
πρότυπο αυτό αρχείο, θα έχει τη μορφή του παρακάτω πίνακα και συμπληρώνεται 
κάθε φορά που λαμβάνει χώρα ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο/ πρόγραμμα σχετικά με 
τη διαχείριση των ΑΥΜ 

 
Ενότητες Ονοματεπώνυμο 

εκπαιδευτή 
Ειδικότητα 
εκπαιδευτή  

Ημερομηνία 
διεξαγωγής 
και διάρκεια 
προγράμματος 

Αριθμός και 
ειδικότητα 
εκπαιδευόμενων 

Προτεινόμενη 
ημερομηνία 
επανάληψης 

      

      

      

Πίνακας 8. Πίνακας εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
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Σε σταθερή βάση, γίνονται εκπαιδευτικά μαθήματα στο προσωπικό με την 
πρόσληψή του, ενώ σε γενικότερες γραμμές, η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα στον 
τόπο παραγωγής και αρχικής διαλογής των επικίνδυνων αποβλήτων. Σύμφωνα με 
την πρακτική που στηρίζεται στις ενδείξεις (Evidence-based practice) στην ιατρική, 
η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα δίπλα στο κρεβάτι του ασθενούς. Προσαρμοζόμενη 
στις ανάγκες της διαχείρισης αποβλήτων, με την εκπαίδευση στον τόπο παραγωγής 
των αποβλήτων, γίνεται παρέμβαση στις ήδη υπάρχουσες πρακτικές με σκοπό την 
τροποποίηση του αποτελέσματος σε κάποιο άλλο που θεωρούμε βέλτιστο. Οι 
βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων πηγάζουν από τις 
κατευθυντήριες οδηγίες παγκόσμιων οργανισμών ( WHO, USEPA, CDC κλπ), την 
Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία και τις επιστημονικές μελέτες. 

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 Διευθυντές των κλινικών 
– τμημάτων του Νοσοκομείου 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, καταγράφεται στα αρχεία εκπαίδευσης 
προσωπικού. 

 Την εφαρμογή των παρακάτω διαδικασιών που αφορούν στην 
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 της κατάλληλης σήμανσης αυτών. 

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

Επιπρόσθετα έχει αναρτηθεί σχηματοποιημένη πλαστικοποιημένη αφίσα σε όλους 
τους χώρους παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων των νοσηλευτικών τμημάτων, 
ώστε να έχει το προσωπικό τη δυνατότητα να ανατρέχει διαρκώς στις κατηγορίες 
των ΕΑΥΜ (εικόνα 24, παραρτήματος). 
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8. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΜ 

 

8.1.   Βασικές αρχές 
 
  Η σωστή διαχείριση των AΥΜ προϋποθέτει: 

 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. 

Οι ειδικότητες που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω έκθεσής τους σε 
δυνητικά μολυσματικούς παράγοντες  είναι το προσωπικό καθαριότητας, που 
εμπλέκεται άμεσα στη συσκευασία και μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων 
στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης και οι τεχνικοί που είναι υπεύθυνοι για 
την καλή λειτουργία των ψυκτικών θαλάμων. Όσον αφορά στους τεχνικούς, γίνεται 
μέριμνα ώστε αν προκύψει βλάβη να προηγηθεί κένωση και καθαριότητα του 
ψυκτικού θαλάμου για να μπορούν να εργαστούν με ασφάλεια. 
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 των εργαζομένων 
 

Η παραγωγή, ο διαχωρισμός, η διακίνηση, 
η επεξεργασία και η διάθεση των AΥΜ 
συνεπάγεται το χειρισμό δυνητικά 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 θα πρέπει να προηγείται πάντα της επιλογής των 
κατάλληλων προστατευτικών μέσων και ενεργειών. Τα μέσα αυτά 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. 
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8.2.1. Προστατευτικός εξοπλισμός 
 

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

 Μάσκες προσώπου (ανάλογα με την 
εργασία) 

 Γυαλιά (ανάλογα με την εργασία) 

 Φόρμα προστασίας (υποχρεωτική) 

 Βιομηχανικές ποδιές 

 Ποδονάρια ή μπότες (υποχρεωτικά) 

 Γάντια νιτριλίου ή latex (ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό) ή χοντρά γάντια 
εργασίας (εργάτες καθαριότητας) 

Οι μπότες και τα χοντρά γάντια είναι 
ιδιαίτερα σημαντικά για τους εργάτες που 
μεταφέρουν τα ΕΑΥΜ. Οι ενισχυμένες σόλες 
τους 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.  

 

8.2.2.  Ατομική υγιεινή 
 

Για να τηρούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής στους χώρους της προσωρινής 
αποθήκευσης των αποβλήτων υπάρχουν νιπτήρες με σαπούνι και ζεστό νερό. Το 
πλύσιμο των χεριών είναι απαραίτητο κάθε φορά που  
κάποιος έρχεται σε επαφή με απόβλητα. 
 
 

8.2.3.  Ανοσοποίηση 
 

Γίνεται συστηματικός έλεγχος με στόχο την   ανοσοποίηση για την Ηπατίτιδα 
Β και τον Τέτανο, για να αποφευχθούν 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  είναι 
ενήμερος σχετικά με την ανοσοποίηση του προσωπικού. 

  

Εικόνα 3.Συνιστώμενη ενδυμασία 

κατά τη μεταφορά ΑΥΜ 
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8.3. Πρακτικές διαχείρισης 
 
Περιληπτικά επισημαίνονται οι παρακάτω: 

 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. 

 

8.4. 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 και  απολυμαίνεται. 
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8.4.1. Ασφάλεια κατά τη διαχείριση κυτταροτοξικών –
κυτταροστατικών –χημειοθεραπευτικών φαρμάκων 

 
Υπεύθυνος για την ασφάλεια κατά τη χρήση κυτταροτοξικών – 

κυτταροστατικών  χημειοθεραπευτικών φαρμάκων είναι ο Διευθυντής του 
τμήματος που χρησιμοποιούνται τα παραπάνω φάρμακα. Για την ασφάλεια των 
εργαζομένων λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

 Παρέχονται γραπτές οδηγίες που καθορίζουν τις ασφαλείς διαδικασίες για 
κάθε σχετική εργασία 

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

 Ακολουθείται καθορισμένη διαδικασία για την έκτακτη περίπτωση 
επαγγελματικού ατυχήματος 

 Πραγματοποιούνται προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού που 
εμπλέκεται στον χειρισμό κυτταροτοξικών – κυτταροστατικών – 
χημειοθεραπευτικών  φαρμάκων (σε συνεργασία με τον 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»  

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

 Επιστροφή των ληξιπρόθεσμων φαρμάκων στο φαρμακείο. 

 Απολύμανση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση 
διασκορπισμένων ουσιών και για τη διάθεση και επεξεργασία μολυσμένου 
από τα παραπάνω φάρμακα και εκκρίματα ασθενών, υλικού.  

 Χρήση των  ενδεδειγμένων μέσων ατομικής προστασίας (μάσκα, γάντια, 
στολή) από τους εργάτες αποκομιδής των παραπάνω αποβλήτων. 
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9. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 9.1. Γενικά 
Για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, αρμόδιος για το συντονισμό 

των ενεργειών, την τήρηση των κανόνων και την ενημέρωση της διοίκησης του 
Νοσοκομείου είναι ο ΥΔΑΥΜ. Σε περίπτωση εκτάκτων περιστατικών ο ΥΔΑΥΜ 
συνεργάζεται και συντονίζει επίσης το συνεργείο απολύμανσης ώστε να τηρείται το 
σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση απουσίας του ΥΔΑΥΜ, το ρόλο του 
αναλαμβάνει ο αρχαιότερος εκ των ΤΥΔΑΥΜ. 
Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης ενεργοποιείται, όταν συμβεί διασκορπισμός στερεών, 
υγρών μολυσματικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών, τραυματισμός ή δυσλειτουργία 
των μέσων αποθήκευσης. 
Οι διαδικασίες αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών θα πρέπει οπωσδήποτε να 
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  

 Τον περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων, όσο είναι δυνατό, κατά τον 

καθαρισμό ή και την  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 του Νοσοκομείου 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 και 
την  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: 

i. Απομονώνουμε την προσβεβλημένη περιοχή 

ii. Παρέχουμε πρώτες βοήθειες και ιατρική περίθαλψη αν υπάρχουν 

τραυματισμένα άτομα 

iii. Πλένουμε σχολαστικά 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 τρεχούμενο νερό στο νιπτήρα, 
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με τα μάτια να ανοιγοκλείνουν διαρκώς επί 10-30 λεπτά της ώρας. Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί σε τυχόν ανοικτές πληγές στο σώμα, ώστε να 

απολυμανθεί η περιοχή, αν αυτό ενδείκνυται. 

iv. Ενημερώνουμε τον ΥΔΑΥΜ ο οποίος θα συντονίσει τις απαραίτητες 

ενέργειες 

v. Προσδιορίζουμε τη φύση και τα χαρακτηριστικά των διασκορπισμένων 

ουσιών 

vi. Απομακρύνουμε όλα τα άτομα τα οποία δεν εμπλέκονται στις εργασίες 

καθαρισμού 

vii. Παρέχουμε τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας στα άτομα που θα 

πραγματοποιήσουν τις εργασίες καθαριότητας 

viii. Περιορίζουμε τον διασκορπισμό επιπλέον υλικών. εάν αυτό ενδείκνυται. 

ix. Εξουδετερώνουμε ή απολυμαίνουμε το διασκορπισμένο επικίνδυνο υλικό. 

 

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση διασποράς βιολογικών υλικών: 
 
o Φοράμε γάντια 

o Αν έχει σπάσει φιαλίδιο, απομακρύνουμε τα σπασμένα γυαλιά με σάρωθρο και 

μικρό φτυάρι και τα απορρίπτουμε στα δοχεία συλλογής αιχμηρών. Προσοχή: 

δεν πιάνουμε τα σπασμένα γυαλιά με το χέρι. 

o Τοποθετούμε απορροφητικό χαρτί ή πανί πάνω στο βιολογικό υλικό, ώστε να 

απορροφηθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερη ποσότητα υγρού. 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). Το απομακρύνουμε 

προσεκτικά και το απορρίπτουμε στο ρεύμα των  ΕΑΑΜ 

o Πλένουμε την περιοχή με νερό και απορρυπαντικό, ώσπου να είναι ορατά 

καθαρή 

o Διαβρέχουμε προσεκτικά την περιοχή με διάλυμα 1:10 οικιακής χλωρίνης 

περιεκτικότητας 5% σε ελεύθερο χλώριο ή με διάλυμα 1.000 ppm 

διχλωροϊσοκυανουρικού νατρίου (NaDCC) παρασκευαζόμενο με 2 δισκία  

χλωρίου 2,5 γραμμαρίων σε 3 λίτρα νερό. Αφήνουμε να δράσει για 20 λεπτά 

περίπου και ξεπλένουμε. 

o Απολυμαίνουμε τα υλικά πολλαπλών χρήσεων που χρησιμοποιήθηκαν με 

εμβάπτισή τους σε διάλυμα χλωρίου 60ppm (1 δισκίο 2,5 γρ χλωρίου σε 25 

λίτρα νερό). Τα τοποθετούμε στο διάλυμα για 30 λεπτά, τα ξεπλένουμε και τα 

αφήνουμε να στεγνώσουν 
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Σε περίπτωση διασκορπισμού τοξικών υλικών (κυτταροστατικά, μεταλλαξιογόνα  
κ.α.) σε υγρή, στερεά σε μορφή σκόνης, αέρια και πτητική γενικά μορφή, 
λαμβάνονται τα παρακάτω άμεσα μέτρα: 

o Απομάκρυνση του προσωπικού και απαγόρευση της εισόδου  
o Αποφυγή δημιουργίας ρευμάτων αέρα αν το διασκορπισμένο υλικό είναι σε 

αέρια μορφή με κλείσιμο των θυρών, των  κλιματιστικών μηχανημάτων και των 
συστημάτων αερισμού. Άνοιγμα των παραθύρων που βλέπουν σε εξωτερικό 
χώρο. 

o Σε μόλυνση του δέρματος ή βλεννογόνων, ξεπλένουμε για 20 λεπτά με άφθονο 
κρύο ή χλιαρό νερό προερχόμενο από τον καταιωνιστήρα επείγουσας χρήσης ή 
το λουτρό οφθαλμών 

o Απαγορεύεται η τριβή και η χρήση διαλυτών (περιλαμβανομένης  της 
αλκοόλης), γιατί μπορεί  να διευκολύνουν την διείσδυση μέσω του δέρματος 

o Σε περίπτωση μόλυνσης του στόματος γίνεται επικοινωνία με το Εθνικό Κέντρο 
Δηλητηριάσεων (τηλέφωνο 210 7793777). Μπορεί να γίνει ξέπλυμα του 
στόματος, αν το προσβεβλημένο άτομο έχει τις αισθήσεις του. Ποτέ δεν 
προκαλούμε έμετο  

o Σε περίπτωση προσβολής του αναπνευστικού συστήματος, απομακρύνουμε το 
προσβεβλημένο άτομο από την περιοχή και αναζητάμε ιατρική βοήθεια 

o Για την διαχείριση του περιβάλλοντος χώρου: απομονώνουμε την 
προσβληθείσα περιοχή, φοράμε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό ( γάντια, 
μάσκα προστασίας από χημικούς παράγοντες ή αναπνευστική συσκευή, στολή). 
Αν η διασπορά αφορά υγρό παράγοντα: τοποθέτηση απορροφητικού υλικού, 
αφαίρεσή του από την περιφέρεια προς το κέντρο του διασπαρμένου υλικού 
και ενδελεχή πλύσιμο της περιοχής με ανάλογο διαλύτη. Αν η διασπορά αφορά 
στερεό σε μορφή σκόνης: κλείσιμο κάθε μορφής τεχνητού αερισμού, κάλυψη 
των προσβληθέντων περιοχών με υφάσματα διαποτισμένα με νερό ή διάλυμα 
ουδετεροποίησης, καθαρισμός με απορρυπαντικό, σχολαστικό ξέπλυμα και 
αλλαγή όλων των φίλτρων του χώρου. Απόρριψη όλου του μολυσμένου 
εξοπλισμού μίας χρήσης, καθώς και του μολυσμένου ιματισμού στα κόκκινα 
hospital boxes προς αποτέφρωση. 
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o  

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) 

 Για μολυσματική ουσία: απολυμαντικό 
(π.χ. χλωρίνη) 

 Για οξέα: ανθρακικό νάτριο, ανθρακικό 
ασβέστιο ή βάση 

 Για βάσεις: σκόνη κιτρικού οξέος ή άλλο 
οξύ 

 Για κυτταροτοξικά υλικά: ειδικές χημικές 
ουσίες αποδόμησης 

Συλλογή της διασκορπισμένης 
ουσίας 

 Για υγρά: απορροφητικό χαρτί, πριονίδια, 
προσροφητικός πηλός 

 Για στερεά: λαβίδες, σκούπες, γάζες, 
φτυάρι 

Συσκευασία των αποβλήτων 
Πλαστικές σακούλες (κόκκινη, κίτρινη η μαύρη, 
ανάλογα με την περίσταση), περιέκτες 
αιχμηρών κ.α. 

Απολύμανση της περιοχής 

 Για μολυσματικά υλικά: απολυμαντικά 

 Για επικίνδυνες τοξικές ουσίες: κατάλληλος 
διαλύτης ή νερό 

Πίνακας 9. Εξοπλισμός για τη διαχείριση διασκορπισμένων υλικών (Πηγή: ΚΥΑ 146163/12) 

 
Σημείωση 1η: αν το διασκορπισμένο επικίνδυνο υγρό είναι εύφλεκτο δεν 
επιρρίπτουμε πριονίδι, διότι αυξάνεται η πιθανότητα πρόκλησης φωτιάς.  
 
Σημείωση 2η : ο υδράργυρος δεν χρησιμοποιείται στον ιατρικό εξοπλισμό του 
νοσοκομείου (πχ θερμόμετρα, πιεσόμετρα, μανόμετρα) σύμφωνα με το νόμο 
4665/2020. 
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9.3.  Δυσλειτουργία μέσων αποθήκευσης 

Η δυσλειτουργία κάποιου μέσου αποθήκευσης των ΕΑΥΜ, συνιστά σε ορισμένες 
περιπτώσεις έκτακτο περιστατικό, το οποίο χρήζει άμεσης παρακολούθησης, επιδιόρθωσης 
και λήψης  πρόσθετων ενεργειών. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν στη 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: 

 Ενημέρωση από τον υπεύθυνο αποθήκευσης, του τμήματος τεχνικών υπηρεσιών 
και του ΥΔΑΥΜ (Έντυπο σχήματος 6) 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 του 
Νοσοκομείου ή από άλλο εξειδικευμένο συνεργείο εκτός Νοσοκομείου, άμεση 
ενημέρωση του ΥΔΑΥΜ από τον υπεύθυνο αποθήκευσης. 

 Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα παρόμοιων αποθηκευτικών μέσων στο 
Νοσοκομείο 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 του ΥΔΑΥΜ. 

 Σε κάθε περίπτωση ο ΥΔΑΥΜ ενημερώνει με τη χρήση του παρακάτω εντύπου το 
Διοικητή ή Αναπληρωτή  Διοικητή του Νοσοκομείου, ο οποίος με τη σειρά του  
αν το κρίνει αναγκαίο, προχωρά σε συνεργασία με το Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου, στην αντικατάσταση του ελαττωματικού μέσου. 

 Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς προς επεξεργασία εντός ή εκτός του 
Νοσοκομείου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από τον παρόντα Οδηγό 
διαδικασίες. 

 

  
Εικόνα 1. Έντυπο αναφοράς δυσλειτουργίας 

Το παραπάνω έντυπο συντάσσεται και αποστέλλεται στους κατάλληλους παραλήπτες όπως 
περιγράφεται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση ο συντάκτης και παραλήπτης κρατά από ένα 
αντίτυπο.  
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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 του 
Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να τους συμβουλευτεί για τις περαιτέρω ενέργειες 
στις οποίες θα πρέπει να προβεί.  
 

9.5 Αναφορά συμβάντων και περιστατικών 
 

Όλο το προσωπικό διαχείρισης των αποβλήτων της ΥΜ είναι κατάλληλα 
εκπαιδευμένο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και την εφαρμογή του 
σχεδίου έκτακτης ανάγκης. Επιπρόσθετα, 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 τον ΥΔΑΥΜ και περιλαμβάνει: 

 Τη φύση του περιστατικού / συμβάντος 

 Τον τόπο και χρόνο που έλαβε χώρα 

 Το προσωπικό που εμπλάκηκε  

 Τις ενέργειες που έλαβαν χώρα για την αντιμετώπιση του συμβάντος  

 Άλλες σχετικές παρατηρήσεις και πληροφορίες  

Σε περίπτωση ατυχήματος συμπληρώνεται το έντυπο που ακολουθεί: 

 
Εικόνα 2. Έντυπο αναφοράς ατυχήματος 
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Ο ΥΔΑΥΜ διερευνά τα αίτια του ατυχήματος, κρατάει αρχεία με τις έρευνες και τα 
μέτρα που λήφθηκαν και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί η 
επανάληψη παρόμοιου συμβάντος. 
 Στο αρχείο του ΥΔΑΥΜ περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία: 
 

Ημερομηνία Συμβάν Τύπος 
Συμβάντος 

Ενέργειες 
Αντιμετώπισης 

Εμπλεκόμενο 
προσωπικό 

Παρατηρήσεις Υπεύθυνος 
αναφοράς 

       

       
       

Πίνακας 10. Στοιχεία αναφοράς έκτακτων συμβάντων 
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10. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΜ 
 
Το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων που αφορούν 

οποιοδήποτε από τα στάδια διαχείρισης των AΥΜ,  αποτελούν ένα σημαντικό μέρος 

του συνολικού προϋπολογισμού των Νοσοκομείων. 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 κλπ 

 Κόστος εξωτερικών εργολαβιών 

 Γενικές λειτουργικές δαπάνες 

Όλα τα παραπάνω συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό και την επιλογή των 

περισσότερο αποτελεσματικών και οικονομικών μεθόδων, σύμφωνα με τους 

διαθέσιμους  πόρους. 

10.1. Υπολογισμός κόστους 

 

Το κόστος διαχείρισης των ΑΥΜ για την υποκείμενη ΥΜ περιλαμβάνει τις εξής 

κατηγορίες : 

 Κόστος της συλλογής,  μεταφοράς και αποθήκευσης εντός της ΥΜ. 

Περιλαμβάνει: το κόστος αγοράς  περιεκτών συλλογής αιχμηρών, σακουλών, 

τροχήλατων, ψυκτικού μέσου των θαλάμων αποθήκευσης, συντήρησης των 

ψυκτικών θαλάμων. 

 Κόστος μεταφοράς εκτός του Νοσοκομείου. Περιλαμβάνει τη χρέωση της 

μεταφοράς των αποβλήτων από το αδειοδοτημένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο  

 Κόστος επεξεργασίας εκτός του Νοσοκομείου. Περιλαμβάνει τη χρέωση της 

επεξεργασίας από το αδειοδοτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (πολλές 

φορές το κόστος αυτό έχει περιληφθεί στη χρέωση του αδειοδοτημένου 

φυσικού ή νομικού προσώπου μεταφοράς αποβλήτων) 

Ο υπολογισμός του ετήσιου κόστους διαχείρισης των ΑΥΜ για το ΓΝ Χανίων 

περιλαμβάνει: 

 

1. Το κόστος συσκευασίας των διαφορετικών ρευμάτων   

2. Το κόστος μεταφοράς και διαχείρισης εκτός ΥΜ, το οποίο ανατίθεται σε  

ανάδοχο εταιρεία  

3. Το κόστος συντήρησης και επισκευής των ψυκτικών θαλάμων 
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Το κόστος διαχείρισης των ΕΑΥΜ αποτελεί ξεχωριστό τμήμα του προϋπολογισμού 

του Νοσοκομείου, έχει δικό του Κωδικό Αριθμό  Εξόδου (ΚΑΕ) και είναι δυνατή η 

παρακολούθησή του και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων στην πορεία του 

χρόνου. 

Ο ΥΔΑΥΜ  παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν τα τιμολόγια των παρεχόμενων 

υπηρεσιών διαχείρισης ΑΥΜ και  τηρεί στο αρχείο του, τα στοιχεία του πίνακα 11. 

Είναι δε ο πλέον αρμόδιος, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο αποθήκευσης, να 

παραγγέλνει τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά (σακούλες, κυτία κλπ)  και να κρατά 

αρχείο σχετικά με τις παραγγελίες σε μέσα ή εξοπλισμό που αφορούν στη 

διαχείριση των αποβλήτων, όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

Ημερομηνία Περιγραφή-Είδος 

Προμήθειας 

Σκοπός Κόστος 

    

    

    

Πίνακας 11. Καταγραφή προμηθειας υλικού διαχείρισης ΑΥΜ 

 

 

 

 Στον παρακάτω ενδεικτικό πίνακα αναγράφονται τα στοιχεία που αφορούν στην 

οικονομική  διαχείριση  των ΕΑΥΜ για το έτος 2019: 
 

Έτος Περιγραφή-Είδος 

Προμήθειας 

Σκοπός Κόστος σε 

ευρώ 

2019 Δοχεία απόρριψης βελονών 

5,4L κόκκινα 

Απόρριψη αιχμηρών 

αντικειμένων 

54,44 

2019 Δοχεία απόρριψης βελονών 

5,4L κίτρινα 

Απόρριψη αιχμηρών 

αντικειμένων 

2593,4 

2019 Κίτρινες σακούλες ΕΑΑΜ Συλλογή ΕΑΑΜ 7085,59 

2019 Κόκκινες σακούλες ΜΕΑ-ΑΕΑ Συλλογή ΜΕΑ-ΑΕΑ 2457,59 

2019 Σύμβαση διαχείρισης ΕΑΥΜ Μεταφορά, επεξεργασία 

ΕΑΥΜ 

352531,16 

Συνολικό κόστος διαχείρισης 364722,18 

Πίνακας 12. Στοιχεία οικονομικής διαχείρισης ΕΑΥΜ για το 2019 

Η ανάγκη προμήθειας ή η ανάγκη παροχής υπηρεσιών από τον ιδιωτικό ή δημόσιο 

τομέα,  διαπιστώνεται από τον ΥΔΑΥΜ ο οποίος και  αιτείται ανάλογα, στην 

Επιτροπή Διαχείρισης ΑΥΜ. 
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11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
Α.Υ.Μ. 

Υπηρεσιακό καθήκον του  ΥΔΑΥΜ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του είναι η 
γνώση και η διατήρηση αρχείου με την υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με τη 
διαχείριση των παραγόμενων ΑΥΜ. Το αρχείο αυτό επικαιροποιείται από τον 
ΥΔΑΥΜ όταν είναι απαραίτητο με τα καινούρια νομοθετήματα, οδηγίες, 
κανονισμούς και κατευθύνσεις που αφορούν τη διαχείριση των ΑΥΜ. Παρακάτω 
παρουσιάζεται σχετικό παράδειγμα (πίνακας αριθ.13). 
 

Ν. 2203(ΦΕΚ 58/Α/15.04.94). Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των 
διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους. 
ΚΥΑ 114218(ΦΕΚ1016/Β/17.11.1997). Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 
Τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 56366/4351(ΦΕΚ 3339/Β/12.12.2014. 

Απόφαση αριθ. 1014(ΦΟΡ) 94(ΦΕΚ 216/Β/06.03.2001). Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας. 

Ν 2939(ΦΕΚ179/Α/06.08.2001). Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και 
άλλων προϊόντων.  

Αριθ. Η.Π. 50910/2727(ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003). Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων. 

ΚΥΑ  Η.Π.37591/2003(ΦΕΚ 1419/Β/01.10.2003). Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών 
αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες. 

ΚΥΑ 22912/1117(ΦΕΚ 759/Β/06.06.2005). Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό 
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων. 
Αριθ. Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ383/Β/28.03.2006). Μέτρα , όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. 

Αριθ.Η.Π.24944/1159(ΦΕΚ 791/Β/30.06.2006). Έγκριση γενικών τεχνικών προδιαγραφών για τη 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. 

Κανονισμός 1013/ΕΚ/14.06.2006. Μεταφορές Αποβλήτων. 

Αριθ. 8668(ΦΕΚ 287/Β/02.03.2007). Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων 
Αποβλήτων, 

ΚΥΑ Α1/οικ/ 11383/840(ΦΕΚ 309/Β/07.03.2007).Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών 
ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους αδείας συλλογής-μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. 
Τροποποίηση από την ΚΥΑ Α1/οικ/27683/2320(ΦΕΚ 948/Β/22.05.2008). 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ/19.11.2008 για τα απόβλητα. 
Οδηγία 2008/98/ΕΚ/19.11.2008 για τα απόβλητα. 

Ν. 4014(ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011). Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων 

Ν. 4042(ΦΕΚ 24/Α/13.02.2012). Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και 
διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. 

ΚΥΑ οικ.146163 (ΦΕΚ 1537/Β/08.05.2012). Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων 
υγειονομικών μονάδων. 

ΚΥΑ οικ.01/01/2017 (ΦΕΚ 1/Β/04.01.2017). Τροποποίηση της ΚΥΑ 43942/4026/2016. Οργάνωση 
και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 42 του 
νόμου 4042/12 (Α’ 24), όπως ισχύει. 

Εγκ. Οικ. 29960/3800 (ΦΕΚ--/15.06.2012). Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών 
Μονάδων (ΑΥΜ)-Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ- Διευκρινίσεις επί 
ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ146163/12. 

ΚΥΑ 22039/2825 (ΦΕΚ 2915/Β/24.08.2017). Προσαρμογή της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές 
επικινδύνων εμπορευμάτων. 

Αριθ. Οικ. 41848/1848(ΦΕΚ--/Β/3649/16.10.2017). Τροποποίηση της ΚΥΑ οικ.146163/12- Μέτρα 
και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπως ισχύει. 

Πίνακας 13. Νομοθεσία διαχείρισης ΕΑΥΜ 

 



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

59 

 

11. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΜ 
 

Η αναθεώρηση του κανονισμού διαχείρισης των ΑΥΜ πραγματοποιείται 

τουλάχιστον κάθε 3 έτη. Επιπλέον, αναθεώρηση του ΕΚΔΑΥΜ, νωρίτερα από τα 3 

έτη, γίνεται  είτε μετά από πρόταση του ΥΔΑΥΜ στην Επιτροπή διαχείρισης ΑΥΜ και 

σύμφωνης γνώμης του, είτε μετά από απόφαση της Επιτροπής. Οι λόγοι που 

συνιστούν τροποποίηση ή 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 αυτόν. 

 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 κατάρτιση 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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12. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 

Ένα από τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με τη 

λειτουργία της υγειονομικής μονάδας είναι η παραγωγή στερεών και υγρών, 

επικίνδυνων και μη αποβλήτων και αερίων εκπομπών από τις διάφορες 

νοσοκομειακές δραστηριότητες. Με ΑΔΑ ΩΩΔ7Ο1Θ-Κ9Η η υποκείμενη ΥΜ έχει 

λάβει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη διαχείριση των 

παραπάνω κατηγοριών αποβλήτων.  Στην ΑΕΠΟ περιγράφεται η συνολική 

διαχείριση, ήτοι: 

 Προσδιορίζονται οι πηγές δυνητικής περιβαλλοντικής ρύπανσης όσον αφορά 

στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων ανάλογα με την κατηγορία, το 

ρεύμα που ανήκουν, των ποσοτικών και ποιοτικών τους στοιχείων. Γίνεται 

επίσης επισήμανση ανάγκης ή όχι χρήσης κατάλληλων αντιρρυπαντικών 

συστημάτων. 

   Προτείνονται  διορθωτικές δράσεις, ώστε να βελτιστοποιηθούν οι πρακτικές 

που ακολουθούνται.  
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13. ΜΗΤΡΩΑ 
 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα μητρώα τα οποία  διατηρούνται από 

τον ΥΔΑΥΜ και αφορούν στη 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 τoν ίδιο τον ΥΔΑΥΜ 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 (για χρονική περίοδο 2 ετών 

και αν είναι δυνατόν και σε ηλεκτρονική μορφή): 

 Αρχείο συνολικής παραγωγής ΑΥΜ στο Νοσοκομείο (πίνακας 4) 

 Οδηγίες χρωματικής κωδικοποίησης και σήμανσης ανά κατηγορία 

αποβλήτων (πίνακας 7) 

 Οδηγίες διαχείρισης ανά κατηγορία ΑΥΜ βάσει της κείμενης νομοθεσίας 

 Αρχείο προγραμμάτων εκπαίδευσης (πίνακας 8) 

 Σχέδιο έκτακτης ανάγκης και κατάλληλος εξοπλισμός καθαρισμού 

 Έντυπο αναφοράς συμβάντος και στοιχεία αναφοράς εκτάκτων 

περιστατικών (σχήμα 6, 7 & πίνακας 10) 

 Στοιχεία κόστους διαχείρισης ΑΥΜ (πίνακας 11) 

 Αρχείο εφαρμοζόμενης νομοθεσίας διαχείρισης (πίνακας 13) 

 Παραστατικά παράδοσης ΕΑΥΜ σε εταιρείες κλπ. 

Για τη συμπλήρωση ορισμένων από τα παραπάνω έντυπα ο ΥΔΑΥΜ πρέπει να 

λαμβάνει αναφορές σχετικά με τις ποσότητες των παραγόμενων, αποθηκευόμενων 

και διαχειριζόμενων αποβλήτων του Νοσοκομείου, από τους ΤΥΔΑΥΜ, το Διευθυντή 

Διαγνωστικών Τμημάτων και τον Υπεύθυνο αποθήκης.  
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14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Π.1.  Υπεύθυνοι διαχείρισης ΑΥΜ τμημάτων (ΤΥΔΑΥΜ) 
 

ΑΑ//ΑΑ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΟΟΝΝΟΟΜΜΑΑΤΤΕΕΠΠΩΩΝΝΥΥΜΜΟΟ  

1 Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 
Αποστολοπούλου Αικατερίνη, Προϊσταμένη  
Νοσηλεύτρια 

2 Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Τζανουδάκη Αικατερίνη, Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια 

3 Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 
Ματσαμάκη-Κυριακοπούλου Μαρία, Προϊσταμένη 
Νοσηλεύτρια 

4 Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Κουτουλάκη Αικατερίνη, Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια 

5 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Ξυδάκη Ευαγγελία,  Προϊσταμένη  Νοσηλεύτρια 

6 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ Συτζανάκη Κλεόνη, Προϊσταμένη  Νοσηλεύτρια 

7 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Τσαλδάρη Αναστασία, Προϊσταμένη  Νοσηλεύτρια 

8 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ Μπραουδάκη Ανδρονίκη, Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια 

9 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ, 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, 

Μπερεδάκη Ελένη, Προϊσταμένη  Νοσηλεύτρια 

10 ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Κανουπάκη Νεκταρία, Προϊσταμένη  Νοσηλεύτρια 

11 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Φιντριλάκη Χρυσή, Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια 

12 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 

Κιμιωνή Χρυσή,  Προϊσταμένη Μαία 

13 ΩΡΛ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ Φρουζάκη Ελένη, Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια 

14 

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ, 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ, 
ΟΦΘΑΛ/ΚΟ 

Κουκουλάκη Μαρία, Προϊσταμένη, Νοσηλεύτρια 

15 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Πελεκανάκη Ειρήνη, Προϊσταμένη, Νοσηλεύτρια 

16 ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Πετρουλάκη Ειρήνη, Προϊσταμένη, Νοσηλεύτρια 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

17 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕΣ. 
ΑΝΑΙΜΙΑΣ 

Πετρουλάκη Αναστασία, Νοσηλεύτρια 

18 ΜΕΘ Μαδεράκη Όλγα, Προϊσταμένη, Νοσηλεύτρια 

19 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Δεληνικόλας Θεόδωρος, Προϊστάμενος Νοσηλευτής 

20 ΜΕΝΝ Κόττα Αρετή, Προϊσταμένη, Μαία 

21 
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 
ΝΕΦΡΟΥ 

Σαββίδου Σωτηρία, Νοσηλεύτρια 

22 

ΜΟΝΑΔΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 

Αρτεμάκη Δόμνα, Νοσηλεύτρια 
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  ΔΔΙΙΑΑΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΚΚΑΑ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  

23 
ΤΕΠ- ΒΡΑΧΕΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

Φλώρου Χρυσάνθη, Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια 

24 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΙΑΤΡΕΙΑ 

Γεωργουσάκη Σοφία Προϊσταμένη, Νοσηλεύτρια 

25 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ-
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ 

Βαβούλη Σοφία, Προϊσταμένη, Νοσηλεύτρια 

26 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Γεωργιλάκη Βασιλική, Νοσηλεύτρια 

  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ  

27 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
Λειβαδιτάκη Μαρία, Τεχνολόγος Ραδιολογίας-
Ακτινολογίας 

28 ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 
Ατσαλάκη Μαριάνθη και Ντεγιαννάκη Γεωργία 
Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων 

29 ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ Καπνισάκης Αντώνης ΠΕ Χημείας-Βιοχημείας-Βιολογίας 

30 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
Περράκη Εμμανουέλλα, Τεχνολόγος Ιατρικών 
Εργαστηρίων 

31 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 

Αρτσιδάκη Ελένη, Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών 
Εργαστηρίων 

32 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 

Ιολογικός Έλεγχος: Θεοδωράκη Αλεξάνδρα & Τσολάκη 
Ελένη, Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων 
Τμήμα Πήξης : Μανουσάκη Αικατερίνη, ΠΕ Χημείας-
Βιοχημείας-Βιολογίας 

  ΛΛΟΟΙΙΠΠΑΑ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  

33 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 
Λεωνίδας Τζίμης Διευθυντής Φαρμακευτικού Τμήματος,    
Ελένη Ρηνάκη Φαρμακοποιός 

  ΔΔΟΟΜΜΕΕΣΣ  ΨΨΥΥΧΧΙΙΑΑΤΤΡΡΕΕΙΙΟΟΥΥ  

34 Ξενώνας Ανατολή Φραγκονικολάκης Ιωάννης, Νοσηλευτής 

35 Ξενώνας Εδέμ Κουτράκη Βασιλική Νοσηλεύτρια, 

36 Ξενώνας Ναϊάδες Μουτσάκης Θεμιστοκλής, Νοσηλευτής 

37 Οικοτροφείο Επάνοδος Ξενικάκης Νικόλαος, Νοσηλευτής 

38 Οικοτροφείο Απανεμιά Τζιλιβάκης Εμμανουήλ, Νοσηλευτής 

39 
Προστατευόμενα 
Διαμερίσματα 

Ηλιάκη Βασιλική, Νοσηλεύτρια 

40 
Κ.Ψ.Υ. Κινητή, Κατ οίκον 
νοσηλεία 

Σκανδαλάκη Γεωργία, Επισκέπτρια Υγείας 

Πίνακας 14. Υπεύθυνοι διαχείρισης ΕΑΥΜ τμημάτων 
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Π.2.  Εκτίμηση ποσοτήτων των διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων 

Η εκτίμηση των ποσοτήτων όλων των κατηγοριών αποβλήτων που παράγονται 
συνολικά από την ΥΜ αλλά και ειδικότερα από κάθε Τμήμα/Κλινική/Μονάδα/ 
Εργαστήριο/Υπηρεσία της ΥΜ αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της ορθολογικής 
διαχείρισής τους (ειδικά σε σχέση και με το θέμα του κόστους). Η τελευταία σχετική 
ΥΑ (146163/ 2012) στοχεύει στην εκτίμηση των ποσοτήτων των επικίνδυνων 
ιατρικών αποβλήτων από όλες τις πηγές στην ΥΜ ξεχωριστά και προβλέπει τη 
συμπλήρωση αντίστοιχων εντύπων. Στο υπόδειγμα που ακολουθεί γίνεται αναφορά 
σε κόκκινους περιέκτες αλλά μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε κατηγορία 
αποβλήτων ΕΑΥΜ ή ΑΣΑ. 

 Έστω ότι μια Κλινική της ΥΜ, στη διάρκεια μιας εβδομάδας του πρώτου 
τριμήνου του έτους (χρονικό διάστημα όπως ορίζεται στην ΥΑ 146163/2012), 
παρήγαγε 16 κόκκινους περιέκτες (3 περιέκτες την Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και 
Παρασκευή, 2 περιέκτες την Τετάρτη και το Σάββατο και κανέναν περιέκτη την 
Κυριακή) από τη ζύγιση των οποίων προέκυψαν οι ακόλουθες τιμές (σε κιλά):  

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 

4,5 6 6,2 5 5 3,8  

5 5,5 4,2 5,2 4,1 4,3  

5,7 3,8  4 4,5   
Πίνακας 15. Εκτίμηση παραγωγής ΕΑΥΜ 

Το μέσο βάρος του κόκκινου περιέκτη προκύπτει από το άθροισμα των βαρών 
των 16 περιεκτών δια του αριθμού των περιεκτών. Δηλαδή, το μέσο βάρος είναι 
76,8 / 16 = 4,8 κιλά. Έτσι χρησιμοποιώντας το μέσο βάρος που υπολογίστηκε μπορεί 
κανείς να εκτιμήσει την ποσότητα των αποβλήτων των κόκκινων περιεκτών μιας 
χρονικής περιόδου μόνο από τον αριθμό των περιεκτών. Αν για παράδειγμα σε ένα 
μήνα το Τμήμα παρήγαγε 40 κόκκινους περιέκτες εκτιμάται ότι η ποσότητα των 
αποβλήτων αυτών προσεγγίζει τα 40 x 4,8 = 192 κιλά, χωρίς να χρειάζεται να 
ζυγίζονται οι ποσότητες κάθε φορά. 

Η διαδικασία της εκτίμησης του μέσου βάρους ανά περιέκτη γίνεται κατά τη 
διάρκεια μιας εβδομάδας λόγω της εβδομαδιαίας διακύμανσης των τιμών των 
ποσοτήτων, δηλαδή για να ληφθούν υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν τις 
παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων, όπως είναι η αυξημένη νοσηλευτική κίνηση 
λόγω εφημεριών (παράγοντας αύξησης της ποσότητας) ή πιθανή μειωμένη 
νοσηλευτική κίνηση το Σαββατοκύριακο (παράγοντας μείωσης της ποσότητας). 

Όσο πιο συχνά επαναλαμβάνεται η διαδικασία της εκτίμησης του μέσου 
βάρους εντός του έτους τόσο καλύτερη είναι η προσέγγιση της τιμής του (λόγω και 
της ετήσιας διακύμανσης των τιμών, π.χ. τους μήνες των διακοπών η μειωμένη 
νοσηλευτική κίνηση συντελεί στη μείωση των ποσοτήτων των αποβλήτων άρα στη 
μείωση του μέσου βάρους).  

Σε ότι αφορά στις συνολικές παραγόμενες ποσότητες των αποβλήτων ιδανικά 
η ΥΜ έχει δική της υποδομή προκειμένου να ζυγίζει τις ποσότητες αυτές κάθε φορά 
που οι περιέκτες αποθήκευσής τους (κάδοι ή περιέκτες) αδειάζουν και τα απόβλητα 
απομακρύνονται για επεξεργασία και τελική διάθεση. Εάν για παράδειγμα η ΥΜ 
διαθέτει για την αποθήκευση των αποβλήτων 1 μεγάλο πλαστικό κάδο, ο οποίος 
ζυγίζει 80kg, έχει βάρος 500kg όταν είναι πλήρης και αδειάζει 2 φορές την ημέρα 
τότε προφανώς κάθε φορά αποθηκεύονται 420 κιλά αποβλήτων ενώ η ημερήσια 
παραγόμενη ποσότητά τους προσεγγίζει τα 2 Χ 420 = 840 κιλά.  
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Π.3.  Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων (EKA) - Απόβλητα από την 
υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων ή ζώων ή/και από σχετικές 

έρευνες 

Η κατηγοριοποίηση των αποβλήτων αποσκοπεί στο να βοηθήσει νομικά και 
πρακτικά στη διαχείρισή τους. Η Απόφαση 2001/118/ΕΚ της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατατάσσει τα στερεά απόβλητα (επικίνδυνα και μη) σε 20 
κεφάλαια. Οι διάφορες κατηγορίες των αποβλήτων προσδιορίζονται πλήρως με 
έναν εξαψήφιο κωδικό για το απόβλητο και τους αντίστοιχους διψήφιους και 
τετραψήφιους κωδικούς για τους τίτλους των κεφαλαίων. Τα επικίνδυνα απόβλητα 
επισημαίνονται με ένα αστερίσκο στη δεξιά πλευρά του εξαψήφιου αριθμού 
αναγνώρισης.  

Στο Κεφάλαιο 18 της Απόφασης εντάσσονται τα απόβλητα από την 
υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων  ή/και από σχετικές έρευνες με εξαίρεση 
απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που δεν προκύπτουν άμεσα από το σύστημα 
υγείας, σε υποκατηγορία με κωδικό 01 , ως ακολούθως: 

 

18 01 01 κοπτερά εργαλεία (εκτός από το σημείο 18 01 03) 

18 01 02 μέρη και όργανα του σώματος περιλαμβανομένων σάκων αίματος 
και διατηρημένο αίμα (εκτός από το σημείο 18 01 03) 

18 01 03* απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές 
απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης 

18 01 04 απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε 
ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (πχ. 
επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισμός μιας 
χρήσης, απορροφητικές πάνες)  

18 01 06* χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

18 01 07 χημικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 01 06  

18 01 08* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες  

18 01 09 φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 
01 08  

18 01 10* αμαλγάματα οδοντιατρικής  

Πίνακας 16. Κωδικοί ΕΚΑ που αφορούν στις ΥΜ 
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Π4. Τεχνολογίες επεξεργασίας ΕΑΥΜ 

Οι βασικές διαθέσιμες τεχνολογίες επεξεργασίας των ΕΑΥΜ χωρίζονται σε δύο 
μεγάλες κατηγορίες:  

α) τεχνολογίες αποτέφρωσης (θερμική οξείδωση, πυρόλυση, αεριοποίηση, 
τεχνολογία πλάσματος)  

β) τεχνολογίες αποστείρωσης (υγρή θερμική επεξεργασία, ξηρή θερμική 
επεξεργασία, ακτινοβολία-μικροκύματα, χημική επεξεργασία).  

Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι διαχείρισης των ΕΑΥΜ, που δεν ανήκουν στις δύο 
προαναφερθείσες κατηγορίες (π.χ. ανάκτηση υδραργύρου).  

Η μέθοδος της αποστείρωσης εφαρμόζεται μόνο στα ΕΑΑΜ ενώ της 
αποτέφρωσης εφαρμόζεται γενικά στα ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ.  

Σύμφωνα με την ΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ Β΄, 1537) όλες οι εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας οφείλουν να πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές και περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές και να διαθέτουν τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις ( ΑΕΠΟ, άδεια 
λειτουργίας και επεξεργασίας κλπ) από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους 
(ΥΠΕΚΑ, κατά τόπους Περιφερειακή Ενότητα κλπ), καθώς και να διαθέτουν 
κατάλληλα εκπαιδευμένο και αδειοδοτημένο προσωπικό. Η υποκείμενη ΥΜ 
περιλαμβάνει ως προαπαιτούμενα στους όρους της σύμβασης έργου για τη 
διαχείριση των ΕΑΥΜ, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από 
την κείμενη νομοθεσία. 

→ Ειδικά όταν εφαρμόζεται η μέθοδος της αποστείρωσης:  

 Ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00. 

 Ως επιθυμητό επίπεδο αποστείρωσης υιοθετείται το επίπεδο ΙΙΙ όπως 
προτείνεται από το State and Territorial Association on Alternative 
Treatment Technologies (STAATT) των ΗΠΑ. Αναλυτικά: 

 Για τις βλαστικές μορφές βακτηρίων (vegetative bacteria), τους 
μύκητες (fungi), τους λιπόφιλους/υδρόφιλους ιούς (lipophilic/ 
hydrophilic viruses), τα παράσιτα (parasites) και τα μυκοβακτήρια 
(mycobacteria), η αποστείρωση επιτυγχάνεται σε επίπεδα 6 log10 ή 
μεγαλύτερα (μείωση κατά 99, 9999%). 

 Για τα σπόρια των Β. stearothermophilus και Β. subtilis, η αποστείρωση 
επιτυγχάνεται σε επίπεδα 4 log10 ή μεγαλύτερα (99,99% μείωση) 

 Γίνεται δειγματοληψία και έλεγχος για την αποτελεσματικότητα της 
μεθόδου, από εξειδικευμένο και διαπιστευμένο εργαστήριο, με τη χρήση 
βιολογικών δεικτών, που πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 11138/07 (τεύχη 01-05). Σε έλλειψη εργαστηριακού ελέγχου ο 
έλεγχος της αποτελεσματικότητας της αποστείρωσης γίνεται με τη χρήση 
βιολογικών δεικτών, που πρέπει να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στη 
σειρά προτύπων του ΕΛΟΤ αρ.11138/07. 

 Τα μολυσματικά απόβλητα τεμαχίζονται πριν την αποστείρωση στον ίδιο 
χώρο ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμα, γεγονός που συμβάλλει στην 
αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης, αλλά και στη μείωση του όγκου 
τους. 
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 Τα εκπεμπόμενα απαέρια και τα παραγόμενα υγρά μετά την 
αποστείρωση απομακρύνονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά 
τρόπο που δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα στη δημόσια υγεία και στο 
περιβάλλον. 

 Γίνεται απολύμανση των μέσων με τα οποία μεταφέρονται τα απόβλητα 
και των αποθηκευτικών χώρων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1275-99 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1276-98. 

Τα ΕΑΑΜ τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, είναι απόβλητα που προσομοιάζουν με τα 
οικιακά και διατίθενται σε ΧΥΤΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη διάθεση 
των στερεών αποβλήτων. 

Τα επεξεργασμένα (αποστειρωμένα), σε σταθερές μονάδες επεξεργασίας, 
ΕΑΑΜ (Προτεινόμενοι κωδικοί ΕΚΑ: 18 01 04, 18 02 03), τοποθετούνται σε 
ανθεκτικούς υποδοχείς (σακούλες) κίτρινου χρώματος. Εξωτερικά των υποδοχέων 
αυτών, εμφανώς και με ανεξίτηλα γράμματα αναγράφεται η φράση 
«Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», καθώς και η ονομασία του φυσικού ή νομικού προσώπου 
επεξεργασίας, η ονομασία της ΥΜ και η ημερομηνία επεξεργασίας. Τα 
«Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη με ειδικό για το σκοπό 
αυτό όχημα και ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα.  

Ο φορέας επεξεργασίας έχει την ευθύνη για την επίτευξη μικροβιακής 
μείωσης στα ΕΑΑΜ και υπόκειται σε έλεγχο της αποτελεσματικότητας της 
αποστείρωσης από το φορέα παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
απόφαση 2003/33/ΕΚ. 

→ Όταν εφαρμόζεται η μέθοδος της αποτέφρωσης: 

 Ακολουθούνται τα προβλεπόμενα μέτρα, όροι, περιορισμοί και οριακές 
τιμές από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων από την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση 22912/1117/2005 «Μέτρα και όροι για το 
περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των 
αποβλήτων» (ΦΕΚ 759/Β΄/2005). 

 Τηρούνται αυστηρά οι διαδικασίες δειγματοληψίας και ανάλυσης για τις 
ατμοσφαιρικές εκπομπές ρύπων, τα υγρά απόβλητα και τα ξηρά 
υπολείμματα της  καύσης, καθώς και βαθμονόμησης των συστημάτων 
μετρήσεων, οι οποίες ορίζονται από τα πρότυπα CEN. Εάν δεν υπάρχουν 
τα πρότυπα CEN, ισχύουν τα πρότυπα ISO, εθνικά ή διεθνή πρότυπα που 
εξασφαλίζουν την παροχή δεδομένων ισοδύναμης επιστημονικής 
ποιότητας. 

 Τα λεπτομερή στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης, 
συμπεριλαμβανομένων και όλων των στοιχείων των αναλύσεων και 
μετρήσεων των διενεργουμένων ελέγχων, της επεξεργασίας τους και της 
αξιολόγησής τους, καθώς και τα συνοδευτικά των φορτίων έγγραφα, 
φυλάσσονται τουλάχιστον για 10 έτη στα γραφεία της εγκατάστασης. 
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Π.5.  Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά των 
επικίνδυνων αποβλήτων. 
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Π6. Τριμηνιαίο αρχείο διαχείρισης ΕΑΑΜ 
ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΑΥΜ (-O  ΤΡΙΜΗΝΟ 201-) 

1 Επωνυμία ΥΜ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων 
Άγιος Γεώργιος 

2 Περιγραφή δραστηριοτήτων διαχείρισης 
ΕΑΥΜ που προβαίνει η μονάδα 

 Συλλογή-μεταφορά 

 Προσωρινή αποθήκευση/ 
αποθήκευση 

 Μεταφόρτωση 

 Επεξεργασία 

 Διάθεση 

  
 

3 Παραγόμενο απόβλητο. Κωδικός ΕΚΑ ΕΑΑΜ.18 01 03, 180202 

4 Κλάση UN 6.2 

5 Ποσότητα αποβλήτου που παρήχθη κατά το 
2ο  τρίμηνο του έτους 2018 

----- κιλά 

6 Προέλευση αποβλήτου Νοσηλεία, περίθαλψη ασθενών 

7 Χημική σύσταση/ αναλυτική μέθοδος που 
χρησιμοποιήθηκε 

Υλικό που περιέχει δυνητικά 
μολυσματικά βιολογικά υγρά 

8 Φυσικά χαρακτηριστικά Προσομοιάζονται των αστικών 
αποβλήτων  

9 Χαρακτηρισμός κινδύνων (αριθμός Η) 9 

10 Κατάταξη αποβλήτου βάσει των κριτηρίων 
της Απόφασης 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου 

Σταθερά, μη ενεργά επικίνδυνα 
απόβλητα υγειονομικών 
μονάδων 

11 Προσωρινή αποθήκευση/ αποθήκευση 
(τόπος, χρονική διάρκεια) 

Προσωρινή αποθήκευση σε 
ψυκτικούς θαλάμους 

(θ:50C)για 3 ημέρες 

12 Μεταφόρτωση  

13 Εργασία ανάκτησης (R)  

14 Εργασία Διάθεσης (D)  

15 Αποδέκτης (ες) που αναλαμβάνει (ουν) τις 
εργασίες 11, 12, 13 και 14 (επωνυμία, θέση 
εγκατάστασης) 

Medical Waste Περιβαλλοντική 
Διαχείριση, Ηράκλειο Κρήτης 

16 Χρησιμοποιείται κάποια μέθοδος για τη 
μείωση της ποσότητας του παραγόμενου 
αποβλήτου 

  Όχι 

 Ναι 
Εάν ναι, ποια μέθοδος; 
Ενημέρωση του 
ιατρονοσηλευτικού 
προσωπικού για τις εγκυκλίους 
διαχωρισμού στην πηγή, 
έντυπα πληροφόρησης 
 

17 Αν απαντάτε όχι στο 16, παραθέστε τους 
λόγους μη δυνατότητας μείωσης της 
ποσότητας του παραγόμενου αποβλήτου 

 

18 Αν δεν αξιοποιείτε το παραγόμενο απόβλητο, 
παραθέστε τους λόγους μη δυνατότητας 
ανάκτησης 

Τα υλικά είναι μίας χρήσης και 
φέρουν δυνητικά 
μολυσματικούς παράγοντες για 
τη δημόσια υγεία 

19 Σχόλια- παρατηρήσεις  

 

 



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

70 

 

Π7. Οπτικό υλικό  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Εικόνα 6 Διαχείριση αιχμηρών αντικειμένων 

 

Διαχείριση  

Επικίνδυνων  

 Αποβλήτων 

 

Συλλογή 

        

   Μεταφορά   

 

Επεξεργασία 

 

Τελική Διάθεση 

 

Προσωρινή  

αποθήκευση 

Εσωτερικός 

 Κανονισμός 

Διαχείρισης 

Εικόνα 4 Τα στάδια διαχείρισης ΕΑΥΜ Εικόνα 5.Τα στάδια διαχείρισης ΕΑΥΜ 
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Εικόνα 7 Σήμανση επικίνδυνων ουσιών 

 
 

Εικόνα 8 Τοποθέτηση μολυσματικών αποβλήτων 

 
 

Εικόνα 9 Τροχήλατοι κάδοι ΕΑΑΜ 
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Εικόνα 11. Μέσα ατομικής προστασίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 10 Ερμάρια αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών 

 
 
 
 



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

73 

 
 
 
 

 
 

Εικόνα 12 Ψυκτικοί θάλαμοι 

 

 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 13 Προστατευτική ενδυμασία 
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Εικόνα 14. Όχημα μεταφοράς ΕΑΥΜ 
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Εικόνα 15. Μονάδα αποτέφρωσης ΕΑΥΜ (ΕΔΣΝΑ) 

 
Εικόνα 16. Διάταξη τεμαχιστή και αποστειρωτή ΕΑΥΜ 

 
 
 
 

 
Εικόνα 17. Κάδοι ανακύκλωσης υλικών 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC+%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B1&hl=el&sa=X&biw=1360&bih=573&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=lB43dH5Rc9Ov6M:&imgrefurl=http://energia.gr/article.asp?art_id=54583&docid=9avyLRaCfgBuBM&imgurl=http://energia.gr/photos/recycling-h.jpg&w=288&h=216&ei=KsY7T_H9MMOq-gaTvYitBw&zoom=1&iact=rc&dur=399&sig=117030556628941253037&page=6&tbnh=121&tbnw=161&start=130&ndsp=25&ved=1t:429,r:14,s:130&tx=100&ty=76
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Εικόνα 18. Νιπτήρας για την επείγουσα πλύση οφθαλμών 
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Εικόνα 19. Ανοσοποίηση προσωπικού 

 
Εικόνα 20. Πρακτικές ασφαλούς διαχείρισης 

φαρμακευτικών αποβλήτων 

 
 
 
 

 
 

Εικόνα 21. Ασφαλής διαχείριση κυτταροστατικών φαρμάκων με χρήση θαλάμου νηματικής ροής 
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Εικόνα 22. Ιεράρχηση επιλογών για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΤΕΡΕΑ  

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 

ΧΑΡΤΙ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ  

ΓΥΑΛΙ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΕΛΑΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 

ΑΛΛΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΑΦΗ 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΧΗΜΙΚΗ  

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ, 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ, 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 

ΤΟΞΙΚΑ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ  

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ 

ΑΠΕΝΕΡΓΟ-

ΠΟΙΗΣΗ 
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ  
ΤΑΦΗ ΣΕ 

ΧΥΤΕΑ 

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ 

ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ 

ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Εικόνα 23. Σχηματική αναπαράσταση της διαχείρισης των ΕΑΥΜ 
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    Η παρακάτω  σχηματοποιημένη πλαστικοποιημένη αφίσα  έχει αναρτηθεί σε όλους τους 
χώρους παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων των νοσηλευτικών τμημάτων, ώστε να έχει το 
προσωπικό τη δυνατότητα να ανατρέχει διαρκώς στις κατηγορίες των ΕΑΥΜ.  
 
 
 

 
 

Εικόνα 24. Εικονογραφημένες οδηγίες διαχωρισμού ΕΑΥΜ 
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