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1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

 
Θ Διοίκθςθ τθσ Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ 

αναγνωρίηοντασ τθ ςοβαρότθτα του κινδφνου, που απορρζει από τθν κακι 

διαχείριςθ των αποβλιτων και τισ επιπτϊςεισ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία και  ςτο 

περιβάλλον (αζρασ, νερό, ζδαφοσ, χλωρίδα, πανίδα, φυςικό τοπίο), με το παρόν 

εγχειρίδιο προςπακεί να κωδικοποιιςει τον τρόπο διαχείριςθσ των ιατρικϊν 

αποβλιτων ςτο ςφνολο των μονάδων τθσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Στόχοσ τθσ είναι θ διοίκθςθ τθσ κάκε μονάδασ να γνωρίςει το μζγεκοσ τθσ 

ςπουδαιότθτασ του προβλιματοσ ϊςτε να το αντιμετωπίηει με τθν ανάλογθ 

ςοβαρότθτα. Επειδι θ κάκε μονάδα παρουςιάηει ιδιαιτζρεσ ςυνκικεσ, το ςχζδιο 

εςωτερικισ διαχείριςθσ επικίνδυνων ιατρικϊν αποβλιτων των δθμόςιων 

υγειονομικϊν μονάδων κα πρζπει να είναι ευζλικτο και προςαρμοςτικό ςτισ 

αντίςτοιχεσ ςυνκικεσ χωρίσ όμωσ εκπτϊςεισ ςτον ορκό τρόπο εφαρμογισ των 

κανόνων.  

 Στο πλαίςιο αυτό, ο κάκε εςωτερικόσ κανονιςμόσ διαχείριςθσ ΑΥΜ 

αποςκοπεί : 

 Στθν παρακολοφκθςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

τιρθςθσ αυτισ. 

 Στον κακοριςμό των αρμοδιοτιτων των ατόμων που εμπλζκονται ςτθν 

ενδονοςοκομειακι διαχείριςθ των ΑΥΜ. 

 Στον κακοριςμό των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ των ΑΥΜ και του εξοπλιςμοφ 

που κα χρθςιμοποιείται. 

 Στον κακοριςμό ςχεδίου αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων περιςτατικϊν.  

 Στον κακοριςμό του κόςτουσ διαχείριςθσ ΑΥΜ. 
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2.ΟΙΣΜΟΙ  

 

1.ΚΑΤΘΓΟΙΟΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.  

 
Σφμφωνα με τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ (ΡΟΥ-WHO) τα Απόβλθτα 

Υγειονομικϊν Μονάδων, ορίηονται ωσ τα απόβλθτα που παράγονται από 

δραςτθριότθτεσ που αφοροφν υγειονομικι περίκαλψθ ανκρϊπων ι ηϊων ςε 

Υγειονομικζσ Μονάδεσ (ΥΜ), ερευνθτικά εργαςτιρια ι ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ 

που ζχουν να κάνουν με «φροντίδα υγείασ»,. αλλά και από άλλεσ μικρότερεσ πθγζσ, 

όπωσ φροντίδα υγείασ παρεχόμενθ ςτο ςπίτι. 

Ππωσ αναφζρονται ςτθν υπ. αρικμ. οικ. 146163/8-5-2012 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1537/ Β/ 

8-5-2012,  «Μζτρα και Προι για τθν Διαχείριςθ Αποβλιτων Υγειονομικϊν 

Μονάδων», οι κατθγορίεσ αποβλιτων είναι: 

1.Αςτικά Στερεά Απόβλθτα ( ΑΣΑ ) που προςομοιάηουν με τα οικιακά απόβλθτα.  

2.Επικίνδυνα Απόβλθτα Υγειονομικϊν Μονάδων (ΕΑΥΜ ):  

α ) Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ Μολυςματικά (ΕΑΑΜ ). 

β) Μικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα ( ΜΕΑ ) που ζχουν ταυτόχρονα τοξικό και 

μολυςματικό χαρακτιρα  

γ) Άλλα Επικίνδυνα Απόβλθτα ( ΑΕΑ ), αμιγϊσ τοξικοφ χαρακτιρα . 

 

3. Ειδικά εφματα Απόβλθτων: αδιενεργά, μπαταρίεσ, ςυςκευαςίεσ με αζρια   υπό 

πίεςθ, κ.ά. 

Α. Αςτικά Στερεά Απόβλθτα ( ΑΣΑ). 

Ρροζρχονται κυρίωσ από τισ διοικθτικζσ και τισ οικιακοφ τφπου εργαςίεσ 

(κακαριότθτα, παραςκευι φαγθτοφ, κτλ) κακϊσ και από τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ 

των εγκαταςτάςεων και των κτιριακϊν υποδομϊν. Θ διαχείριςθ αυτοφ του τφπου 

των αποβλιτων κα πρζπει να είναι ίδια με αυτι των αςτικϊν αποβλιτων.  
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Σα (ΑΑ) προςομοιάηονται με οικιακά απόβλθτα 

 (ενδεικτικός κατάλογος): 

1. Απόβλθτα από τθν παραςκευι φαγθτϊν, που προζρχονται από τισ κουηίνεσ των 

υγειονομικϊν μονάδων. 

2. Απόβλθτα από δραςτθριότθτεσ εςτίαςθσ και τα υπολείμματα των τροφίμων που 

προζρχονται από τα τμιματα νοςθλείασ των υγειονομικϊν μονάδων, εκτόσ από 

εκείνα που προζρχονται από αςκενείσ που πάςχουν από μολυςματικζσ 

αςκζνειεσ, για τουσ οποίουσ ο κεράπων ιατρόσ ζχει διαγνϊςει ότι πάςχουν από 

μία αςκζνεια που μπορεί να μεταδοκεί με αυτά τα υπολείμματα. 

3. Γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, πλαςτικό, μζταλλα, υλικά ςυςκευαςίασ γενικά, ογκϊδθ 

υλικά, κακϊσ και άλλα μθ επικίνδυνα απόβλθτα που, λόγω τθσ ποιότθτάσ τουσ, 

εξομοιϊνονται με τα οικιακά. 

4. Απόβλθτα παραγόμενα κατά τισ εργαςίεσ κακαριςμοφ κοινόχρθςτων χϊρων, 

5.  Απόβλθτα από ρουχιςμό μίασ χριςεωσ. 

6.. Απόβλθτα που προζρχονται από κθπουρικζσ εργαςίεσ, που εκτελοφνται ςτο    

     περιβάλλον των υγειονομικϊν μονάδων. 

7.. Ορκοπεδικοί γφψοι, ςερβιζτεσ, βρεφικζσ πάνεσ και πάνεσ για ενιλικεσ. 

8.. (ΕΑΑΜ), Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ Μολυςματικά, που ζχουν υποςτεί τθ  

    διαδικαςία αποςτείρωςθσ. 

 

Β. Επικίνδυνα Απόβλθτα Υγειονομικϊν Μονάδων (ΕΑΥΜ).: 

α ) Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγώσ Μολυςματικά (ΕΑΑΜ ). 

Είναι απόβλθτα τα οποία εκδθλϊνουν μόνο τθν επικίνδυνθ ιδιότθτα Θ9 ςφμφωνα 

με το παράρτθμα ΙΙΙ του άρκρου 60 του Νόμου 4042/2012.  

Θ ςυλλογι και θ διάκεςθ υπόκεινται ςε ειδικζσ απαιτιςεισ ςε ςχζςθ µε τθν 

πρόλθψθ μόλυνςθσ. Τα απόβλθτα αυτά περιζχουν πικανϊσ πακογόνουσ 

οργανιςμοφσ (βακτιρια, ιοφσ, παράςιτα ι μφκθτεσ) ςε ςυγκεντρϊςεισ ι ποςότθτεσ 

ικανζσ να προκαλζςουν αςκζνειεσ.  

Ρεριλαμβάνουν τα πακολογικά απόβλθτα όπωσ:  

 ανκρϊπινα μζλθ, ιςτοφσ, όργανα, ζμβρυα, πτϊματα ηϊων, 
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  το αίμα και τα επικίνδυνα ςωματικά υγρά.  

Τα αναγνωρίςιμα ανκρϊπινα μζλθ ι μζλθ ηϊων αποκαλοφνται επίςθσ και 

ανατομικά απόβλθτα. Αυτά τα απόβλθτα αν και μπορεί να περιλαμβάνουν υγιι 

ςωματικά μζλθ κεωροφνται ωσ υποκατθγορία των μολυςματικϊν αποβλιτων.  

Ρεριλαμβάνουν επίςθσ τα αιχμθρά ιατρικά εργαλεία δθλαδι τα αντικείμενα που 

μποροφν να προκαλζςουν τραυματιςμοφσ μζςω τομϊν ι τρυπθμάτων. Τα εργαλεία 

αυτά, πρζπει να κεωροφνται μολυςματικά απόβλθτα και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα 

αφοφ προκαλοφν τα περιςςότερα ατυχιματα, είτε είναι μολυςμζνα είτε όχι. Τα 

αιχμθρά ιατρικά εργαλεία κεωροφνται υποκατθγορία των μολυςματικϊν 

αποβλιτων όμωσ λόγω τθσ ιδιαιτερότθτάσ τουσ ςυνικωσ αντιμετωπίηονται ςαν 

ξεχωριςτι κατθγορία.  

Θεωροφνται επίςθσ όλα τα απόβλθτα που προζρχονται από περιβάλλοντα ςτα 

οποία υφίςταται κίνδυνοσ βιολογικισ μετάδοςθσ δια του αζροσ, κακϊσ και από 

περιβάλλοντα απομόνωςθσ, ςτα οποία βρίςκονται αςκενείσ πάςχοντεσ από 

μεταδοτικά νοςιματα.  

Επιπλζον ΕΑΑΜ κεωροφνται τα απόβλθτα που προζρχονται από κτθνιατρικζσ 

δραςτθριότθτεσ, δθλαδι, από τθν ζρευνα, διάγνωςθ, κεραπεία ι πρόλθψθ των 

αςκενειϊν που εμφανίηονται ςε ηϊα και των οποίων θ ςυλλογι και διάκεςθ 

υπόκεινται ςε ειδικζσ απαιτιςεισ ςε ςχζςθ µε τθν πρόλθψθ μόλυνςθσ.  

Στθν ίδια κατθγορία ανικουν και τα απόβλθτα από τα εργαςτιρια που περιζχουν 

κάποιο μολυςματικό παράγοντα και εφόςον δεν περιζχουν ταυτόχρονα κάποια 

χθμικι ουςία (αντιδραςτιριο, διαλφτθ κτλ). Σε διαφορετικι περίπτωςθ ανικουν 

ςτθν επόμενθ κατθγορία.  

 Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγώσ Μολυςματικά (ΕΑΑΜ ). 

 (ενδεικτικόσ κατάλογοσ): 

1. Ιςτοί και όργανα ανκρϊπινου ςϊματοσ 

2. όλα τα απόβλθτα που προζρχονται από περιβάλλοντα, ςτα οποία υφίςταται 

κίνδυνοσ βιολογικισ μετάδοςθσ δια του αζροσ, κακϊσ και από περιβάλλοντα 

απομόνωςθσ, ςτα οποία βρίςκονται αςκενείσ πάςχοντεσ από μεταδοτικό 

νόςθμα και ζχουν μολυνκεί από: 
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 αίμα ι άλλα βιολογικά υγρά που περιζχουν αίμα ςε ποςότθτα 

τζτοια, ϊςτε αυτό να είναι ορατό.  

 κόπρανα και οφρα ςτθν περίπτωςθ ςυγκεκριμζνου αςκενοφσ, ςτον 

οποίο ζχει αναγνωριςτεί κλινικά από τον κεράποντα ιατρό μία 

νόςοσ που μπορεί να μεταδοκεί με αυτά τα απεκκρίματα.  

 ςπζρμα, κολπικζσ εκκρίςεισ, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αρκρικό υγρό, 

πλευριτικό υγρό, περιτοναϊκό υγρό, περικάρδιο υγρό ι αμνιακό 

υγρό 

 ιςτοί, όργανα, ςϊμα νεκρϊν ηϊων ι μζρθ ςϊματοσ ηϊων.  

Ενδεικτικά αναφζρονται: 

 βελόνεσ, ςφριγγεσ, λάμεσ, χειρουργικά νυςτζρια 

 εργαλεία για κολποςκόπθςθ και τεςτ-παπ. 

 οφκαλμικζσ ράβδοι μθ αποςτειρωμζνεσ.  

 οφκαλμικζσ ράβδοι από TNT.  

 ςωλινεσ παροχετεφςεων και διαςωλθνϊςεων.  

 Κυκλϊματα για εξωςωματικι κυκλοφορία, λεκανίτςεσ μιασ χριςεωσ για τθ λιψθ 

υλικοφ βιοψίασ ενδομθτρίου  

 κακετιρεσ (κφςτθσ, φλεβϊν, αρτθριϊν, για πλευριτικζσ παροχετεφςεισ κλπ.), 

ςυνδζςεισ. 

 ςετ μετάγγιςθσ.  

 μολυςμζνα εργαλεία από ενδοφλζβια χοριγθςθ οροφ.  

 φίλτρα διφλιςθσ. 

 γάντια μίασ χριςεωσ.  

 υλικό μίασ χριςεωσ: ςταγονόμετρα, δοκιμαςτικοί ςωλινεσ, προςτατευτικόσ 

ρουχιςμόσ και μάςκεσ, γυαλιά, πανιά, ςεντόνια, μπότεσ, γαλότςεσ κά.  

 ιατρικά υλικά (γάηεσ, ταμπόν, επίδεςμοι, τςιρότα, ςωλθνοειδι ράμματα).  

 ςακοφλεσ (για μεταγγίςεισ, για οφρα, για παρεντερικι διατροφι).  

 ςετ για εγχφςεισ. 

 ορκοςκόπια και γαςτροςκόπια.  

 ςωλινεσ μφτθσ για βρογχοαναρρόφθςθ, για οξυγονοκεραπεία κλπ.  
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 ψικτρεσ, κακετιρεσ για κυτταρολογικι λιψθ.  

 ρινοςκόπια μίασ χριςεωσ.  

 μθτροςκόπια.  

 δόντια και μζρθ ςϊματοσ μικροφ μεγζκουσ μθ αναγνωρίςιμα.  

 μικρζσ κλίνεσ για πειραματόηωα.  

 κενά δοχεία εμβολίων ηωντανοφ αντιγόνου.   

 υπολείμματα φαγθτοφ από το δίςκο του αςκενοφσ. 

3. τα απόβλθτα που προζρχονται από κτθνιατρικζσ δραςτθριότθτεσ και  

α)  ζχουν μολυνκεί από πακογόνουσ για τον άνκρωπο και τα ηϊα παράγοντεσ, 

όπωσ ςφριγγεσ και βελόνεσ.  

β) ζχουν ζρκει ςε επαφι με οποιοδιποτε βιολογικό υγρό που εκκρίνεται ι 

απεκκρίνεται και για τα οποία υγρά ζχει διαπιςτωκεί κλινικά, από τον 

υπεφκυνο κτθνίατρο, κίνδυνοσ μετάδοςθσ νόςου, όπωσ αίμα, κόπρανα οφρα. 

γ) ςϊμα νεκρϊν ηϊων ι μζρθ ςϊματοσ ηϊων, ιςτοί ι όργανα ηϊων.  

Ρρζπει να τονιςτεί ότι ωσ που αποτελοφν και τθν πλειοψθφία των ΕΑΑΜ ποςοτικά, 

κεωροφμε τα απόβλθτα των οποίων θ ςυλλογι και διάκεςθ υπόκεινται ςε ειδικζσ 

απαιτιςεισ ςε ςχζςθ µε τθν πρόλθψθ μόλυνςθσ.  

Επειδι όμωσ ζνασ αςκενισ που ειςάγεται ςτο Νοςοκομείο:  

• δεν είναι γνωςτό εκ των προτζρων αν μπορεί να προκαλζςει μόλυνςθ μζςω του 

αίματοσ, των βιολογικϊν υγρϊν, των απεκκρίςεων κτλ,  

• δεν είναι γνωςτό οφτε κατά τθ διάρκεια τθσ νοςθλείασ ι μετά από αυτι αν μπορεί 

να προκαλζςει μόλυνςθ,  

  όλοι οι αςκενείσ αντιμετωπίηονται ωσ δυνθτικά πάςχοντεσ από μεταδοτικό 

νόςθμα.  

   Ωσ εκ τοφτου τα απόβλθτα που ζχουν ζρκει ςε επαφι με τα εν δυνάμει επικίνδυνα 

βιολογικά υγρά ι τισ διάφορεσ εκκρίςεισ τουσ (και ανάλογα με το νόςθμα) 

κεωροφνται ςτθν πράξθ ωσ ΕΑΑΜ, των οποίων θ ςυλλογι και διάκεςθ υπόκεινται 

ςε ειδικζσ απαιτιςεισ ςε ςχζςθ µε τθν πρόλθψθ μόλυνςθσ. 
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   Σε περίπτωςθ που είναι εκ των προτζρων γνωςτό ι γίνεται γνωςτό μζςω 

διάγνωςθσ ότι ο αςκενισ είναι φορζασ μεταδοτικισ αςκζνειασ (ςυνικωσ 

φυλάςςεται ςε περιβάλλον απομόνωςθσ) τα απόβλθτα πρζπει να κεωρθκοφν ωσ 

ιδιαιτζρωσ επικίνδυνα.  

 

β) Μικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα ( ΜΕΑ ) που ζχουν ταυτόχρονα τοξικό 

και μολυςματικό χαρακτιρα : 

Είναι απόβλθτα τα οποία εκδθλϊνουν τθν επικίνδυνθ ιδιότθτα Θ9 ταυτόχρονα με 

μια ι περιςςότερεσ επικίνδυνεσ ιδιότθτεσ ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΙΙ του 

άρκρου 60 του Νόμου 4042/2012.  

Ρεριλαμβάνουν απόβλθτα από ανάπτυξθ ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων και 

μικροβιολογικϊν-βιοχθμικϊν εξετάςεων  τα οποία περιζχουν, πζρα από κάποιον 

μολυςματικό παράγοντα, και κάποια τοξικι χθμικι ουςία όπωσ αντιδραςτιριο, 

διαλφτθ κτλ.  

Επίςθσ περιλαμβάνουν ανατομικά απόβλθτα από πακολογοανατομικά εργαςτιρια.  

Επιπλζον, ςτθν κατθγορία αυτι ανικουν τα απόβλθτα από πακολογικά και άλλα 

τμιματα όπου γίνονται χθμειοκεραπείεσ. Αυτοφ του είδουσ τα απόβλθτα, επειδι 

είναι τοξικά για το γονιδίωμα, κεωροφνται πολφ επικίνδυνα γιατί μπορεί να 

προκαλζςουν μεταλλάξεισ, καρκινογενζςεισ και τερατογενζςεισ. Οι καλλιζργειεσ 

υψθλοφ μολυςματικοφ κινδφνου κακϊσ και τα απόβλθτα που προζρχονται από 

χθμειοκεραπείεσ είναι απόβλθτα υψθλισ επικινδυνότθτασ.  

 Μικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα ( ΜΕΑ ) που ζχουν ταυτόχρονα τοξικό 

και μολυςματικό χαρακτιρα (ενδεικτικόσ κατάλογοσ): 

 

 Ρλάκεσ, τριβλία καλλιζργειασ και άλλα μζςα που χρθςιμοποιοφνται ςτθ 

μικροβιολογία και που ζχουν μολυνκεί από πακογόνουσ παράγοντεσ, 

 Ιςτοί, όργανα και μζρθ ςϊματοσ μθ αναγνωρίςιμα, πειραματόηωα και 

 Χρθςιμοποιθμζνεσ ςυςκευαςίεσ ορϊν με κυτταροςτατικά φάρμακα από 

αςκενείσ ςτουσ οποίουσ εφαρμόηεται χθμειοκεραπεία. 
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γ) Άλλα Επικίνδυνα Απόβλθτα ( ΑΕΑ ), αμιγώσ τοξικοφ χαρακτιρα . 

Είναι απόβλθτα τα οποία εκδθλϊνουν μια τουλάχιςτον επικίνδυνθ ιδιότθτα εκτόσ 

τθσ ιδιότθτασ Θ9. Ρεριλαμβάνουν ουςίεσ που αποτελοφνται από ι περιζχουν 

επικίνδυνεσ ουςίεσ ι κυτταροτοξικζσ/ κυτταροςτατικζσ ι άλλεσ επικίνδυνεσ 

φαρμακευτικζσ ουςίεσ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, περιλαμβάνουν τα φαρμακευτικά απόβλθτα. Στθν ίδια 

κατθγορία ανικουν και προϊόντα που προζκυψαν από τθν χριςθ των 

φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων, όπωσ κουτιά και μπουκάλια με κατάλοιπα, φιαλίδια, 

γάντια, μάςκεσ, ςωλθνάκια κά.  

Επιπλζον, ςτθν κατθγορία αυτι ανικουν τα χθμικά απόβλθτα. Τα χθμικά απόβλθτα 

μπορεί να ζχουν ςτερει, υγρι ι αζρια μορφι και προζρχονται από ιατρικζσ 

εργαςίεσ, από εργαςίεσ κακαριςμοφ και απολφμανςθσ και από εργαςίεσ τεχνικοφ 

χαρακτιρα.  

Απόβλθτα που περιζχουν ςτοιχεία ι επικίνδυνεσ οργανικζσ ενϊςεισ  όπωσ τα 

βαρζα μζταλλα ανικουν ςτθν ίδια κατθγορία. 

Άλλα Επικίνδυνα Απόβλθτα ( ΑΕΑ ), αμιγώσ τοξικοφ χαρακτιρα . 

 (ενδεικτικόσ κατάλογοσ): 

 Απόβλθτα που περιζχουν υδράργυρο (αμάλγαμα οδοντιατρικισ, 

κερμόμετρα, πιεςόμετρα υδραργφρου), άλλα βαρζα μζταλλα, επικίνδυνεσ 

οργανικζσ ενϊςεισ, κλπ.  

 Εξαντλθμζνα προςροφθτικά υλικά, φίλτρα . 

 Ζλαια εκροισ από αντλίεσ κενοφ . 

 Μονωτικά υλικά που περιζχουν αμίαντο . 

 Λθγμζνα μθ χρθςιμοποιθμζνα ι μολυςμζνα φαρμακευτικά προϊόντα 

φάρμακα ι φάρμακα που δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των κυτταροςτατικϊν φαρμάκων . 

 διαλφτεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα ακτινολογικά εργαςτιρια, διαλυτικά, 

ανόργανεσ χθμικζσ ενϊςεισ που περιζχουν οξζα και αλκάλια (π.χ. κειικό, 

υδροχλωρικό, νιτρικό, χρωμικό οξφ, υδροξείδιο του νατρίου και διάλυμα 

αμμωνίασ) και άλλα οξειδωτικά (KΜnO4, K2Cr2O7) ι επιβραδυντζσ (NaHSO3, 
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Na2SO3), χρθςιμοποιθμζνα ζλαια, απολυμαντικά, οργανικζσ χθμικζσ ενϊςεισ 

που χρθςιμοποιοφνται για τθν κακαριότθτα (φαινόλεσ), χλωροφόρμιο, 

τριχλωροαικυλζνιο, ξυλζνιο, ακετόνθ, μεκανόλθ, ηιηανιοκτόνα κτλ. 

Γ. Ειδικά εφματα Αποβλιτων.: 

αδιενεργά, ςυςκευαςίεσ με αζρια υπό πίεςθ, ρεφματα αποβλιτων εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ ( μπαταρίεσ, απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, 

απόβλθτα ζλαια, απόβλθτα εκςκαφϊν, καταςκευϊν και κατεδαφίςεων). 

2. ΑΡΟΤΕΦΩΣΘ.  

Είναι θ διαδικαςία τθσ κερμικισ επεξεργαςίασ αποβλιτων με ι χωρίσ ανάκτθςθ τθσ 

κερμότθτασ που εκλφεται κατά τθν καφςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

αποτζφρωςθσ αποβλιτων με οξείδωςθ, κακϊσ και άλλων τεχνικϊν κερμικϊν 

επεξεργαςιϊν όπωσ τθσ πυρόλυςθσ τθσ αεριοποίθςθσ ι τθσ τεχνικισ πλάςματοσ, 

εφόςον οι ουςίεσ που προζρχονται από τθν επεξεργαςία αυτι ςτθ ςυνζχεια, 

αποτεφρϊνονται. 

3. ΑΡΟΣΤΕΙΩΣΘ.  

Είναι θ διαδικαςία κάκε μεκόδου επεξεργαςίασ αποβλιτων από υγειονομικζσ 

μονάδεσ που πετυχαίνει μείωςθ του μικροβιακοφ φορτίου των αποβλιτων ςε 

επίπεδα παρόμοια με αυτά των οικιακϊν αποβλιτων.  

4. ΜΕΤΑΦΟΤΩΣΘ.  

Είναι θ διαδικαςία τθσ φόρτωςθσ των αποβλιτων από μζςο μεταφοράσ, μζςω 

κινθτισ μονάδασ ι μόνιμθσ εγκατάςταςθσ, ςε άλλο μζςο μεταφοράσ. Θ 

μεταφόρτωςθ μζςω κινθτϊν μονάδων αποτελεί εργαςία μεταφοράσ, ενϊ θ μόνιμθ 

εγκατάςταςθ μεταφόρτωςθσ αποτελεί εργαςία αποκικευςθσ.  
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5. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ( ΥΜ). 

Βαςικζσ κατθγορίεσ Υγειονομικϊν Μονάδων (μονάδεσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ) 

είναι: 

 Δθμόςια κεραπευτιρια, 

 Ιδιωτικά κεραπευτιρια, 

 Στρατιωτικά νοςοκομεία, 

 Κζντρα Υγείασ, 

 Κζντρα Αιμοδοςίασ, 

 Διαγνωςτικά και ερευνθτικά εργαςτιρια και 

 Κτθνιατρικζσ κλινικζσ κτλ,  

6. ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΧΘ  

Είναι θ υπθρεςία που είναι αρμόδια για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ ζγκριςθσ 

περιβαλλοντικϊν όρων για τισ ΥΜ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

7. ΕΤΘΣΙΟ 

Είναι θ περίοδοσ θ οποία καλφπτει ζνα θμερολογιακό ζτοσ από 1θ Ιανουαρίου ζωσ 

31 Δεκεμβρίου. 

7. ΡΘΓΘ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

Είναι ζνα διακριτό τμιμα τθσ ΥΜ από το οποίο παράγονται απόβλθτα. 

8. ΦΟΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ  

Είναι κάκε νομικό πρόςωπο το οποίο εκμεταλλεφεται ι διευκφνει τθν ΥΜ ι, όπου 

αυτό προβλζπεται από τθν εκνικι νομοκεςία, ςτο οποίο ζχουν μεταβιβαςκεί 

αποφαςιςτικζσ οικονομικζσ εξουςίεσ όςον αφορά τθν τεχνικι λειτουργία τθσ ΥΜ.  
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3.ΔΘΛΩΣΘ ΦΟΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ ΥΜ. 

 

 Θ Υγειονομικι Μονάδα « Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ », δεςμεφεται ότι κα 

διαχειρίηεται τα παραγόμενα απόβλθτα ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθ 

νομοκεςία με βαςικό ςτόχο τθν προςταςία των εργαηομζνων, τθσ δθμόςιασ υγείασ 

και του περιβάλλοντοσ. 

Θ Υγειονομικι Μονάδα «Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ », ςτοχεφει ςτθν ορκολογικι 

διαχείριςθ των αποβλιτων τα οποία παράγει και ςτθ ςυνεχι βελτίωςθ των 

επιδόςεων τθσ εγκατάςταςθσ, με ςκοπό τθ μείωςθ τθσ παραγωγισ αποβλιτων και 

τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ανάκτθςθσ αυτϊν.  

Για το λόγο αυτό θ Υγειονομικι Μονάδα προχωρά ςτθν εκπόνθςθ και εφαρμογι 

του παρόντοσ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων. Ο Εςωτερικόσ 

Κανονιςμόσ αναφζρει αναλυτικά όλεσ τισ διαδικαςίεσ που απαιτοφνται για τθν 

ορκολογικι διαχείριςθ των αποβλιτων. Θ Υγειονομικι Μονάδα «Γενικό 

Νοςοκομείο Άμφιςςασ », δεςμεφεται για τθν εφαρμογι των διαδικαςιϊν που 

αναφζρονται ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό κακϊσ και για τθν παρακολοφκθςθ και 

αναηιτθςθ των τεχνολογικϊν και νομοκετικϊν εξελίξεων που μποροφν να 

βελτιϊςουν περαιτζρω τισ επιδόςεισ τθσ.  

Θ Υγειονομικι Μονάδα «Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ », δεςμεφεται ότι κα 

ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτο πλαίςιο των δυνατοτιτων τθσ και κατά το μερίδιο που 

τθσ αναλογεί, ςτθ γενικότερθ προςπάκεια τθσ Ελλάδασ να μειϊςει τθν παραγωγι 

των αποβλιτων και να αυξιςει τθν ανάκτθςθ αυτϊν. Στο πλαίςιο αυτό κα 

ςυνεργάηεται με τισ αρμόδιεσ αρχζσ , και κα εφαρμόηει όλα όςα προβλζπονται από 

τθ ςχετικι νομοκεςία.  

 

4.ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΥΜ. 

 

To Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ είναι κτιςμζνο ςτο άκρο τθσ πόλθσ Άμφιςςασ και 

ειδικότερα ςτον οικιςμό Δροςοχωρίου και θ πρόςβαςθ γίνεται από τθν 

περιφερειακι οδόσ προσ Λιδορίκι και διακζτει δυο ειςόδουσ με κεντρικι είςοδο 

από ανατολικι πλευρά και βοθκθτικι είςοδο από δυτικά.  
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4.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΚΑΙ ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΙΔΥΜΑΤΟΣ. 

 

Το Νοςοκομείο είναι κτιςμζνο ςε οικόπεδο επιφάνειασ 17.000 τ.μ και  αποτελείται 

από: 

Α. Ιςόγειο ςτο οποίο ςτεγάηονται τα Επείγοντα και Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία κακϊσ  

τα εργαςτιρια Μικροβιολογικό Αιματολογικό Ακτινολογικό , Φαρμακείο  και οι 

διοικθτικζσ Υπθρεςίεσ. 

Β. Τρεισ Ορόφουσ  ςτουσ οποίουσ λειτουργοφν τα Νοςθλευτικά Τμιματα του 

Νοςοκομείου ωσ εξισ ςτον πρϊτο όροφο οι κλινικζσ, Χειρουργικι, Ορκοπεδικι, 

ΩΛ, Ουρολογικι, Οφκαλμολογικι , ςτο δεφτερο όροφο θ Μαιευτικι - 

Γυναικολογικι και τα Χειρουργεία, και ςτον τρίτο όροφο οι κλινικζσ Ρακολογικι, 

Καρδιολογικι, Ραιδιατρικι, Ρνευμονολογικι. 

Γ. Στο Α υπόγειο οι Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ, το μθχανοςτάςιο, θ αποςτείρωςθ, θ 

κουηίνα, το  Νεκροτομείο, οι αποκικεσ υλικοφ και θ Μονάδα Τεχνθτοφ Νεφροφ, 

και ςτο Β υπόγειο τα Ρλυντιρια. 

 

4.2 ΑΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ.  

Το Σφνολο των αναπτυγμζνων κλινϊν ανζρχεται ςε 80. 

 

4.3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΤΜΘΜΑΤΑ 

 

Ρακολογικόσ Τομζασ: 

 ΤΜΘΜΑΤΑ 
 Ρακολογικό Τμιμα 
 Καρδιολογικό Τμιμα 
 Ρνευμονολογικό Τμιμα 
 Ραιδιατρικό Τμιμα  
 Μονάδα Τεχνθτοφ Νεφροφ.  
 Νεφρολογικό Ιατρείο. 
 Υπερταςικό Ιατρείο  
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Τμιμα Αρικμόσ κλινϊν 

Ρακολογικό 26 

Καρδιολογικό 6 

Νεφρολογικό 3 

Ραιδιατρικό 2 

Ρνευμονολογικό 3 

Αιμοκακάρςεων Μ.Τ.Ν. 12 

 
Χειρουργικόσ Τομζασ: 
 
Χειρουργείο 
ΤΜΘΜΑΤΑ 
Χειρουργικό   Τμιμα 
Ορκοπεδικό  Τμιμα  
Μαιευτικό /Γυναικολογικό Τμιμα 
ΩΛ                Τμιμα 
Ουρολογικό     Τμιμα 
Οφκαλμολογικό Τμιμα 
Οδοντιατρικό Εξωτερικό Ιατρείο 
 

Τμιμα Αρικμόσ κλινϊν 

Χειρουργικό 14 

Ορκοπεδικό 12 

Μαιευτικό/ Γυναικολογικό 8 

ΩΛ 1 

Ουρολογικό 1 

Οφκαλμολογικό 3 

Οδοντιατρικό 1 

 
Εργαςτθριακόσ Τομζασ  
Μικροβιολογικό 
Αιματολογικό 
Ακτινοδιαγνωςτικό 
 

Λοιπά Τμιματα  
 

Τμιμα  

ΤΕΙ +ΤΕΡ  
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Φυςιοκεραπείασ  

 

4.4  ΑΙΘΜΟΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΑΝΑ ΤΜΘΜΑ  

1.Ρακολογικόσ Τομζασ 
 

Τμιμα Ιατροί Νοςθλευτικό Λοιπά  

 ΔΕΡ EΣΥ 
Ειδ/ν

οι Νος/κό Βοθκ/κό 
Ραρ
/κό Επ/κό Σφνολο 

Αιμοκάκαρςθσ  1  12 1   14 

Ρακολογικό  3 3 11 3  1 20 

Καρδιολογικό  2      2 

Ρνευμονολογικό  1       

Ραιδιατρικό  2      2 

         

         

Σφνολο  9 3 23 4  1 40 

 
2.Χειρουργικόσ Τομζασ 
 

Τμιμα Ιατροί Νοςθλευτικό Λοιπά  

 ΔΕΡ EΣΥ Ειδ/νοι Νος/κό 
Βοθκ/

κό 
Ραρ/κ

ό Επ/κό Σφνολο 

Αναιςκθςιολογικό  3  4    7 

Αποςτείρωςθ    2 2   4 

Χειρουργικό  4 3 10 3   20 

Μαιευτικό/ 
Γυναικολογικό  

 1  7   1 9 

Ορκοπεδικό  2 3    1 6 

ΩΛ               1      1 

Ουρολογικό  1      1 

Οφκαλμολογικό  2      2 

Οδοντιατρικό  1      1 

Χειρουργείο     10    10 

Σφνολο  15 6 34 6  2 63 

Το Νοςθλευτικό και βοθκθτικό προςωπικό των τμθμάτων του κάκε τομζα  
προςφζρουν υπθρεςία και ςτα υπόλοιπα τμιματα του Νοςοκομείου μασ.  
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4.Εργαςτθριακόσ Τομζασ 
 

Τμιμα Ιατροί Νοςθλευτικό Λοιπά  

 ΔΕΡ EΣΥ Ειδ/νοι Νος/κό Βοθκ/κό 
Ραρ/κ

ό Επ/κό Σφνολο 

Ακτινολογικό  2   1 10  13 

Μικροβιολογικό  1 2  1 11  15 

Αιμοδοςία  1  3  2  6 

Σφνολο  4 2 3 2 23  34 

 
5.Λοιπά τμιματα και διατομεακά. 

 

Τμιμα Ιατροί Νοςθλευτικό Λοιπά 

  ΔΕΡ EΣΥ Ειδ/νοι Νος/κό Βοθκ/κό 
Ραρ/κ

ό Επ/κό Σφνολο 

ΤΕΙ +ΤΕΡ    13 5   18 

Νοςθλευτικι 
Διεφκυνςθ 

   2    
2 

Φυςιοκεραπεία      1  1 

Φαρμακείο      2 1 3 

Σφνολο    15 5 3 1 24 

 
 
 

4.5  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΘΣΙΟΣ ΑΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΘΜΑ  

 
1.Ρακολογικό Τομζασ 
 

ΤΜΘΜΑ  ΑΚ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ρακολογικό     22 1057 1020 958 908 1003 910 1011 1245 1284 

Καρδιολογικό            9 345 358 306 174 110 138 154 107 102 

Ρνευμονολογικό  3   77 42   2 6  

Ραιδιατρικό 3 60 31 22 14 12 10 2 5 4 

Νεφρολογικό 3       31 27 34 

Σφνολο 40 1462 1409 1363 1141 1125 1055 1200 1390 1424 

 
 



 18 

Μζςθ Διάρκεια Νοςθλείασ Αςκενϊν  ανά Ζτοσ και τμιμα. 
 

ΤΜΘΜΑ ΑΚ 2005 2006 2007 2008 
 

2009 2010 2011 2012 

Ρακολογικό      22 4,64 4,47 4,72 4,91 5,19 3,85 4,21 4,49 

Καρδιολογικό           12 3,88 3,74 2,53 1,55 3,52 1,79 1,42 2,21 

Ρνευμονολογικό       3  6,44 6,38   1 3 0 

Νεφρολογικό       7,71 2,88 4,47 

Ραιδιατρικό 3 1,42 2,23 1,29 1,25 11   1       1,42 1 1,6 1 

Σφνολο 40         

 
Ροςοςτό Ρλθρότθτασ Κλινϊν ανά Ζτοσ και τμιμα.  
 

ΤΜΘΜΑ ΑΚ 2005 2006 2007 2008  2009 2010 2011 2012 

Ρακολογικό 22 58,33 54,15 53,35 61,23 57,48 48,44 65,34 71,65 

Καρδιολογικό 9 32,10 26,10 10,05 3,89 10,77 8,40 4,62 6,86 

Ρνευμονολογικό 3  45,84 24,47   0,18 1,64  

Νεφρολογικό 3      21,83 7,12 13,84 

Ραιδιατρικό 3 4,03 4,47 2,01 1,37 0,91 0,18 0,73 0,36 

Σφνολο 40 41,89 41,68 33,62 35,04 34,91 30,19 35,93 42,13 

 
 
 
 
2. Χειρουργικόσ Τομζασ 

ΤΜΘΜΑ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Χειρουργικό 820 839 860 749 743 682 742 579 659 

Ορκοπαιδικό           297 325 340 350 396 437 453 460 478 

Μαιευτικό/ 
Γυναικολογικό 

560 581 484 460 449 486 393 358 231 

ΟΛ              22 20 24 11 4 5 4 4 1 

Ουρολογικό 35 82 38 18 23 14 6 9 19 

Οφκαλμολογικό 33 63 50 123 210 292 236 236 244 

Οδοντιατρικό   1 2  2    

Σφνολο 1767 1910 1797 1713 1825 1918 1834 1646 1632 
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Μζςθ Διάρκεια Νοςθλείασ Αςκενϊν ανά Ζτοσ και τμιμα.  

ΤΜΘΜΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Χειρουργικό 3,41 3,64 3,59 3,33 3,35 3,17 3,69 3,76 

Ορκοπαιδικό          6,97 7,97 7,48 6,22 6,04 4,71 4,75 4,74 

Μαιευτικό/ 
Γυναικολογικό 

3,21 2,99 2,79 2,81 2,83 2,77 2,73 2,88 

ΩΛ 1,35 1,60 3,59 1,75 1,2 1,25 1,25 1 

Ουρολογικό 1,30 1,11 1,06 1,82 1,78 1,33 2,22 1,57 

Οφκαλμολογικό 1,24 1,08 1,14 1,01 1 1 1,00 1 

Οδοντιατρικό  1,00 2,5  1    

Σφνολο         

 
Ροςοςτό Ρλθρότθτασ Κλινϊν ανά Ζτοσ και τμιμα. 

ΤΜΘΜΑ ΑΚ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Χειρουργικό 16 49,14 53,73 46,08 42,32 38,83 40,33 36,67 42,38 

Ορκοπεδικό 16 38,63 46,68 44,85 42,11 44,01 36,54 37,46 38,76 

Μαιευτικό/ 
Γυναικολογικό 14 

36,75 28,34 25,13 
24,63 26,53 

21,27 19,15 12,99 

ΩΛ 2 2,47 5,48 1,92 0,96 0,82 0,68 0,68 0,13 

Ουρολογικό 2 14,70 5,75 2,60 5,74 3,42 1,10 2,73 4,09 

Οφκαλμολογικό 3 7,05 4,93 12,79 19,40 26,66 21,55 21,73 22,22 

Οδοντιατρικό 1  0,27 1,37  0,55    

Σφνολο 54 36,51 37,79 34,35 32,99 32,83 29,97 29,96 29,28 

 
Χειρουργικζσ Επεμβάςεισ ανά Ζτοσ και τμιμα. 
 

ΤΜΘΜΑ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Χειρουργικό 196 408 333 324 250 292 404 

Ορκοπεδικό 275 268 306 334 332 396 439 

Μαιευτικό 60 191 188 182 255 277 191 

ΩΛ 17 10 5 3 2 2  

Ουρολογικό 2 20 22 19 15 15 25 

Οφκαλμολογικό 48 115 204 293 236 236 246 

Οδοντιατρικό 2  4 2    

 ΣΥΝΟΛΟ 600 1217 1140 1157 1090 1218 1305 
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Αρικμόσ Επιςκζψεων ςτα Ε.Ι. 
 

Ιατρείο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ρακολογικό 7089 6360 7446 7636 6522 6766 6131 

Καρδιολογικό 2184 2193 1747 1425 1255 2738 2659 

Ρνευμονολογικό 831 725 421  143 539 691 

Ραιδιατρικό 4776 4470 4069 4246 4104 3448 2630 

Νευρολογικό 1739 1859 1839 1750    

Νεφρολογικό 
283 185 180 267 279 164 

95 
 

Διαβθτολογικό 582 532 392 183 81   

Χειρουργικό 7377 5552 5427 5481 6330 5827 5422 

Ορκοπεδικό 4380 3360 3117 5540 5761 4285 6105 

Μαιευτικό 1799 1939 1818 1750 2707 3183 2193 

ΩΛ 2755 2169 1994 1576 1649 1293 1060 

Ουρολογικό 1986 2067 1621 898 906 553 490 

Οφκαλμολογικό 2268 2058 1679 1000 1070 1418 1568 

Ψυχιατρικό 207 -      

Οδοντιατρικό 2031 2018 1907 730 411 355 720 

 

 

Αρικμόσ Εξετάςεων/Επεμβάςεων ςε Βαςικά Τμιματα ανά Ζτοσ 

Εργαςτιριο 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Μικροβιολογικό 242700 302132 305931 257352 275181 276615 

Αιματολογικό 12200 12673 11884 11750 16285 16096 

Ακτινοδιαγνωςτικό 23282 10335 34087 32882 32185 31906 

Αξονικόσ  1348 1197 851 542 845 1136 

Μαςτογραφοσ 3356 3197 563 599 526 401 

Υπζρθχοι 5760 2411 1253 2774 2779 2945 

Οςτικι Μζτρθςθ 762 754 720 599 646 631 
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4.6  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ  

Ρεριγραφι Κφριων Βιοϊατρικϊν Συςτθμάτων 

Ιατρικό 
Μθχάνθμα 

Ζτοσ 
Εγκατ/ςθσ 

Μοντζλο Αρικμόσ 

 
Αξονικόσ 
τομογράφοσ 

 
2002 

 
TOSHIBA 

 
1 

Υπζρθχοι 1995,2005 ΤOSHIBA, 
G.E.Vivid 

2 

Μαςτογράφοσ 2002 Senograf 1 

Ενδοςκοπικό / 
Λαπαροςκοπικό 
ςφςτθμα 

 

 2006 WOLF Richard 
Type 4015 

/  
OLYMPUS CLH-2 

 

2 

Οδοντιατρικι 
Μονάδα 

2006 Evolution X 
3000 / LINEA 
TAC / NSK Ti-
Max EL400H 

3 

Μθχανιματα 
Τεχνθτοφ Νεφροφ 
Κλαςικισ 
Αιμοκάκαρςθσ 

2010 FREESENIOUS 
4008S 

7 

    

Ρρομικειεσ Ιατρικοφ εξοπλιςμοφ το ζτοσ 2008-2009 

Μθχανιματα π.χ.  Τμιματα- τεμάχια 

Ακτινοςκοπικό        Χειρουργείο            1 

Υπερθχοκαρδιογραφοσ      Καρδιολογικό           1 

Ψυχόμενθ φυγόκεντροσ       Μικροβιολογικό    1 

Ρλυντιριο εργαλείων      Αποςτείρωςθ            1 

  

κλπ   

Ρθγι: Τμιμα Βιοϊατρικισ τεχνολογίασ  

5. ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΩΝ ΑΥΜ. 

Θ ςωςτι διαχείριςθ των ΑΥΜ πρζπει να αποτελεί βαςικό και πρωτεφον 

μζλθμα κάκε διοίκθςθσ υγειονομικισ μονάδασ, εξαρτάται δε ςε πολφ μεγάλο 
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βακμό από τθν ςωςτι διοικθτικι-οργανωτικι δομι και τθν ενεργό ςυμμετοχι καλά 

πλθροφορθμζνου και εκπαιδευμζνου προςωπικοφ.  

Ο Διοικθτισ του Γενικοφ Νοςοκομείου Άμφιςςασ με τθν αρικμ.57/ΔΣ / 17-1-2014 

Απόφαςθ ζχει ορίςει τθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Αποβλιτων θ οποία ζχει ωσ ζργο : 

 Τον οριςμό Υπευκφνου Διαχείριςθσ ΑΥΜ 

 Τθν ζγκριςθ του ΕΚΔΑΥΜ 

 Τθν ανακεϊρθςθ του ΕΚΔΑΥΜ 

 Τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ του κανονιςμοφ. 

Θ Επιτροπι Διαχείριςθσ Αποβλιτων αποτελείται από τα ακόλουκα μζλθ: 

ΜΕΛΘ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ 

5.2.1.Διοικθτισ/Υπεφκυνοσ ΔΑΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 

5.2.2.Ρρόεδροσ Επιτροπισ 
Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων 

ΡΑΡΟΥΛΙΑ  ΕΥΘΥΜΙΑ  

5.2.3 Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ ΑΥΜ ΦΟΝΟΕΛΘ ΤΕΕΗΑ 

5.2.4 Διευκυντζσ Ιατρικϊν Τομζων / 
Τμθμάτων. 

Α. Χειρουργικοφ Τομζα 

Κουμποφρθσ Γεϊργιοσ  

 Δ/ντισ  Ουρολόγοσ 

 

Β. Ρακολογικοφ Τμιματοσ  

Κοφλελθσ Άγγελοσ 

Δ/ντισ   Ρακολόγοσ. 

 

Γ. Ω..Λ Τμιματοσ  

Ραπαδρόςοσ Θλίασ 

Δ/ντισ   Ω..Λ 

5.2.5. Διοικθτικόσ Διευκυντισ  ΛΙΑΑΚΘΣ  ΘΛΙΑΣ  

5.2.6. Διευκφντρια Νοςθλευτικισ 
Υπθρεςίασ  

ΚΟΔΑ ΡΑΑΣΚΕΥΘ  
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5.2.7. Ρροϊςτάμενοι Νοςθλευτζσ 
τμθμάτων  

Τομεάρχθσ Χειρουργικοφ Τομζα  

Γαλάτου Νίκθ  

Ρροϊςταμζνθ Επειγόντων & 

Εξωτερικϊν Ιατρείων 

Ηαφείρθ Θεοδϊρα  

5.2.8.Διευκυντισ Φαρμακείου. Κοφτρα Ευγενία  

5.2.9 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ 
Ακτινολογικοφ  Τμιματοσ  

άφο Λάουρα  

5.2.10. Υπεφκυνθ  Γραφείου Επιςταςίασ Μανζ Κυριακι  

5.2.11.Ρροϊςτάμενοσ  Τεχνικισ Υπθρεςίασ  Ρουρνάρασ Κωνςταντίνοσ 

Θ Επιτροπι διαχείριςθσ ζχει ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ, τθν μζριμνα για τθν επαρκι 

εκπαίδευςθ των μελϊν του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και τον προςδιοριςμό των 

υπευκφνων για τθ διαρκι εκπαίδευςθ τουσ, με τθ βοικεια κατάλλθλων 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. Και τθν εξαςφάλιςθ επαρκϊν πόρων και τθ διάκεςθ 

ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ του ΕΚΔΑΥΜ. 

Βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνεργαςία με τουσ Ρροϊςτάμενουσ  Νοςθλευτζσ όλων των 

Τμθμάτων τθσ Υγειονομικισ Μονάδασ και πρζπει να ςυνεδριάηει τουλάχιςτον μια 

φορά ετθςίωσ.  

5.1. ΟΓΑΝΟΓΑΜΜΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ  

Θ αςφαλισ διαχείριςθ των παραγόμενων αποβλιτων ςτθν Υγειονομικι Μονάδα 

προχποκζτει τθν φπαρξθ ενόσ εςωτερικοφ οργανογράμματοσ το οποίο 

δθμιουργείται με τθν ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ των μονάδων υγείασ ςε ςυνεργαςία με 

τθν επιτροπι διαχείριςθσ των αποβλιτων . Στο παρακάτω ςχιμα παρουςιάηεται το 

οργανόγραμμα τθσ δομισ διαχείριςθσ των αποβλιτων του Γενικοφ Νοςοκομείου 

Άμφιςςασ  Ππωσ φαίνεται ςφμφωνα με το ςχιμα, ο υπεφκυνοσ διαχείριςθσ 

αποβλιτων τθσ ΥΜ, είναι ο αποδζκτθσ των προβλθμάτων και αναγκϊν του κάκε 

τμιματοσ του νοςοκομείου, ενϊ ςυγχρόνωσ προΐςταται ςε κζματα διαχείριςθσ , 
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ακολουκϊντασ τισ κατευκφνςεισ του Διοικθτι του νοςοκομείου και τθσ αρμόδιασ 

επιτροπισ, του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των παραγόμενων αποβλιτων.  

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΑΜΦΙΑ 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ 

ΑΤΜ 

Τπεύθςνορ  

Διασείπιζηρ 

Αποβλήηυν ΤΜ  

Τπεύθςνοι  

Διασείπιζηρ 

ΑΤΜ 

Σμημάηυν  

Πποφζηάμενορ 

Γπαθείος 

Ππομηθειών 

Πποφζηάμενορ 

Γπαθείος 

Γενικήρ 

Επιζηαζίαρ 

Καθαπιόηηηα

ρ 

Τπεύθςνορ  

Αποθήκεςζηρ  

ΕΑ 

σήμα 1. Οπγανόγπαμμα δομήρ ζςζηήμαηορ διασείπιζηρ αποβλήηυν 

Γενικού Νοζοκομείος Άμθιζζαρ. 
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5.2. ΚΑΘΘΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ  

5.2.1 Διοικθτισ 

Ο Διοικθτισ/Υπεφκυνοσ τθσ Υγειονομικισ Μονάδασ είναι επιφορτιςμζνοσ με τα 

παρακάτω κακικοντα: 

 Τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων, πρϊτο μζλθμα τθσ οποίασ 

αποτελεί θ ςφνταξθ εςωτερικοφ κανονιςμοφ διαχείριςθσ ιατρικϊν αποβλιτων.  

 Τθ ςφγκλιςθ ςυνεδριάςεων τθσ ΕΔΑΥΜ. 

 Τθ διαρκι ςυνεργαςία με τον ΥΔΑΥΜ και τουσ υπολοίπουσ επικεφαλισ 

τμθμάτων για τθ ςχολαςτικι εφαρμογι του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ και τισ 

ειδικζσ ανάγκεσ που ενδεχομζνωσ να προκφψουν για τα διάφορα τμιματα. 

 Τθν επαρκι διάκεςθ οικονομικϊν και ανκρϊπινων πόρων για τθν εφαρμογι του 

Κανονιςμοφ. 

 Τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ τθσ ΥΜ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των παραγόμενων 

αποβλιτων. 

 Τθ διαρκι και επαρκι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ και τον προςδιοριςμό των 

υπευκφνων για τθν πραγματοποίθςθ ςεμιναρίων εκπαίδευςθσ. 

5.2.2.Ρρόεδροσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων 

Ο Ρρόεδροσ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων διαςφαλίηει ότι θ Επιτροπι 

Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων, ςυνεργάηεται με τθν αντίςτοιχθ για τθ Διαχείριςθ 

των Αποβλιτων και τον ΥΔΑΥΜ, παρζχοντασ ςυμβουλζσ ςχετικά με τον ζλεγχο 

των λοιμϊξεων.  

Τα κακικοντά του είναι:  
 
 Ζχει τθν ευκφνθ, ςε ςυνεργαςία με τον Ιατρό Εργαςίασ, του εμβολιαςμοφ του 

προςωπικοφ που απαςχολείται με τθ διαχείριςθ των αποβλιτων  

 Οργανϊνει και επιβλζπει τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτθν αςφαλι 

διαχείριςθ των αποβλιτων ςε ςυνεργαςία με τουσ Διευκυντζσ των Τμθμάτων, 

το Διευκυντι τθσ Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ και τον Διοικθτικό Διευκυντι. 

 Ελζγχει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ διαδικαςίασ τθσ αποςτείρωςθσ (αν 

υφίςταται ςτθν υγειονομικι μονάδα), με τθ χριςθ βιολογικϊν δεικτϊν, 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν Θ.Ρ. 37591/2031 ΚΥΑ. 
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 Ζχει τθν ευκφνθ για τθ ςωςτι απολφμανςθ των χϊρων. 

 

5.2.3 Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ ΑΥΜ.  

Ορίςτθκε με τθν αρικμ.413/Σ.Δ./ 26-2-2013 Απόφαςθ, Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ των 

Αποβλιτων Υγειονομικισ Μονάδασ (ΥΔΑΥΜ), και ο  αναπλθρωτισ του:  

 

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ 

ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΑ ΤΕ ΦΟΝ ΟΕΛΘ ΤΕΕΗΑ 

ΑΝΑΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ : 
 
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΑ ΔΕ 
 

ΚΟΛΟΒΑΘ ΕΙΘΝΘ 

 

Ωσ επιπλζον προςόν ςτθν επιλογι του ΥΔΑΥΜ, αποτελεί θ εμπειρία και θ 

εξειδίκευςθ ςτο κζμα τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων. 

Ο Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ των Αποβλιτων ζχει τθν ςυνολικι ευκφνθ τθσ εκπόνθςθσ 

του Σχεδίου Διαχείριςθσ των Αποβλιτων και τθσ κακθμερινισ παρακολοφκθςθσ τθσ 

εφαρμογισ του. Και ςυνεργάηεται με όλα τα αρμόδια όργανα που εμπλζκονται ςτθ 

διαχείριςθ των αποβλιτων.  

Ο ΥΔΑΥΜ είναι υπεφκυνοσ για τθν κακθμερινι παρακολοφκθςθ του ςυςτιματοσ 

Διαχείριςθσ Αποβλιτων. Γι’ αυτό το λόγο πρζπει να ζχει άμεςθ επικοινωνία με όλα 

τα ςτελζχθ και τουσ υπαλλιλουσ του Νοςοκομείου. Αναφζρεται πάντοτε ςτθν 

ανϊτερθ αρχι τθσ υγειονομικισ μονάδασ (π.χ. Διοικθτι Νοςοκομείου). 

Ρρζπει να γνωρίηει καλά τισ οργανωτικζσ και λειτουργικζσ δομζσ του Νοςοκομείου. 

Κακϊσ αποτελεί τον ςφνδεςμο του ιδρφματοσ με τισ διάφορεσ υπθρεςίεσ του 

κράτουσ που ςχετίηονται με οποιονδιποτε τρόπο με τθ διαχείριςθ των αποβλιτων 

(π.χ. Διμο, Υγειονομικι Υπθρεςία Νομαρχίασ, Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, 

Υπουργεία κτλ). Ο ΥΔΑΥΜ δεν πρζπει να διακζτει αρκετό χρόνο ςτα κακικοντά του 

και να διακζτει ςχετικι εμπειρία και  επιρροι ϊςτε να είναι αποτελεςματικόσ. Για 

το λόγο αυτό προτείνεται να είναι μεςαίου επιπζδου ςτζλεχοσ τθσ κάκε μονάδασ.  
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Θ επιτυχία του ςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων, εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό 

από τθν επιλογι του κατάλλθλου υπαλλιλου για τθ κζςθ του ΥΔΑΥΜ.  

Ειδικότερα, όςον αφορά ςτθ Διαχείριςθ των Αποβλιτων: 

1 Καταγράφει τισ ανάγκεσ τθσ υγειονομικισ μονάδασ ςε ειδικά τροχιλατα, 

περιζκτεσ, ςακοφλεσ, μζςα ατομικισ προςταςίασ κ.λ.π. και ςυνεργάηεται με το 

Τμιμα Ρρομθκειϊν για τθ διαςφάλιςθ τθσ επάρκειάσ τουσ. 

2 Επιβλζπει το διαχωριςμό των αποβλιτων, ςτα ςθμεία ςυλλογισ, από το 

προςωπικό, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτουσ κανόνεσ.  

3 Φροντίηει για τθ ςωςτι και προςεκτικι μεταφορά των αποβλιτων προσ και από 

τουσ χϊρουσ προςωρινισ φφλαξθσ. 

4 Επιβλζπει τθν καταλλθλότθτα των οχθμάτων μεταφοράσ και των υποδοχζων.   

5 Ελζγχει τθ μεταφορά των αποβλιτων ςτουσ χϊρουσ προςωρινισ αποκικευςθσ, 

ϊςτε αυτι να γίνεται με τα κατάλλθλα μζςα, ςτα κατάλλθλα χρονικά διαςτιματα. 

6 Διαςφαλίηει τθ ςωςτι χριςθ των χϊρων αποκικευςθσ των αποβλιτων και τθ μθ 

πρόςβαςι τουσ από αναρμόδιουσ. 

7 Ελζγχει το πρόγραμμα απολφμανςθσ του χρθςιμοποιοφμενου εξοπλιςμοφ. 

8 Διαςφαλίηει ότι τα απόβλθτα δεν παραμζνουν ςε χϊρουσ εκτόσ αυτϊν τθσ 

προςωρινισ αποκικευςθσ (κλιμακοςτάςια, αφλειοι χϊροι). 

9 Διαςφαλίηει ότι τα απόβλθτα δεν παραμζνουν περιςςότερο από τον επιτρεπτό 

χρόνο ςτουσ χϊρουσ προςωρινισ αποκικευςθσ και ότι θ επεξεργαςία τουσ και θ 

τελικι διάκεςι τουσ γίνεται με τθν απαιτοφμενθ ςυχνότθτα. 

 Συνεργάηεται με τουσ Διευκυντζσ και Ρροϊςταμζνουσ των Τμθμάτων,  ϊςτε να 

διαςφαλιςτεί ότι το ιατρικό και λοιπό προςωπικό γνωρίηουν τισ ευκφνεσ τουσ 

για το διαχωριςμό των αποβλιτων. 

 Ραρακολουκεί τισ εξελίξεισ τθσ νομοκεςίασ και τθσ τεχνολογίασ περί 

Επικίνδυνων  Αποβλιτων (ΕΑΥΜ).  

 Τθρεί τα προβλεπόμενα από τθν ΚΥΑ ςυνοδευτικά ζντυπα των ΕΑΥΜ για τα 

διάφορα ςτάδια διαχείριςισ τουσ και τα αρχεία του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 

(παραςτατικά, αναφορζσ κ.α.). 

 Ειςθγείται τθν ανακεϊρθςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ όταν αυτό απαιτείται. 
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 Αποφεφγει τθν ανεξζλεγκτθ  διάκεςθ αποβλιτων τουσ χϊρουσ του 

Νοςοκομείου. 

 Επιβλζπει, ςυντονίηει, ελζγχει και καταγράφει όλεσ τισ διαδικαςίεσ-λειτουργίεσ 

που αφοροφν τθν διαχείριςθ ΕΑΥΜ . 

 Ελζγχει και καταγράφει  τισ μεκόδουσ μεταφοράσ των ΕΑΥΜ τόςο εντόσ όςο και 

εκτόσ τθσ μονάδασ μζχρι το ςθμείο τθσ επεξεργαςίασ τουσ. 

 Αναγνωρίηει τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ του προςωπικοφ ανάλογα με τθ κζςθ 

του. 

 Οργανϊνει και επιβλζπει τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τθν διαχείριςθ των 

ΕΑΥΜ  

 Διαςφαλίηει τθν φπαρξθ διαδικαςιϊν αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων περιςτατικϊν ςε 

γραπτι μορφι, τθν ανάρτθςι τουσ ςτα κατάλλθλα ςθμεία και τθν ενθμζρωςθ 

των εργαηομζνων ςχετικά με αυτζσ. 

 Ερευνά και εξάγει ςυμπεράςματα ςχετικά με περιςτατικά-ατυχιματα που 

αφοροφν τθν διαχείριςθ ΕΑΥΜ . 

Πςον αφορά ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων περιςτατικϊν: 

 Διαςφαλίηει ότι υπάρχουν διακζςιμα μζςα ατομικισ προςταςίασ και γραπτζσ 

οδθγίεσ αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν, ότι ςε κάκε περίπτωςθ βρίςκονται 

ςτθ κζςθ τουσ, και ότι το προςωπικό γνωρίηει το τι πρζπει να κάνει ςε 

περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

 Διερευνά και καταγράφει κάκε περιςτατικό που ςχετίηεται με τθ διαχείριςθ των 

αποβλιτων (ατυχιματα, αςτοχίεσ του ςυςτιματοσ κ.α.) ζτςι ϊςτε να 

λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αποφυγι τουσ ςτο μζλλον. 

 Καταγράφει τθν ποςότθτα των ΕΑΥΜ που παριχκθςαν κάκε μινα ανά 

κατθγορία και ανά τμιμα κακϊσ και τον τρόπο με τον οποίο ζγινε θ επεξεργαςία 

και θ τελικι διάκεςι τουσ. 

5.2.4 Διευκυντζσ Ιατρικϊν Τομζων/Τμθμάτων. 

Οι Διευκυντζσ των Τομζων/ Τμθμάτων, είναι υπεφκυνοι για τον διαχωριςμό και 

αποκομιδι των αποβλιτων που παράγονται ςτο Τομζα / Τμιμα τουσ.  

Στα κακικοντά τουσ ανικουν: 
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 Θ διαςφάλιςθ ότι όλοι οι γιατροί, νοςθλευτζσ, παραϊατρικό προςωπικό και όςοι 

ανικουν ςτο Τμιμα τουσ γνωρίηουν τισ ςωςτζσ διαδικαςίεσ διαχωριςμοφ και τισ 

ακολουκοφν πιςτά. 

 Θ ςυνεργαςία με τον ΥΔΑΥΜ προκειμζνου να ελζγχονται οι εφαρμοηόμενεσ 

διαδικαςίεσ και πρακτικζσ, ςε άμεςθ επικοινωνία με τουσ διοριςμζνουσ 

υπεφκυνουσ αποβλιτων τμιματοσ ( ΤΥΔΑΥΜ), που είναι οι προϊςτάμενοι των 

τμθμάτων, για τθν υλοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων ςτα τμιματά 

τουσ. 

 Θ παροχι εκπαίδευςθσ ςε ςτελζχθ του Τμιματοσ ςχετικά με τθν διαχείριςθ 

ΕΑΥΜ . 

 Θ ενκάρρυνςθ του προςωπικοφ του Τμιματοσ ϊςτε να ελζγχει τθν εφαρμογι 

των ςωςτϊν διαδικαςιϊν από το προςωπικό κακαριότθτασ. 

 

5.2.5. Διοικθτικόσ Διευκυντισ  
5.2.6. Διευκφντρια Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ  
Είναι υπεφκυνοι για: 

 Τθ διαρκι εκπαίδευςθ του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ και λοιποφ προςωπικοφ 

ςε κζματα διαχωριςμοφ, ςυλλογισ, μεταφοράσ και διάκεςθσ αποβλιτων. 

 Τον ζλεγχο τθσ επίτευξθσ των ςτόχων τθσ ορκισ διαχείριςθσ των αποβλιτων, 

ςυνεργαηόμενοι με τον ΥΔΑΥΜ και με τισ άλλεσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ τθσ 

υγειονομικισ μονάδασ. 

5.2.7. Ρροϊςτάμενοι Νοςθλευτζσ τμθμάτων 

Οι Ρροϊςτάμενοι Νοςθλευτζσ Τμθμάτων είναι υπεφκυνοι για : 

 Το  ςωςτό διαχωριςμό, τθ φφλαξθ, τθ διάκεςθ και τθν ελαχιςτοποίθςθ των 

αποβλιτων που παράγονται ςτα Τμιματά τουσ.  

 Τθν τιρθςθ των όςων αναφζρονται ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό Διαχείριςθσ από 

το προςωπικό των Τμθμάτων τουσ.  

 Τθν παρακολοφκθςθ του ςυςτιματοσ διαχωριςμοφ και ςυλλογισ των 

αποβλιτων τθσ υπομονάδασ τουσ, ςε ςυνεργαςία με τον ΥΔΑΥΜ.. 
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5.2.8. Διευκυντισ Φαρμακείου 

Ο Διευκυντισ Φαρμακείου είναι αρμόδιοσ για: 

 Τθν αςφαλι φφλαξθ των φαρμάκων και τθν ελαχιςτοποίθςθ των 

φαρμακευτικϊν αποβλιτων. 

 Τθν ορκολογικι προμικεια των φαρμάκων, ϊςτε να μθν περιςςεφουν φάρμακα. 

 Τισ διαδικαςίεσ διάκεςθσ των φαρμακευτικϊν αποβλιτων. 

 Τθν κατάρτιςθ του προςωπικοφ που εμπλζκεται ςτθ διαχείριςθ των 

φαρμακευτικϊν αποβλιτων.  

 Θ παροχι ςυμβουλϊν ςε όλουσ τουσ ανωτζρω για τισ ςωςτζσ πρακτικζσ ςτθ 

διαχείριςθ των φαρμακευτικϊν αποβλιτων. 

 Τον ςυντονιςμό και τθν παρακολοφκθςθ-καταγραφι των διαδικαςιϊν 

διαχείριςθσ των φαρμακευτικϊν αποβλιτων. 

5.2.9. Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ Ακτινολογικοφ τμιματοσ  

Τα κακικοντα και οι υποχρεϊςεισ του Επιςτθμονικοφ υπεφκυνου του 

Ακτινολογικοφ Τμιματοσ είναι παρόμοια με αυτά του Υπευκφνου Φαρμακείου 

ςχετικά με τα τοξικά-ραδιενεργά απόβλθτα. 

5.2.10. Υπεφκυνθ Γραφείου Επιςταςίασ 

Θ Υπεφκυνθ του Γραφείου Επιςταςίασ: 

 Οργανϊνει το πρόγραμμα και τισ διαδικαςίεσ απολφμανςθσ των οχθμάτων 

μεταφοράσ, των υποδοχζων και του χϊρου προςωρινισ αποκικευςθσ των 

αποβλιτων. 

 Επιβλζπει το βοθκθτικό προςωπικό που απαςχολείται με τθ ςυλλογι και τθ 

μεταφορά των αποβλιτων και διαςφαλίηει ότι αυτό εμπλζκεται μόνο ςτθ 

διαχείριςθ  υποδοχζων που ζχουν κλειςτεί αςφαλϊσ και όχι ςτο διαχωριςμό των 

αποβλιτων.  

 Σε ςυνεργαςία με τον ΥΔΑΥΜ, παρακολουκεί τθν επάρκεια του απαιτοφμενου 

εξοπλιςμοφ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων (πλαςτικζσ ςακοφλεσ, υποδοχείσ 

κατάλλθλων προδιαγραφϊν, κ.λ.π.).  
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 Ραρακολουκεί τθ ροι των αποβλιτων ςτθν Υγειονομικι Μονάδα τθρϊντασ το 

Ζντυπο Ραραλαβισ των ΕΑΥΜ που προορίηονται για προςωρινι αποκικευςθ. 

5.2.11. Ρροϊςτάμενοσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ 

Ο Ρροϊςτάμενοσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ φροντίηει ϊςτε να υπάρχει μθχανικόσ ι, 

εφόςον δεν υπάρχει, άλλοσ τεχνικόσ, υπεφκυνοσ για: 

 Τθν ςυντιρθςθ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ των ψυγείων και των μζςων 

μεταφοράσ τροχθλάτων ,αςανςζρ κ.τ.λ. , του εξοπλιςμοφ διακίνθςθσ αποβλιτων  

τθσ υγειονομικισ μονάδασ . 

6. ΚΑΘΟΙΣΜΟΣ ΡΘΓΩΝ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ ΡΑΑΓΟΜΕΝΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑΣ 

ΑΝΑ ΚΑΤΘΓΟΙΑ  ΑΥΜ.  

6.1. Γενικά  

Ο ΥΔΑΥΜ είναι υπεφκυνοσ για τθν εκτίμθςθ των ςυνολικϊν παραγόμενων 

ποςοτιτων των αποβλιτων τθσ ΥΜ και τθν ανάλυςθ των ςυμπεραςμάτων που 

προκφπτουν από αυτι. 

Τα απόβλθτα κα πρζπει να κατθγοριοποιοφνται ςφμφωνα με τισ 

κατευκφνςεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ και να προςδιορίηεται θ μζςθ θμεριςια 

παραγόμενθ ποςότθτα ανά κατθγορία και ανά τμιμα τθσ ΥΜ. 

Οι κατθγορίεσ των αποβλιτων που παράγονται περιλαμβάνουν : 

 

 

 

Α. Αςτικά Στερεά Απόβλθτα ( ΑΣΑ ) που προςομοιάηουν με τα οικιακά απόβλθτα.  

Β. Επικίνδυνα Απόβλθτα Υγειονομικϊν Μονάδων (ΕΑΥΜ ):  

Β.1 ) Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ Μολυςματικά (ΕΑΑΜ ). 

Β.2 ) Μικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα ( ΜΕΑ ) που ζχουν ταυτόχρονα τοξικό και 

μολυςματικό χαρακτιρα  

Β.3 ) Άλλα Επικίνδυνα Απόβλθτα ( ΑΕΑ ), αμιγϊσ τοξικοφ χαρακτιρα . 

 

Γ. Ειδικά εφματα Απόβλθτων: αδιενεργά, μπαταρίεσ, ςυςκευαςίεσ με αζρια   

υπό πίεςθ, κ.ά. 
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6.2  Ραραγωγι αποβλιτων 

Τα ςυλλεγόμενα απόβλθτα ςε χϊρουσ και διαδρόμουσ αναμονισ τθσ ΥΜ αποτελοφν 

και τυγχάνουν διαχείριςθσ ωσ αςτικοφ τφπου ςτερεά απόβλθτα ,ενϊ τα 

παραγόμενα απόβλθτα ςτα Τμιματα τθσ ΥΜ κατθγοριοποιοφνται όπωσ 

αναφζρκθκε ςε προθγοφμενθ παράγραφο και τυγχάνουν ανάλογθσ διαχείριςθσ.  

( Ρίνακασ 1.). 

 

 

Κατθγορία 
αποβλιτων 

Εκτιμϊμενεσ παραγόμενεσ ποςότθτεσ 
ςτερεϊν αποβλιτων 

Εκτιμϊμενεσ 
παραγόμενεσ 
ποςότθτεσ υγρϊν 
αποβλιτων  

Kgr / θμζρα Lt/ θμζρα 

ΑΣΑ 90    

ΕΑΑΜ 55,200   

ΜΕΑ 0,670   

ΑΕΑ   5,479 Lt/ θμζρα 

Άλλα ρεφματα 
αποβλιτων  

   

  

Ρίνακασ 1.: « Συγκεντρωτικά ςτοιχεία παραγωγισ αποβλιτων.» 



 33 

6.3  Ρρόλθψθ τθσ παραγωγισ . 

Θ πρόλθψθ τθσ παραγωγισ αποβλιτων πρζπει να αποτελεί δζςμευςθ κάκε ΥΜ.  

Θ πρόλθψθ αυτι μπορεί να επιτευχκεί μζςω: 

 Τθσ προμικειασ υλικϊν ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ ΥΜ 

αποφεφγοντασ το πλεόναςμα και αποφεφγοντασ τθν αγορά 

μεγαλφτερων ποςοτιτων από τισ απαιτοφμενεσ.  

 Βελτιςτοποίθςθ του χρόνου και των διαδικαςιϊν των παραγγελιϊν 

ϊςτε να μειωκεί θ πικανότθτα λιξθσ του χρόνου ηωισ κάποιου 

υλικοφ.  

 Διατιρθςθ ςτοιχείων των υλικϊν που υπάρχουν ςτισ αποκικεσ ϊςτε 

να προωκείται θ χριςθ των υλικϊν για τα οποία πλθςιάηει ο χρόνοσ 

λιξθσ τουσ. 

 Τθν προμικεια υλικϊν τα οποία δφνανται εφκολα να αξιοποιθκοφν . 

 Τθ ςυμμετοχι ςε προγράμματα διαλογισ ςτθν πθγι, εφόςον αυτι 

είναι δυνατι. 

6.4. Συλλογι μεταφορά και αποκικευςθ ΑΥΜ.  

6.4.1. Βαςικζσ αρχζσ  

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

των ΑΥΜ περιλαμβάνουν :  
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 Τα διαχωριςμζνα απόβλθτα τοποκετοφνται ςε μζςα αποκικευςθσ 

κατάλλθλου χρϊματοσ, με ςιμανςθ, ϊςτε να είναι εφκολα 

αναγνωρίςιμα και ακολουκοφν τθ ςωςτι γραμμι διαχείριςθσ.  

 Κατάλλθλοι υποδοχείσ τοποκετοφνται ςε όλουσ τουσ χϊρουσ, όπου 

παράγονται ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ αποβλιτων.  

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

 Θ χωριςτι ςυλλογι των απορριμμάτων γίνεται όςο το δυνατό 

πλθςιζςτερα ςτον τόπο παραγωγισ τουσ ( π.χ. εντόσ χειρουργείου, 

εντόσ των δωματίων των αςκενϊν κλπ.)  

 Τα απορρίμματα περιςυλλζγονται με ςυχνότθτα ανάλογθ με το φόρτο 

εργαςίασ των Τμθμάτων που τα παράγουν. 

 Οι κάδοι παραμζνουν ςυνεχϊσ κλειςτοί. 

 Οι κάδοι των απορριμμάτων τοποκετοφνται ςε κζςεισ με εφκολθ 

πρόςβαςθ και ζχουν ποδοκίνθτο μθχανιςμό. 

 Δεν επιτρζπεται θ μεταφορά του περιεχομζνου από ζναν κάδο ςε άλλο 

λόγω υψθλοφ κινδφνου μόλυνςθσ. 

 Πλοι οι κάδοι πλζνονται με απολυμαντικό ςτο τζλοσ τθσ θμζρασ. 

 Τα καρότςια ςυλλογισ και μεταφοράσ των απορριμμάτων των 

Τμθμάτων κυκλοφοροφν κλειςμζνα, ζχουν τουσ ςάκουσ δεμζνουσ και 

καλά τοποκετθμζνουσ ςτο εςωτερικό τουσ, δεν φορτϊνονται ςε μεγάλο 

φψοσ, διατθροφνται ςε καλι κατάςταςθ και πλζνονται κακθμερινά με 

ειδικό απολυμαντικό. 

 Τα τροχιλατα που μεταφζρουν μολυςματικά απορρίμματα δεν 

χρθςιμοποιοφνται για άλλεσ εργαςίεσ. 

 Αποφεφγεται με κάκε τρόπο θ δθμιουργία ςκόνθσ, ςταγονιδίων και θ 

άμεςθ επαφι των χεριϊν με τα απορρίμματα. 

 Υπάρχει ο κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ για τθν απολφμανςθ του χϊρου και 

των χεριϊν του προςωπικοφ ( ςυςτινεται το πλφςιμο των χεριϊν μετά 

από κάκε επαφι με απορρίμματα). 
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6.4.2. υλλογι  

 Στο πλαίςιο κακαριςμοφ των χϊρων του Νοςοκομείου κα πρζπει να γίνει 

λεπτομερισ περιγραφι τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ των ΑΥΜ θ οποία γίνεται ςε δφο 

φάςεισ. 

Στθν πρϊτθ φάςθ και παράλλθλα με τον κακαριςμό των χϊρων από το προςωπικό 

κακαριότθτασ, πραγματοποιείται θ ςυλλογι των απορριμμάτων από τουσ κάδουσ 

των τμθμάτων και θ μεταφορά τουσ ςτουσ κάδουσ τθσ ενδιάμεςθσ/προςωρινισ 

αποκικευςθσ, οι οποίοι βρίςκονται ςε διάφορα ςθμεία του Νοςοκομείου ϊςτε να 

καλφπτουν όλουσ τουσ χϊρουσ.  

Στθ δεφτερθ φάςθ και από διαφορετικοφσ υπαλλιλουσ γίνεται θ ςυλλογι των 

απορριμμάτων από τουσ ενδιάμεςουσ χϊρουσ αποκικευςθσ και θ μεταφορά τουσ 

ςτα ψυγεία  

Ειδικότερα : 

Θ ςυλλογι των απορριμμάτων από τουσ διάφορουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου 

γίνεται από το προςωπικό κακαριότθτασ και ςε ςυνδυαςμό με τισ υπόλοιπεσ 

εργαςίεσ κακαριότθτασ. Ανάλογα με τον χϊρο και ςε τακτά χρονικά διαςτιματα τα 

απορρίμματα μεταφζρονται ςτουσ κάδουσ ενδιάμεςθσ αποκικευςθσ.  

 Θ μεταφορά των απορριμμάτων δε γίνεται από κοινοφ με τθ μεταφορά 

τροφϊν ι ιματιςμοφ ( π.χ. με τον ίδιο ανελκυςτιρα. 

 Ο μεταφορζασ ενθμερϊνεται επακριβϊσ για το είδοσ και τθν 

επικινδυνότθτα του φορτίου που μεταφζρει. 

 Απαγορεφεται θ χριςθ αγωγϊν απόρριψθσ ( απλϊν ι υπό κενό) 

απορριμμάτων.  
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Θ ςυχνότθτα ςυλλογισ εξαρτάται από τον χϊρο και κα πρζπει να κακοριςτεί 

αναλυτικά για κακζνα από αυτοφσ. Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτθ 

διαδικαςία κακαριςμοφ και απολφμανςθσ των κάδων απορριμμάτων. 

Θ ςυλλογι των διαφόρων κατθγοριϊν απορριμμάτων ανά κατθγορία κα πρζπει να 

γίνεται ωσ εξισ: 

 Τα αςτικά ςτερεά  απόβλθτα (ΑΣΑ) ςυλλζγονται ςε κοινοφσ 

πλαςτικοφσ ςάκουσ (μαφρεσ ςακοφλεσ) και ακολουκοφν τθ 

γραμμι διαχείριςθσ των οικιακϊν αποβλιτων. 

 Τα επικίνδυνα απόβλθτα αμιγϊσ μολυςματικά (ΕΑΑΜ) 

ςυλλζγονται ςε ςάκουσ κίτρινου χρϊματοσ κατάλλθλου πάχουσ, 

που δε ςχίηονται εφκολα και φζρουν το ευδιάκριτο και ανεξίτθλο 

αναγνωριςτικό ςιμα «Επικίνδυνα Απόβλθτα» και το ςιμα του 

βιολογικοφ κινδφνου. Στουσ ςάκουσ υπάρχει ετικζτα με τθν 

θμερομθνία και προζλευςθ των μολυςματικϊν αποβλιτων.  

             ( Εικόνα 1.) 

 

 

Εικόνα 1. Διεκνι αναγνωριςτικά ςιματα επικίνδυνου και μολυςματικοφ χαρακτιρα  

 

 Τα αιχμθρά αντικείμενα ςυλλζγονται ςε αδιάτρθτα, ανκεκτικά 

δοχεία, με καπάκι και ειδικι ςιμανςθ που πλθροφορεί για το 

περιεχόμενό τουσ («Επικίνδυνα Απόβλθτα» και το ςιμα του 

βιολογικοφ κινδφνου), τθν θμερομθνία και τθν προζλευςι τουσ. ( 

Εικόνα 2.) 
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                           Εικόνα 2. Δοχεία φφλαξθσ ιατρικϊν αποβλιτων 

 Τα μικτά επικίνδυνα απόβλθτα (ΜΕΑ) ςυλλζγονται ςε ςάκουσ 

κόκκινου χρϊματοσ κατάλλθλου πάχουσ, που δε ςχίηονται 

εφκολα και φζρουν το ευδιάκριτο και ανεξίτθλο αναγνωριςτικό 

ςιμα «Επικίνδυνα Απόβλθτα» και το ςιμα του βιολογικοφ 

κινδφνου. Στουσ ςάκουσ υπάρχει ετικζτα με τθν θμερομθνία και 

προζλευςθ των αποβλιτων. 

 Τα υγρά απόβλθτα  του Ακτινολογικοφ εργαςτθρίου ( υγρά 

ςτερζωςθσ & εμφάνιςθσ),απομακρφνονται αυτόματα από τα 

εμφανιςτιρια με ειδικζσ αντλίεσ μζςα ςε ςωλθνϊςεισ, ζτςι ϊςτε 

κανζνα μζλοσ του νοςοκομείου να μθν ζρχεται ςε επαφι με αυτά 

και διατίκενται ςε εγκατεςτθμζνθ δεξαμενι, για τθν αποκικευςι 

τουσ, ςε ςθμείο που να μθν εμποδίηει τθν εφρυκμθ λειτουργία 

του εργαςτθρίου.  

Τθροφνται απαραίτθτα οι αναλυτικζσ προδιαγραφζσ διαχείριςθσ 

αυτϊν , ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙ τθσ ΚΥΑ 146163 /8-5-2012 « 

Μζτρα και Προι για τθν Διαχείριςθ Αποβλιτων Υγειονομικϊν 

μονάδων».  

 Οι χρθςιμοποιθμζνεσ μπαταρίεσ  & άδεια μελάνια εκτυπωτϊν, 

τόνερ, φωτοτυπικϊν (διεφκυνςθ Διοικθτικοφ) κτλ., ςυλλζγονται 

ςε ειδικό κάδο. Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία 
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(19817/1702, ΦΕΚ 963/τ.Βϋ/1-8-2000), απαγορεφεται θ ςυλλογι 

των χρθςιμοποιθμζνων μπαταριϊν (θλεκτρικϊν ςτθλϊν) από 

κοινοφ με τα οικιακά απόβλθτα. 

 Φιάλεσ υπό πίεςθ μποροφν να ςυλλζγονται μαηί με τα αςτικοφ 

τφπου απόβλθτα, με τθν προχπόκεςθ ότι είναι τελείωσ άδειεσ και 

ότι τα απόβλθτα δεν προορίηονται για αποτζφρωςθ. 

 Οι άχρθςτεσ ι λθγμζνεσ φαρμακευτικζσ ουςίεσ επιςτρζφονται 

ςτο φαρμακείο, με δελτίο επιςτροφισ, για απόςυρςθ και 

τοποκετοφνται ςε ειδικό περιζκτθ.  

Ο καταλλθλότεροσ και πιο πρακτικόσ τρόποσ για τθν εφκολθ αναγνϊριςθ του 

τφπου των αποβλιτων και τον αποτελεςματικό διαχωριςμό τουσ είναι θ κατανομι 

τουσ ςε χρωματιςμζνεσ ςακοφλεσ, δοχεία ι οποιουδιποτε τφπου περιζκτεσ. Ο 

οπτικόσ-χρωματικόσ διαχωριςμόσ επιβάλλεται τόςο από τθν εκνικι νομοκεςία όςο 

και από διεκνείσ οργανιςμοφσ (ΡΟΥ, ΟΘΕ κτλ). ( Ρίνακασ 2). 

Εντόσ τθσ ΥΜ. πρζπει  να εφαρμόηεται ζνα ενιαίο ςφςτθμα διαχωριςμοφ με 

βάςθ το χρϊμα των ςυςκευαςιϊν που περιζχουν τα απόβλθτα.  

Θ τελικι μορφι του ςυςτιματοσ διαχωριςμοφ εξαρτάται απόλυτα από τθν επιλογι 

τθσ μεκόδου επεξεργαςίασ των ΕΑΥΜ. Άρα το κάκε Νοςοκομείο πριν υιοκετιςει το 

ςφςτθμα χρωματικοφ διαχωριςμοφ πρζπει πρϊτα να καταλιξει ςτθν μζκοδο 

επεξεργαςίασ των αποβλιτων . 

 

 

Κατθγορία αποβλιτων 

ανάλογα με το είδοσ 

επεξεργαςίασ τουσ 

Είδοσ περιζκτθ 
Χρϊμα και ςιμανςθ 

περιζκτθ 

Αςτικά ςτερεά απόβλθτα ΣΑΚΟΙ ΜΑΥΟ 

Ρροσ αποςτείρωςθ, 

επικίνδυνα απόβλθτα 

αμιγϊσ μολυςματικά. 

ΧΑΤΙΝΑ ΚΥΤΙΑ 

 

ΚΙΤΙΝΟ  & 

ΕΞΩΤΕΙΚΘ 

ΣΘΜΑΝΣΘ 
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Ρίνακασ 2 : Χρωματικι ςιμανςθ περιεκτϊν. 

6.4.3.Μεταφορά  

Στο πλαίςιο τθσ ορκισ διαχείριςθσ των παραγόμενων αποβλιτων, 

κακορίηεται με ακρίβεια θ διαδρομι (βαςικόσ άξονασ τθσ διαδρομισ) που 

ακολουκοφν τα τρόλεϊ προκειμζνου να τα ςυλλζξουν κακϊσ και ο χρόνοσ τθσ 

ζναρξθσ και λιξθσ τθσ διαδικαςίασ προκειμζνου να αποφευχκοφν προβλιματα που 

ζχουν να κάνουν με τθν παρουςία επιςκεπτϊν ι ςε ϊρεσ αιχμισ.  

Θ διαδικαςία περιγράφει τον τρόπο μεταφοράσ των επικίνδυνων αποβλιτων 

θ οποία γίνεται με 1 τροχιλατο, το οποίο παρουςιάηει  ανκεκτικότθτα ςτισ κροφςεισ 

και ςτισ καταπονιςεισ που προκαλοφνται κατά τθ μετακίνθςθ και μεταφορά του.   

 Το τροχιλατο κακαρίηεται και απολυμαίνεται τουλάχιςτον μια φορά 

θμερθςίωσ. Θ μεταφορά των απορριμμάτων γίνεται χωριςτά από τθ μεταφορά 

κακαρϊν υλικϊν και αςκενϊν. Ο ανελκυςτιρασ  αποβλιτων  κακαρίηεται  και  

απολυμαίνεται  κακθμερινά και όποτε επιπλζον χρειαςτεί. Θ μεταφορά 

μεμονωμζνων ςάκων με τα χζρια δεν είναι επιτρεπτι, όπωσ και θ φφλαξθ γεμάτων 

ςάκων ςτουσ διαδρόμουσ και τα κλιμακοςτάςια. 

Οι κατόψεισ όλων των ορόφων με αποτφπωςθ τθσ διαδρομισ που ακολουκοφν τα 

ΕΑΥΜ, προςκομίηονται ςτο Ραράρτθμα . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρροσ αποτζφρωςθ,  

μικτά επικίνδυνα 

απόβλθτα 

 

ΧΑΤΙΝΑ ΚΥΤΙΑ 

 

ΚΟΚΚΙΝΟ 

ΕΞΩΤΕΙΚΘ 

ΣΘΜΑΝΣΘ 

 

Αιχμθρά αντικείμενα  

 

ΕΙΔΙΚΑ ΑΔΙΑΤΘΤΑ ΔΟΧΕΙΑ 

ΚΙΤΙΝΟ &  

ΕΞΩΤΕΙΚΘ ΣΘΜΑΝΣΘ 
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Διάγραμμα οισ ΕΑΥΜ ςτο Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Αποκθκευτικοί  Χϊροι  
ΕΑΥΜ 

 
( ΨΥΓΕΙΑ ) 

3οσ Προφοσ /Ρακολογικό 
τμιμα  

2οσ  Προφοσ/  
Μαιευτικό & Γυναικολογικό 

τμιμα & Χειρουργείο 

Μεςαίοσ 
Ανελκυςτιρασ 

 

1οσ  Προφοσ / Χειρουργικό 
τμιμα  

Μεςαίοσ  
Ανελκυςτιρασ 

 

Ιςόγειο / Διοικθτικζσ 
Υπθρεςίεσ , Αιμοδοςία , 

Εργαςτιρια, Επείγοντα & 
Εξωτερικά Ιατρεία  

Μεςαίοσ 
Ανελκυςτιρασ 

 

Μεςαίοσ 
Ανελκυςτιρασ 

 
 

Υπόγειο /Εςτιατόριο, Τεχνικι Υπθρεςία, 
Νεκροτομείο , Μονάδα Τεχνθτοφ 
Νεφροφ. 
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6.4.4 Αποκικευςθ  

Τα αςτικά ςτερεά απόβλθτα, (ΑΣΑ) φυλάςςονται ςε περιφραγμζνο χϊρο, 

που βρίςκεται ςτο προαφλιο τθσ υγειονομικισ μονάδασ. 

Τα επικίνδυνα απόβλθτα αμιγϊσ μολυςματικά, (EΑΑΜ) και τα μικτά 

επικίνδυνα απόβλθτα ( ΜΕΑ), φυλάςςονται ςε ψυκτικό κάλαμο, που βρίςκεται ςτον 

υπόγειο χϊρο, για χρονικό διάςτθμα  των 5 θμερϊν ςε κερμοκραςία υποχρεωτικά 

μικρότερθ ι ίςθ με 5ο C .   

Στο Κζντρο Υγείασ Λιδορικίου, τα επικίνδυνα απόβλθτα αμιγϊσ 

μολυςματικά, (EΑΑΜ), φυλάςςονται ςε ψυκτικό κάλαμο για χρονικό διάςτθμα  των 

30 θμερϊν ςε κερμοκραςία υποχρεωτικά μικρότερθ από 0ο C .και οι ποςότθτεσ 

είναι μικρότερεσ των 500 λίτρων . ( ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΥΑ οικ. 

146163/8-5-2012.). 

 

Ζχουν κακοριςτεί κεντρικά ςθμεία αποκικευςθσ των αποβλιτων ςτο 

Νοςοκομείο, τα οποία είναι διαφορετικά για τα EΑΑΜ , ΜΕΑ και για τα ΑΣΑ. 

Για τα EΑΑΜ & ΜΕΑ ο χϊροσ αποκικευςθσ (βάςει τθσ νομοκεςίασ) διακζτει 

εγκαταςτάςεισ ψφξθσ οι οποίεσ εξαςφαλίηουν κερμοκραςία 5 οC.  

Ο χϊροσ κεντρικισ αποκικευςθσ:  

 Διακζτει άκαμπτο, ςκλθρό πάτωμα και καλό αποχετευτικό ςφςτθμα 

(αποχζτευςθ ακακάρτων), κακαρίηεται και απολυμαίνεται εφκολα. 

 Διακζτει παροχι νεροφ θ οποία χρθςιμοποιείται για τον κακαριςμό του χϊρου. 

 Είναι εφκολθ θ πρόςβαςθ από το προςωπικό, το οποίο αςχολείται με τθν 

διαχείριςθ των αποβλιτων. Στο Νοςοκομείο μασ τα απόβλθτα μεταφζρονται 

εκτόσ τθσ μονάδασ για επεξεργαςία και υπάρχει πρόςβαςθ ςτα οχιματα 

μεταφοράσ. 

 Υπάρχει κατάλλθλθ περίφραξθ και  κλειδϊνει προκειμζνου να απαγορεφεται θ 

πρόςβαςθ ςε τρίτουσ. 

 Δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτον χϊρο ηϊα, ζντομα και πουλιά. 

 Υπάρχει πυραςφάλεια (φορθτοί πυροςβεςτιρεσ τουλάχιςτον). 

 Ρροςτατεφεται από τον ιλιο και υπάρχει επαρκισ φωτιςμόσ και εξαεριςμόσ. 

 Διακζτει εγκαταςτάςεισ υγιεινισ για τουσ εργαηόμενουσ (πλφςιμο-νιπτιρα). 
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 Δεν γειτνιάηει με αποκικεσ τροφίμων, χϊρουσ παραςκευισ φαγθτϊν ι 

διαδρομζσ που χρθςιμοποιοφνται από το κοινό. 

 Διακζτει τθν κατάλλθλθ ςιμανςθ (προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ) όπου 

αναγράφεται «Επικίνδυνα Απόβλθτα» και το διεκνζσ ςφμβολο του 

μολυςματικοφ και επικίνδυνου. 

 Διακζτει κουτί πρϊτων βοθκειϊν. 

 Διακζτει τθλεφωνικι γραμμι. 

 Κοντά ςτο χϊρο αποκικευςθσ είναι διακζςιμοσ εξοπλιςμόσ κακαριότθτασ, 

προςτατευτικόσ ρουχιςμόσ και ςακοφλεσ/δοχεία απορριμμάτων. 

Ο κεντρικόσ και οι υπόλοιποι χϊροι αποκικευςθσ κακαρίηονται και απολυμαίνονται 

κάκε φορά που αδειάηει. 

Πταν κάποιοσ κάδοσ χρειαςτεί να μείνει εκτόσ του αποκθκευτικοφ χϊρου για 

ςχετικά μεγάλο χρονικό διάςτθμα (1 ϊρα και πάνω) είναι 

κλειδωμζνοσ/αςφαλιςμζνοσ. 

Ο χϊροσ πλφςθσ είναι κοντά/δίπλα ςτον χϊρο κεντρικισ αποκικευςθσ. Στον ίδιο 

χϊρο πλζνονται/απολυμαίνονται και οι υπόλοιποι κάδοι ΕΑΥΜ (των τμθμάτων, 

ενδιάμεςοι κάδοι). Τα λφματα από τθν πλφςθ περιορίηονται μόνο ςτθν ειδικι 

περιοχι κακαριςμοφ και δεν λιμνάηουν. Το πλφςιμο των κάδων γίνεται ςε χϊρο με 

ςκλθρι, αδιαπζραςτθ επιφάνεια με εγκατάςταςθ αποχζτευςθσ, προκειμζνου να 

αποφεφγεται θ μόλυνςθ του εδάφουσ. 

Ο τακτικόσ ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ των κάδων είναι βαςικό μζλθμα των υπθρεςιϊν 

προκειμζνου να επιδιορκϊνονται εφόςον υπάρχει ηθμιά ι να αντικακίςτανται 

εφόςον θ ηθμιά είναι ανεπανόρκωτθ. Μετά τθν απολφμανςθ των κάδων αυτοί 

τοποκετοφνται μακριά από τουσ χρθςιμοποιθμζνουσ και μθ κακαροφσ κάδουσ. 

 

Αναφορικά με τα υγρά απόβλθτα του ακτινολογικοφ εργαςτθρίου , ο ΥΔΑΥΜ, 

οφείλει να κάνει ςυχνό ζλεγχο πλθρότθτασ των δεξαμενϊν και να ενθμερϊνει τθν 

εταιρεία « ΘΦΑΙΣΤΟΣ» (που ζχει αναλάβει τθν ετιςια διαχείριςθ τουσ), για τθν 

θμερομθνία τθσ απαιτοφμενθσ ςυλλογισ των υγρϊν από τισ δεξαμενζσ . Θ 

ςυχνότθτα ςυλλογισ των υγρϊν από τθν ανάδοχθ εταιρεία κα είναι ανάλογθ τθσ 

ςυχνότθτασ πλθρότθτασ των δεξαμενϊν.  
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6.4.5 . Μεταφορά των αποβλιτων εκτόσ τθσ Μονάδασ. 

 

Οποιοςδιποτε εμπλζκεται ςτθ διαδικαςία τθσ παραγωγισ, διαχείριςθσ και 

τελικισ διάκεςθσ των ιατρικϊν αποβλιτων μεριμνά ϊςτε θ διαχείριςθ των 

αποβλιτων κακϊσ και θ ςχετικι τεκμθρίωςθ να πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με 

τθν εκνικι νομοκεςία. Το Νοςοκομείο Άμφιςςασ ζχει τθν ευκφνθ για τθν 

αςφαλι/κατάλλθλθ ςυςκευαςία και τον κατάλλθλο χαρακτθριςμό μζςω ετικετϊν 

των ιατρικϊν αποβλιτων κακϊσ και για τθν ζγκριςθ για τθν αποςτολι τουσ ςτον 

τελικό προοριςμό.  

Θ μεταφορά των αποβλιτων ελζγχεται από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και 

για το λόγο αυτό τα απόβλθτα ςυνοδεφονται από το ειδικό ζντυπο που προβλζπει θ 

νομοκεςία κακ’ όλθ τθν πορεία τουσ από το ςθμείο παραγωγισ ωσ το ςθμείο τθσ 

τελικισ τουσ διάκεςθσ ενϊ ο οργανιςμόσ, φορζασ ι εταιρεία που εκτελεί τθν 

μεταφορά είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα τθσ αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ και 

διακζτει τθν προβλεπόμενθ από τον νόμο άδεια. 

Γενικά τα ΕΑΥΜ, μεταφζρονται ςε ςφραγιςμζνεσ ςακοφλεσ/δοχεία ϊςτε να 

αποφεφγονται διαρροζσ κατά τθν μεταχείριςθ και τθν μεταφορά. Είναι ανκεκτικζσ 

ςτα απόβλθτα που περιζχουν (π.χ. αδιάτρθτεσ για αιχμθρά αντικείμενα, ανκεκτικζσ 

ςτθ διάβρωςθ από χθμικά) και αντζχουν ςε φυςιολογικζσ ςυνκικεσ μεταχείριςθσ 

και μεταφοράσ όπωσ αλλαγζσ κερμοκραςίασ, υγραςίασ, δονιςεισ κτλ. Θ ςυμπίεςθ 

των ΕΑΥΜ απαγορεφεται ςε κάκε περίπτωςθ. 

Τα οχιματα που χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά επικίνδυνων αποβλιτων είναι 

ςχεδιαςμζνα ϊςτε να καταπονοφν όςον το δυνατόν λιγότερο τουσ περιζκτεσ ΕΑΥΜ 

και να εξαςφαλίηουν τθν αςφαλι μεταφορά τουσ ςτον τελικό προοριςμό. Επίςθσ 

αποτρζπουν τθν ακοφςια ζκκεςθ των εργαηομζνων και του κοινοφ ςτα απόβλθτα. 

Ειδικότερα πλθροφν τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 

 Θ καρότςα του οχιματοσ είναι οπωςδιποτε κλειςτοφ τφπου, κατάλλθλων 

διαςτάςεων, ςτεγανι, με δυνατότθτα ψφξθσ ( 8 ο C), χωρίσ μθχανιςμό 

ςυμπίεςθσ. 

 Υπάρχουν οι απαραίτθτοι μθχανιςμοί οι οποίοι αςφαλίηουν το φορτίο κατά τθ 

μεταφορά. 
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 Σε ξεχωριςτό χϊρο του οχιματοσ φυλάςςονται άδειεσ πλαςτικζσ ςακοφλεσ, 

προςτατευτικόσ ρουχιςμόσ, εξοπλιςμόσ κακαριότθτασ και απολυμαντικά κακϊσ 

επίςθσ και ειδικόσ εξοπλιςμόσ για τθν αντιμετϊπιςθ διαρροϊν από το φορτίο. 

 Διακζτουν γωνίεσ και θ διαμόρφωςι τουσ επιτρζπει τον εφκολο κακαριςμό και 

αποςτείρωςθ. 

 Φζρει ςε εμφανζσ ςθμείο το διεκνζσ ςιμα κινδφνου, τθν ζνδειξθ ΕΑΥΜ και 

τθλεφωνικό νοφμερο για τθν περίπτωςθ εκτάκτων αναγκϊν. 

 Επιτρζπουν το εφκολο φόρτωμα-ξεφόρτωμα. 

 Κατακρατοφν οποιαδιποτε διαρροι από τρφπιεσ ςακοφλεσ ι ςπαςμζνα δοχεία. 

Πςον αφορά ςτθ διαδρομι που ακολουκεί το όχθμα, αυτι είναι θ ςυντομότερθ και 

ζχει κακοριςτεί πριν τθν ζναρξθ τθσ μεταφοράσ. Κατά τθ μεταφορά απαγορεφονται 

χειριςμοί ςτα απόβλθτα, αν όμωσ είναι απαραίτθτοι γίνονται μόνο ςτισ 

προβλεπόμενεσ εγκαταςτάςεισ. 

Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ κατά τθν μεταφορά (π.χ. διαρροι) ειδοποιείται άμεςα το 

Νοςοκομείο το οποίο εντόσ 12 ωρϊν υποβάλλει αναφορά ςτθν αρμόδια Υπθρεςία 

Ρεριβάλλοντοσ τθσ Νομαρχίασ. 

Σε εβδομαδιαία βάςθ γίνεται ςχολαςτικόσ κακαριςμόσ και απολφμανςθ των 

οχθμάτων. 

Θ εταιρεία « Γενικι Χθμικϊν Εφαρμογϊν Ε.Ρ.Ε » , ςφμφωνα με τθν Αρικμ. πρωτ. : 

412/ ΣΔ/13, ςφμβαςθ του Νοςοκομείου μασ, ζχει αναλάβει τθν ετιςια μεταφορά 

και διαχείριςθ των επικίνδυνων αποβλιτων . 

 

Επίςθσ για τα υγρά απόβλθτα του ακτινολογικοφ εργαςτθρίου ςφμφωνα με τθν 

Αρικμ. πρωτ. : 972/ ΣΔ/13, ςφμβαςθ του Νοςοκομείου μασ, ζχει αναλάβει θ εταιρία 

« ΘΦΑΙΣΤΟΣ», Ν. ΕΛΕΥΘΕΟΓΛΟΥ &ΣΙΑ Ε.Ρ.Ε, τθν ετιςια μεταφορά και διαχείριςθ 

των υγρϊν αποβλιτων.  

Κατά τθ ςυλλογι αυτϊν ο ΥΔΑΥΜ , μαηί με τον τεχνικό τθσ εταιρίασ ελζγχει τθν 

ποςότθτα των υγρϊν ςτθν δεξαμενι από υδρομετρθτι που ζχει τοποκετθκεί  

Τα υγρά μεταγγίηονται από τθ δεξαμενι ςτο φορτθγό τθσ εταιρίασ ,το οποίο είναι 

εφοδιαςμζνο με ειδικοφσ κάδουσ μεταφοράσ επικίνδυνων υγρϊν ςφμφωνα με τισ 

υποδείξεισ του Υ.ΡΕ.ΚΑ.  
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Το αντίγραφο από το ςυνοδευτικό ζντυπο αναγνϊριςθσ ςτο οποίο αναγράφεται το 

είδοσ των αποβλιτων, θ ποςότθτα, θ προζλευςθ, ο προοριςμόσ και το μζςο 

μεταφοράσ κακϊσ και το δελτίο αποςτολισ, παραδίδονται ςτον ΥΔΑΥΜ.   

 

6.4.6 . Επεξεργαςία ΕΑΤΜ 

Θ υπάρχουςα εκνικι νομοκεςία επιτρζπει ςτουσ ιδιϊτεσ να εμπλακοφν ςτον 

τομζα τθσ διαχείριςθσ των ΕΑΥΜ, ςυνάπτοντασ ςυμβάςεισ με Νοςοκομεία και άλλεσ 

ΥΜ. για τθν μεταφορά ι/και τθν επεξεργαςία των ΕΑΥΜ που αυτά παράγουν.  

 

Πλεονεκτήματα της ανάθεσης της διαχείρισης των ΕΑΥΜ σε τρίτους 

 Αποφεφγεται το κόςτοσ αγοράσ, εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ των μονάδων 

επεξεργαςίασ. 

 Δεν απαιτείται επιπλζον προςωπικό. 

 Δεν υπάρχουν βλαβερζσ επιπτϊςεισ ςτο τοπικό περιβάλλον. 

 Δυνατότθτα για επεξεργαςία των ΕΑΥΜ από λίγεσ μεγάλεσ μονάδεσ που 

μποροφν να τθριςουν πιο εφκολα τισ προδιαγραφζσ και να ελεγχκοφν 

ευκολότερα. 

 Επιτρζπει τθν μείωςθ του κόςτουσ επεξεργαςίασ εφόςον περιςςότερεσ ΥΜ. τθσ 

ίδιασ περιφζρειασ μποροφν να ςυνάψουν κοινι ςφμβαςθ. 

 Επιτρζπει τον κεντρικό ςχεδιαςμό και τον ςυντονιςμό ςτθν διαχείριςθ των 

ΕΑΥΜ . 

 Φπαρξθ κινθτϊν μονάδων επεξεργαςίασ για τα μικρότερα και πιο 

απομακρυςμζνα Νοςοκομεία. 

 Δεν απαιτεί χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ ζκδοςθσ άδειασ. 

 

Μειονεκτήματα της ανάθεσης της διαχείρισης των ΕΑΥΜ σε τρίτους 

 Ρολφ υψθλό κόςτοσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ιδίωσ για γεωγραφικά απομονωμζνεσ 

περιοχζσ. 

 Σοβαρι ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ εφόςον δεν τθροφνται από τουσ ιδιϊτεσ οι 

προδιαγραφζσ και αν δεν υπάρχει επαρκισ ζλεγχοσ. 
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 Σοβαρά ερωτθματικά για τθν αποτελεςματικότθτα και τθν καταλλθλότθτα των 

προςφερόμενων μονάδων επεξεργαςίασ τα οποία αυξάνουν λόγω ελλιπϊν 

ελζγχων. 

 Συςςϊρευςθ των αποβλιτων ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι άλλου προβλιματοσ (π.χ. 

διακοπι ςφμβαςθσ). 

Θ κάκε μονάδα κα πρζπει να αποφαςίςει για τθ μζκοδο που κα ακολουκθκεί για 

τθν επεξεργαςία και τελικι διάκεςθ  των αποβλιτων τθσ. 

 

Στο Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ ζχει οριςκεί ο τρόποσ επεξεργαςίασ των 

επικίνδυνων αποβλιτων και ιςχφουν τα ακόλουκα: 

 

 Τα ΕΑΑΜ επεξεργάηονται με τθ μζκοδο αποςτείρωςθσ από τθν εταιρεία  

   « ΑΡΟΣΤΕΙΩΣΘ Α.Ε » ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ που ζχει προαναφερκεί 

ςυνεργαηόμενθ με τθν εταιρία « Γενικι Χθμικϊν Εφαρμογϊν Ε.Ρ.Ε ». 

Τα ΕΑΑΜ τοποκετοφνται ςε ανκεκτικοφσ υποδοχείσ κίτρινου χρϊματοσ.  

Εξωτερικά των υποδοχζων αυτϊν, εμφανϊσ και με ανεξίτθλα γράμματα 

αναγράφεται θ φράςθ «ΕΑΑΜ», κακϊσ και θ ονομαςία του προςϊπου 

επεξεργαςίασ, θ ονομαςία τθσ ΥΜ και θ θμερομθνία επεξεργαςίασ.  

Τα ΕΑΑΜ οδθγοφνται ςτον τελικό αποδζκτθ με ειδικό για το ςκοπό όχθμα και 

ξεχωριςτά από τα οικιακά απόβλθτα.  

 Τα ΜΕΑ επεξεργάηονται με τθ μζκοδο αποτζφρωςθσ με τον αποτεφρωτιρα του 

ΕΔΣΝΑ , ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ που ζχει προαναφερκεί ςυνεργαηόμενθ με 

τθν εταιρία « Γενικι Χθμικϊν Εφαρμογϊν Ε.Ρ.Ε ». 

Θ μονάδα αποτζφρωςθσ ακολουκεί ςυγκεκριμζνο διάγραμμα λειτουργίασ, το οποίο 

αναφζρει κερμοκραςία αποτζφρωςθσ, χρόνο παραμονισ των δθμιουργοφμενων 

απαερίων ςτθ ςυγκεκριμζνθ κερμοκραςία αποτζφρωςθσ, αποδεκτοί τφποι 

ςυςκευαςίασ, αποδεκτι περιεκτικότθτα των αποβλιτων ςε υγραςία, μζγιςτο 

φορτίο που μπορεί ανά κφκλο εργαςίασ να δεχτεί ο ςυγκεκριμζνοσ κατά περίπτωςθ 

εξοπλιςμόσ. Ρραγματοποιεί ζλεγχο και ςυνεχι καταγραφι τθσ κερμοκραςίασ των 

απαερίων ςτο κάλαμο καφςθσ και μετακαφςθσ του αποτεφρωτιρα.  
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Οι ςυμβάςεισ των εταιρειϊν προςκομίηονται ςτο Ραράρτθμα : 

 (Γενικι Χθμικϊν Εφαρμογϊν Ε.Ρ.Ε, ΑΡΟΣΤΕΙΩΣΘ Α.Ε, ΕΔΣΝΑ, ΘΦΑΙΣΤΟΣ). 

 Τα υγρά του Μικροβιολογικοφ Εργαςτθρίου απομακρφνονται από τα 

μθχανιματα μζςα ςε ςωλθνϊςεισ, ζτςι ϊςτε κανζνα μζλοσ του νοςοκομείου να 

μθν ζρχεται ςε επαφι με αυτά και διατίκενται ςε εγκατεςτθμζνθ δεξαμενι, για 

τθν αποκικευςι τουσ, ςε ςθμείο που να μθν εμποδίηει τθν εφρυκμθ λειτουργία 

του εργαςτθρίου. Εκεί θ επεξεργαςία των υγρϊν αποβλιτων γίνεται με 

προςκικθ χθμικϊν με μικροβιοκτόνο δράςθ ( υποχλωριϊδεσ Νάτριο), και ςτθ 

ςυνζχεια γίνεται απόρριψθ ςτο δίκτυο αποχζτευςθσ τθσ πόλθσ το οποίο 

οδθγείται ςτο βιολογικό κακαριςμό . 

 Τα λθγμζνα ι άχρθςτα φάρμακα επιςτρζφονται ςτο φαρμακείο, τοποκετοφνται 

ςε ειδικό περιζκτθ και επιςτρζφονται ςτισ φαρμακευτικζσ εταιρίεσ, οι οποίεσ τα 

είχαν προμθκεφςει, μετά από αίτθμα του Υπεφκυνου του Φαρμακείου. Γενικά 

τα φάρμακα και ιδιαίτερα τα κυτταροτοξικά εμπίπτουν ςτθν υπ. αρικμ. 

19396/97/ΦΕΚ 604Β/97.  

 Οι χρθςιμοποιθμζνεσ ι εξαντλθμζνεσ μπαταρίεσ ςυλλζγονται ςε ειδικό κάδο 

ςυλλογισ και παραδίδονται ςε εγκεκριμζνθ μονάδα ανακφκλωςθσ ι τελικισ 

διάκεςθσ. Ο Υπεφκυνοσ τθσ Αποκικθσ χορθγεί ςτα Τμιματα μπαταρίεσ εφόςον 

ζχει πάρει πίςω τισ χρθςιμοποιθμζνεσ.  

 Τα υγρά απόβλθτα μεταφζρονται ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ανάδοχθσ εταιρείασ  

     «ΘΦΑΙΣΤΟΣ» ( 26ο χλμ Ρ.Ε.Ο. Θεςςαλονίκθσ – Ευηϊνων), όπου και γίνεται θ 

επεξεργαςία για τθν απομάκρυνςθ των βαρζων μετάλλων. Τα υγρά απόβλθτα που 

κα προκφπτουν ζπειτα από αυτι τθ διαδικαςία κα αποςτζλλονται ςτθν αρμόδια 

εταιρία προσ καταςτροφι.  

Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτθ διαχείριςθ των ανκρϊπινων μελϊν, τα 

οποία μποροφν να ενταφιάηονται με ςχετικι βεβαίωςθ του νεκροταφείου που ζγινε 

θ ταφι και τιρθςθ αντίςτοιχου αρχείου. Με τον τρόπο αυτό αποφεφγονται 

ηθτιματα βιοθκικισ. 
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« Ο ΥΔΑΥΜ διατθρεί όλα τα ζγγραφα που αποδεικνφουν τθ ςωςτι επεξεργαςία των 

Επικίνδυνων Αποβλιτων του Νοςοκομείου μασ (όπωσ, ζντυπα αναγνϊριςθσ των 

ΕΑΥΜ, παραςτατικά παράδοςθσ ςε εταιρείεσ κ.λπ.). ( Ζντυπο1,2 &3.).» 

 

Τα Κζντρα Υγείασ που υπάγονται ςτο Νοςοκομείο μασ ( Ιτζασ και Λιδορικίου), 

ςυλλζγουν τα ΕΑΑΜ , με τον τρόπο που γίνεται θ ςυλλογι ςτο Νοςοκομείο μασ και 

τα αποκθκεφουν ςε ψυκτικό χϊρο εντόσ των Κζντρων Υγείασ, με ςυνκικεσ ίδιεσ του 

Νοςοκομείου, που ζχουν ιδθ αναφερκεί. ςτθ ςυνζχεια μεταφζρονται με το όχθμα 

τθσ ανάδοχθσ εταιρίασ. εκτόσ των ΥΜ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζντυπο 1. Ρρωτόκολλο παράδοςθσ Μολυςματικοφ υλικοφ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

 
Άμφισσα        /       /        

 

5
ε
 Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & 

ηεξεάο Διιάδαο 
 

 
  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ 
    

 

 

 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ Γ.Ν.ΑΜΥΙΑ 
 

 

 
 

 

 

 

Σιμερα ςτισ …………………………..θ κ. Φονορζλθ Τερζηα, ΤΕ Νοςθλεφτρια, παρζδωςε ςτον  

κ. …….……………………….(          ) ………………. κουτιά μολυςματικοφ υλικοφ( ΕΑΑΜ), ςυνολικοφ βάρουσ   

(       )  Kgr  & (       )  gr , προσ αποςτείρωςθ. 

Και (          ) ………………. κουτιά μολυςματικοφ υλικοφ( ΕΑΑΜ),, ςυνολικοφ βάρουσ   

(       )  Kgr  & (       )  gr , προσ αποτζφρωςθ. 

 

 

      Θ υπεφκυνθ Διαχείριςθσ Αποβλιτων                                                           Ο παραλαβϊν  
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Ζντυπο 2. Αναγνϊριςθσ για ςυλλογι και μεταφορά Μικτϊν Επικίνδυνων 
Αποβλιτων.( ΜΕΑ). 
 

 

 

 

 

Εικόνα 3. Ζντυπο παράδοςθσ Επικίνδυνων Αποβλιτων 
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Ζντυπο 3. Αναγνϊριςθσ για ςυλλογι και μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλιτων Αμιγϊσ 
Μολυςματικά ( ΕΑΑΜ). 
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7. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ. 

7.1 κοπόσ . 

Θ αποτελεςματικι διαχείριςθ των επικίνδυνων αποβλιτων απαιτεί 

ςυμμετοχι του ςυνόλου των εργαηομζνων και των χρθςτϊν των υπθρεςιϊν υγείασ 

με ςυνζπεια και προςεκτικά βιματα. Βαςικό ςτοιχείο αυτισ τθσ διαδικαςίασ 

αποτελεί θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ κάκε υγειονομικισ μονάδασ ςτθν 

εφαρμογι αυτισ τθσ πολιτικισ και είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ προκειμζνου να 

πετφχει το ςχζδιο διαχείριςθσ τουσ.  

Ο ςκοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι το προςωπικό να αναπτφξει ςωςτι 

αντίλθψθ κεμάτων που αφοροφν τθν υγεία, τθν αςφάλεια και τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ και ςχετίηονται με τα επικίνδυνα απόβλθτα, κακϊσ και πϊσ αυτά τα 

κζματα επθρεάηουν τθν κακθμερινι τουσ εργαςία. Θα πρζπει επίςθσ να 

υποδεικνφει τον ρόλο και τισ ευκφνεσ κακενόσ από το προςωπικό ςτο γενικό 

πρόγραμμα διαχείριςθσ οριοκετϊντασ τουσ ρόλουσ και τισ υπευκυνότθτεσ του 

προςωπικοφ μζςα ςτο ςυνολικό πρόγραμμα διαχείριςθσ των αποβλιτων. Το 

πρόγραμμα εκπαίδευςθσ εφαρμόηεται για τουσ νζουσ, αλλά και τουσ παλαιότερουσ 

υπαλλιλουσ και αναπροςαρμόηεται κάκε φορά που υπάρχουν νζα δεδομζνα ςτθ 

διαχείριςθ των απορριμμάτων (π.χ. εμφάνιςθ νζων τεχνολογιϊν, πρόςλθψθ νζου 

προςωπικοφ κ.α.). 

Σθμαντικό ρόλο ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ μπορεί και πρζπει να ζχει το 

αντίςτοιχο τμιμα τθσ 5θσ Υ.ΡΕ. ςε ςυνεργαςία με άλλουσ κεςμοκετθμζνουσ. 

Ραράλλθλα κάκε ΥΜ πρζπει να φροντίηει για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων 

εκπαίδευςθσ για τουσ εργαηομζνουσ τθσ, προκειμζνου να γίνει κατανοθτό το ςχζδιο 

διαχείριςθσ των επικίνδυνων αποβλιτων.  

Πςον αφορά τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ μικρότερων μονάδων υγείασ (Κζντρα 

Υγείασ και Ρεριφερειακά Ιατρεία) αυτι πρζπει να γίνεται κεντρικά και να 

οργανϊνεται από τθν περιφερειακι αρχι ςτθν δικαιοδοςία τθσ οποίασ ανικουν 

(ΥΡΕ ι Νοςοκομείο). 
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7.2 Τπόχρεοι εκπαίδευςθσ 

Τα επιμορφωτικά προγράμματα ςτοχεφουν ςτθν εκπαίδευςθ των : 

 Διοίκθςθ τθσ ΥΜ θ οποία είναι υπεφκυνθ για τθν εφαρμογι κανονιςμϊν που 

ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ των ΑΥΜ. 

 Επιςτθμονικό προςωπικό 

 Νοςθλευτικό προςωπικό 

 Ρροςωπικό κακαριότθτασ, βοθκθτικό προςωπικό. 

Το επιςτθμονικό προςωπικό εκπαιδεφεται εντόσ τθσ ΥΜ, το νοςθλευτικό προςωπικό 

με τθ ςυμμετοχι του ςε επίςθμα ςεμινάρια και θ εκπαίδευςθ τθσ διοίκθςθσ τθσ ΥΜ 

και του ΥΔΑΥΜ γίνεται ςε αρμόδια τμιματα πανεπιςτθμίων , θμερίδεσ κλπ.  

7.3 Εκπαιδευτικά προγράμματα  

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρζπει να περιλαμβάνουν :  

 Ρλθροφορίεσ και δικαιολόγθςθ των ενεργειϊν που ςχετίηονται με τθ 

διαχείριςθ ΑΥΜ. 

 Ρλθροφορίεσ και κατευκφνςεισ ςχετικά με το ρόλο κάκε μζλουσ του 

ςυςτιματοσ διαχείριςθσ. 

 Τεχνικζσ οδθγίεσ για κάκε ομάδα του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κατά 

τθν εφαρμογι του κανονιςμοφ διαχείριςθσ . 

Τα προγράμματα εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ περιλαμβάνουν :  

 Ενθμζρωςθ για το υπάρχον νομοκετικό πλαίςιο ςτα κζματα 

διαχείριςθσ κάκε κατθγορίασ αποβλιτων. 

 Ρλθροφόρθςθ ςχετικά με τουσ προβλεπόμενουσ από τον εςωτερικό 

κανονιςμό ρόλουσ και υπευκυνότθτεσ κάκε κατθγορίασ 

εργαηομζνων. 

 Οδθγίεσ εφαρμογισ των πρακτικϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων. κ.α . 

7.4 Τπεφκυνοι εκπαίδευςθσ.  

Θ Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων ζχει τθ ςυνολικι ευκφνθ για τα 

εκπαιδευτικά ςεμινάρια που αφοροφν τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, τα μζτρα 

υγιεινισ και αςφάλειασ του προςωπικοφ και τον Εςωτερικό Κανονιςμό τθσ ΥΜ. 
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Ραράλλθλα ο ΥΔΑΥΜ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία, για κάκε είδουσ εκπαίδευςθ που 

αφορά ςτθ διαχείριςθ αποβλιτων.  

Ευκφνθ τουσ είναι να διαςφαλιςτεί ότι το προςωπικό όλων των βακμίδων και 

κατθγοριϊν είναι ενιμερο για το ςχζδιο και τθν ςτρατθγικι διαχείριςθσ ιατρικϊν 

αποβλιτων και για τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ του ςτα πλαίςια αυτοφ του 

ςχεδίου. Επίςθσ τθροφνται ςτοιχεία για τα ςεμινάρια και πραγματοποιείται 

ανανζωςθ και αναβάκμιςθ του περιεχομζνου τουσ εφόςον αυτό είναι απαραίτθτο.  

Διατθρείται αρχείο για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ζχουν παρουςιαςκεί 

ςτθν ΥΜ .π.χ. Ρίνακασ 1.  

 

Θεμαηικέρ 

ενόηηηερ  

Ονομαηεπώνςμο 

εκπαιδεςηή 

Ειδικόηηηα  

εκπαιδεςηή  

Ημεπομηνίερ 

 διεξαγυγήρ 

Απιθμόρ 

 και ειδικόηηηερ 

εκπαιδεςόμενυν  

Ππο- 

ηεινό- 

μενη  

ημε 

πομη 

νία 

 επα 

νάλη 

τηρ  

« Μέηξα 

πξόιεςεο & 

Διέγρνπ  

Ννζνθνκεηαθώλ 

Λνηκώμεσλ». 

θ. .Καξαιή 

Μαξία  

Ννζειεύηξηα 

Λνηκώμεσλ 

Πξντζηακέλε 

Παζνινγηθνύ 

ηκήκαηνο 

14/9/2012 10 ΤΔ  

Ννζειεπηέο,  

15 ΓΔ  

Ννζειεπηέο 

10 ΥΔ  

Ννζνθόκνη 

 

« Καζαξηόηεηα  

< Μέζνδνη- 

Τερληθέο >,  

 

& Γηαρείξηζε 

επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ 

Υγεηνλνκηθώλ 

Μνλάδσλ».  

1.θ. Παπνύιηα 

Δπζπκία  

 

 

 

2.θ. Γαιάηνπ 

Νίθε  

1.Πξόεδξνο 

Δπηηξνπήο Δ.Λ  

Γηεπζύληξηα 

Μηθξνβηνιόγνο  

 

2.Μέινο Δ.Δ.Λ., 

Τνκεάξρεο  

Φεηξνπξγηθνύ  

Τνκέα,  

ΤΔ Ννζειεύηξηα  

 

19/5/2013 10 ΤΔ  

Ννζειεπηέο,  

10 ΓΔ  

Ννζειεπηέο 

& 10 ΥΔ 

πξνζσπηθό 

ζπλεξγείνπ 

θαζαξηόηεηαο. 

19 

/12/ 

2013 

«Τερληθή 

πιπζίκαηνο 

ρεξηώλ ,ηερληθή 

αληηζεπηηθνύ 

δηαιύκαηνο»  

θ. Γαιάηνπ 

Νίθε 
Μέινο Δ.Δ.Λ., 

Τνκεάξρεο  

Φεηξνπξγηθνύ  

Τνκέα,  

ΤΔ Ννζειεύηξηα  

 

 19/5/2013 10 ΤΔ  

Ννζειεπηέο,  

10 ΓΔ  

Ννζειεπηέο 

& 10 ΥΔ 

πξνζσπηθό 

ζπλεξγείνπ 

θαζαξηόηεηαο. 

19 

/12/ 

2013 

 

Πίλαθαο 1. Πίλαθαο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο. 
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8. ΜΕΤΑ ΥΓΙΕΙΝΘΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΥΜ.   

Θ ςπουδαιότθτα του κζματοσ επιβάλλει τθν εφαρμογι προγραμμάτων κατάλλθλθσ 

και ςυςτθματικισ εκπαίδευςθσ ςτουσ εργαηόμενουσ, τθν προμικεια εξοπλιςμοφ για 

τθν προςταςία τουσ και τθν εφαρμογι προγράμματοσ αςφάλειασ τθσ εργαςίασ, που 

περιλαμβάνει τον εμβολιαςμό, τθν προφφλαξθ από τθν ζκκεςθ ςε επικίνδυνουσ 

παράγοντεσ και τθν ιατρικι παρακολοφκθςθ. Θ παραγωγι, ο διαχωριςμόσ, θ 

διακίνθςθ, θ επεξεργαςία και θ τελικι διάκεςθ των ΕΑΥΜ ςυνεπάγονται τθν 

διαχείριςθ δυνθτικά επικίνδυνων υλικϊν. Γι’ αυτόν τον λόγο θ προςταςία από 

πικανοφσ τραυματιςμοφσ είναι ουςιϊδθσ για τουσ εργαηόμενουσ που διατρζχουν 

αυτόν τον κίνδυνο. Οι υπεφκυνοι για τθν διαχείριςθ των αποβλιτων κα πρζπει να 

διαςφαλίςουν ότι όλοι οι κίνδυνοι ζχουν αναγνωριςτεί και ότι παρζχεται ςτουσ 

εργαηόμενουσ θ κατάλλθλθ προςταςία ζναντι αυτϊν των κινδφνων. Τα μζτρα 

προςταςίασ κα πρζπει να είναι ζτςι ςχεδιαςμζνα ϊςτε να αποτρζπουν τθν ζκκεςθ 

ςε επικίνδυνεσ ουςίεσ/υλικά ι άλλουσ κινδφνουσ ι τουλάχιςτον να διατθροφν 

αυτιν τθν ζκκεςθ εντόσ αςφαλϊν ορίων. Οι ειδικότθτεσ που διατρζχουν το 

μεγαλφτερο κίνδυνο είναι οι κακαριςτζσ, οι ςυντθρθτζσ μθχανθμάτων, οι χειριςτζσ 

μονάδων επεξεργαςίασ και όλοι όςοι ενζχονται ςτο χειριςμό απορριμμάτων και ςτθ 

διάκεςι τουσ, μζςα και ζξω από τθν Υγειονομικι Μονάδα. 

8.1. ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

Το είδοσ των μζςων ατομικισ προςταςίασ, που χρθςιμοποιείται από τουσ 
εργαηόμενουσ, εξαρτάται από το βακμό ζκκεςισ τουσ ςτουσ κινδφνουσ που 
ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ νοςοκομειακϊν απορριμμάτων. Θ Υγειονομικι 
Μονάδα κα πρζπει να διακζτει τα ακόλουκα για όςουσ χειρίηονται απορρίμματα 
ςφμφωνα με τον Ρίνακα 2.  
8.1.1 Προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ. 

Είδοσ προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ Αρικμόσ  

Κράνθ με ι χωρίσ προςωπίδα (ανάλογα με τθν εργαςία) 5 

Μάςκεσ προςϊπου (ανάλογα με τθν εργαςία) 10 

Γυαλιά (ανάλογα με τθν εργαςία) 5 

Φόρμα προςταςίασ (υποχρεωτικι) 10 
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Βιομθχανικζσ ποδιζσ   5 

Ροδονάρια ι μπότεσ (υποχρεωτικά) 10 

Γάντια (ιατρικό και νοςθλευτικό προςωπικό) ι χοντρά 

γάντια για εργάτεσ   απορριμμάτων  

5 

Ρίνακασ 2: Ρίνακασ απαιτοφμενου προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ 

Οι βιομθχανικοφ τφπου μπότεσ και τα χοντρά γάντια προςφζρουν προςταςία ςτουσ 

εργάτεσ που μεταφζρουν απορρίμματα, τα οποία είναι δυνατό να προκαλζςουν 

τραυματιςμό, π.χ. αιχμθρά, που μπορεί λόγω κακοφ διαχωριςμοφ να βρεκοφν ςε 

πλαςτικοφσ ςάκουσ ι να διαπεράςουν ακατάλλθλουσ περιζκτεσ. Οι χοντρζσ ςόλεσ 

προςφζρουν προςταςία τόςο ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ όςο και αλλοφ από 

διαςκορπιςμζνα αιχμθρά (αντικείμενα) και από ολιςκθρά πατϊματα. Επίςθσ 

προςτατεφουν από αιχμθρά που λόγω κακοφ διαχωριςμοφ μπορεί να βρίςκονται ςε 

πλαςτικζσ ςακοφλεσ ι μπορεί να ζχουν τρυπιςει τα δοχεία που τα περιζχουν. Τα 

ποδονάρια βοθκοφν ςτθν προςταςία των ποδιϊν κατά τον χειριςμό των ςάκων. 

Πςοι φορτϊνουν απόβλθτα ςε κλιβάνουσ πρζπει να φοροφν προςωπίδεσ και κράνθ, 

κακϊσ και μάςκεσ κατά τθν απομάκρυνςθ τθσ ςτάχτθσ που δθμιουργείται. 

( Εικόνα1.). 

 

Υνληξά γάληηα 

Μάζθα  

 

      Πιαζηηθή  πνδηά  

Παληειόλη  

Μπόηεο  

Μπινύδα κε 

καθξηά καλίθηα 

 

Εικόνα 1.: Συνιςτϊμενθ ζνδυςθ για τθ μεταφορά νοςοκομειακϊν απορριμμάτων 

 

8.1.2 Ατομικι Τγιεινι  

Για να τθροφνται οι βαςικοί κανόνεσ υγιεινισ τόςο ςτουσ χϊρουσ τθσ προςωρινισ 

αποκικευςθσ των απορριμμάτων όςο και ςτισ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ 

υπάρχουν νιπτιρεσ με ςαποφνι και ηεςτό νερό . Το πλφςιμο των χεριϊν είναι 
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απαραίτθτο κάκε φορά που κάποιοσ ζρχεται ςε επαφι με απορρίμματα. Θ 

Υγειονομικι Μονάδα διακζτει  ςυςτιματα κακαριότθτασ, κοντά ςτο χϊρο 

προςωρινισ αποκικευςθσ.  

 

8.1.3 Ανοςοποίθςθ  

Θ ανοςοποίθςθ του εμπλεκόμενου προςωπικοφ για τον ιό τθσ Θπατίτιδασ Β και του 

Τετάνου αποτελοφν βαςικό μζλθμα τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων ςε 

ςυνεργαςία με τον ΥΔΑΥΜ, κακϊσ ζχουν παρατθρθκεί περιπτϊςεισ προςβολισ 

επαγγελματιϊν υγείασ που αςχολοφνται με το χειριςμό μολυςματικϊν 

απορριμμάτων. 

 

8.1.4 Πρακτικζσ διαχείριςθσ  

Σε προθγοφμενθ ενότθτα ζγινε εκτενισ αναφορά ςτθ διαδικαςία διαχείριςθσ. 

Κατωτζρω,  επιςθμαίνονται περιλθπτικά τα εξισ : 

1. Ο προςεκτικόσ διαχωριςμόσ απορριμμάτων και θ τοποκζτθςι τουσ ςε 

διαφορετικοφσ περιζκτεσ και ςάκουσ με ςιμανςθ, ϊςτε να είναι απόλυτα 

διακριτόσ ο κίνδυνοσ που προκφπτει από τθν κάκε κατθγορία. 

2. Θ προςεκτικι ςυςκευαςία, θ οποία προςτατεφει τουσ εργαηόμενουσ από τθν 

επαφι τουσ με τα απορρίμματα και τισ διαρροζσ.  

3. Θ ςωςτι ςιμανςθ, θ οποία επιτρζπει τθν άμεςθ αναγνϊριςθ του είδουσ του 

απορρίμματοσ και τθσ πθγισ προζλευςθσ. 

4. Θ ςωςτι μεταφορά που ελαττϊνει τθν πικανότθτα να εκτεκεί το εμπλεκόμενο 

προςωπικό ςε κίνδυνο. 

5. Θ προςεκτικι αποκικευςθ, θ οποία επιτρζπει τθν πρόςβαςθ ςτο 

εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό μόνο και αποτρζπει τθν είςοδο εντόμων και 

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

8.1.5  Ειδικζσ προφυλάξεισ για τθν αντιμετώπιςθ ατυχθμάτων  

Σε περιπτϊςεισ όπου οι εργαηόμενοι καλοφνται να κακαρίςουν επικίνδυνεσ ουςίεσ-

υλικά που ζχουν διαςκορπιςτεί ωσ αποτζλεςμα ατυχιματοσ κα πρζπει να 

χρθςιμοποιοφν μάςκα, γυαλιά, γάντια, μπότεσ και φόρμα. Σε περιπτϊςεισ 

κακαριςμοφ μολυςμζνου εξοπλιςμοφ, τοξικισ ςκόνθσ, πτθτικϊν ουςιϊν κτλ. κα 

πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ειδικζσ μάςκεσ αερίων (αναπνευςτιρεσ). 
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Τα κατάλοιπα πρζπει να κακαρίηονται όςο πιο ενδελεχϊσ γίνεται με τθ χριςθ 

κατάλλθλων εργαλείων π.χ. φτυάρι και ςτθ ςυνζχεια να ςυςκευάηονται προςεκτικά. 

Αν θ διαρροι περιλαμβάνει κάποια μολυςματικι ουςία τότε, αφοφ ςυλλεχκεί θ 

ουςία, το πάτωμα πρζπει να κακαριςτεί και να απολυμανκεί. 

Αν υπάρχει διαρροι υδραργφρου τότε αυτόσ πρζπει να ανακτθκεί. 

Πλο το προςωπικό που εμπλζκεται ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων πρζπει να 

εκπαιδευτεί ςτθν αντιμετϊπιςθ τραυματιςμϊν ι ζκκεςθσ ςε επικίνδυνα απόβλθτα. 

Γι’ αυτόν τον ςκοπό πρζπει να κακιερωκεί ζνα πρόγραμμα το οποίο κα αφορά ςτισ 

ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ. Το πρόγραμμα πρζπει να 

περιλαμβάνει τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

1. Άμεςθ παροχι πρϊτων βοθκειϊν, όπωσ κακαριςμόσ τθσ πλθγισ και του 

δζρματοσ και κακαριςμό των ματιϊν με τθ χριςθ άφκονου νεροφ. 

2. Άμεςθ αναφορά του γεγονότοσ ςτον ΥΔΑΥΜ. 

3. Εφρεςθ, αν είναι δυνατόν, του αντικειμζνου που προκάλεςε το ατφχθμα 

(βελόνα, ουςία κτλ) και του ςθμείου παραγωγισ του προκειμζνου να εξεταςτεί 

θ πικανότθτα να είναι μολυςμζνο/ επικίνδυνο. 

4. Επιπλζον παροχι ιατρικισ φροντίδασ το ςυντομότερο δυνατό από το Τμιμα 

Επειγόντων Ρεριςτατικϊν. 

5. Ιατρικι παρακολοφκθςθ και εξετάςεισ αίματοσ ι άλλου είδουσ εφόςον 

απαιτοφνται. 

6. Καταγραφι του γεγονότοσ. 

7. Εξζταςθ του γεγονότοσ, πρόταςθ και εφαρμογι των κατάλλθλων μζτρων ϊςτε 

να αποτραποφν παρόμοια περιςτατικά ςτο μζλλον. 

Θ αναφορά και καταγραφι του γεγονότοσ δεν πρζπει να ζχει ωσ ςκοπό τθν τιμωρία. 

Αντικζτωσ οι προϊςτάμενοι κα πρζπει να υποςτθρίηουν το προςωπικό και να 

ενκαρρφνουν τθν άμεςθ και ακριβι αναφορά των περιςτατικϊν. 

Είναι γενικϊσ αποδεκτό ότι είναι προτιμότερο να προλαμβάνει κανείσ ζνα ατφχθμα 

από το να προςπακεί να το αντιμετωπίςει αφοφ ςυμβεί. Γι’ αυτό τον λόγο θ λιψθ 

όλων των απαραίτθτων μζτρων και θ εφαρμογι όλων των διαδικαςιϊν που 

προαναφζρκθκαν ςυμβάλλουν άμεςα ςτον περιοριςμό και τθσ πικανότθτασ να 

ςυμβοφν ατυχιματα/ζκτακτα περιςτατικά και του μεγζκουσ τουσ ςτθν περίπτωςθ 

που αυτά τελικά ςυμβοφν. 
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8.1.6. Αςφάλεια κατά τθ διαχείριςθ κυτταροτοξικών φαρμάκων  

Υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια κατά τθ χριςθ κυτταροτοξικϊν φαρμάκων είναι ο 

Ρροϊςτάμενοσ του Φαρμακείου τθσ Υγειονομικισ Μονάδασ.  

Για να ελαχιςτοποιθκεί θ ζκκεςθ ςε τζτοιου είδουσ φάρμακα λαμβάνονται τα 

ακόλουκα μζτρα: 

 

 Γραπτζσ οδθγίεσ που κακορίηουν τισ αςφαλείσ διαδικαςίεσ για κάκε ςχετικι 

εργαςία. 

 Φφλλα αςφαλείασ που βαςίηονται ςτισ οδθγίεσ του προμθκευτι για τουσ 

ενδεχόμενουσ κινδφνουσ. 

 Κακοριςμζνθ διαδικαςία για τθν ζκτακτθ περίπτωςθ επαγγελματικοφ 

ατυχιματοσ. 

 Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ που εμπλζκεται ςτον χειριςμό κυτταροτοξικϊν 

φαρμάκων. 

 

Οι οδθγίεσ για τθν προςταςία του προςωπικοφ περιλαμβάνουν: 

 Συλλογι των κυτταροτοξικϊν αποβλιτων ςε ςτεγανζσ ςακοφλεσ με ετικζτα που 

περιζχει  τον όρο «Επικίνδυνα Κυτταροτοξικά Απόβλθτα» και τοποκζτθςι τουσ 

ςε περιζκτεσ Μικτϊν Επικίνδυνων Αποβλιτων ΜΕΑ. 

 Αςφαλι φφλαξθ των κυτταροτοξικϊν αποβλιτων μζχρι τθν τελικι τουσ διάκεςθ. 

 Επιςτροφι των λθγμζνων φαρμάκων ςτον προμθκευτι. 

 Απολφμανςθ του εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιείται για τθν αντιμετϊπιςθ 

διαςκορπιςμζνων ουςιϊν και για τθ διάκεςθ και επεξεργαςία μολυςμζνου από 

κυτταροτοξικά φάρμακα και εκκρίματα αςκενϊν, υλικοφ. 

 

Το προςωπικό τθσ ΥΜ γνωςτοποιεί ςτισ οικογζνειεσ των αςκενϊν που 

υποβάλλονται ςε χθμειοκεραπεία τουσ κινδφνουσ που διατρζχουν και τουσ τρόπουσ 

με τουσ οποίουσ αυτοί ελαχιςτοποιοφνται. Τζλοσ, οι εργάτεσ που ζρχονται ςε επαφι 

με κυτταροτοξικά απορρίμματα  φοροφν γάντια, μάςκεσ, ςτολζσ και γυαλιά. 
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9. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΩΝ . 

9.1. Γενικά  
Θ εμφάνιςθ εκτάκτων περιςτατικϊν-αναγκϊν που αφοροφν τα ΕΑΥΜ  και θ 

ςοβαρότθτα του κζματοσ επιβάλλει ςυςτθματικι οργάνωςθ για τθν αντιμετϊπιςι 

τουσ και τθν εφαρμογι ςχεδίου ζκτακτθσ ανάγκθσ. Το Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ 

ενεργοποιείται, όταν ςυμβεί διαςκορπιςμόσ ςτερεϊν, υγρϊν μολυςματικϊν ι 

άλλων επικίνδυνων ουςιϊν ι/και τραυματιςμόσ. Είναι αναγκαίο να οριςκεί 

υπεφκυνοσ-αρμόδιοσ ο ΥΔΑΥΜ κακϊσ και ο αναπλθρωτισ του. Οι αρμοδιότθτεσ του 

περιλαμβάνουν τθ διαχείριςθ των εκτάκτων περιςτατικϊν, τθν ενθμζρωςθ τθσ 

διοίκθςθσ και των αρμοδίων αρχϊν κακϊσ και το ςυντονιςμό όλων των 

εμπλεκομζνων ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ. 

Τα πιο ςυνθκιςμζνα ζκτακτα περιςτατικά ςτισ υγειονομικζσ μονάδεσ είναι θ 

διαρροι-διαςκορπιςμόσ κάποιασ ουςίασ / υλικοφ ι απόβλθτου το οποίο είναι 

μολυςματικό ι γενικά επικίνδυνο ι ο τραυματιςμόσ κάποιου ανκρϊπου. Σε αυτζσ 

τισ περιπτϊςεισ οι ενζργειεσ για τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των περιςτατικϊν 

εξαςφαλίηουν τα εξισ: 

 Το ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ και ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ ακολουκοφνται 

επακριβϊσ. 

 Οι περιοχζσ που μολφνκθκαν κακαρίηονται και αν χρειαςτεί απολυμαίνονται. 

 Κατά τθν διαδικαςία κακαριςμοφ περιορίηεται ςτο ελάχιςτο θ ζκκεςθ των 

εργαηομζνων ςε κίνδυνο. 

 Ρεριορίηονται ςτο ελάχιςτο οι επιπτϊςεισ ςτουσ αςκενείσ, ςτο προςωπικό και 

ςτο περιβάλλον. 

 Είναι διακζςιμοσ ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ ϊςτε να μποροφν να εφαρμοςτοφν 

γριγορα και με αςφάλεια τα αναγκαία μζτρα (προςτατευτικόσ ρουχιςμόσ, μζςα 

ςυλλογισ κ.λ.π.). 

 Εκπαιδεφεται διαρκϊσ το προςωπικό ςτθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

Ρροκειμζνου να είναι δυνατι θ άμεςθ και γριγορθ εφαρμογι τθν προβλεπόμενων 
μζτρων-διαδικαςιϊν ζχουν καταρτιςτεί διαφορετικά μζτρα αντιμετϊπιςθσ για κάκε 
είδουσ ζκτακτο περιςτατικό. Στισ περιπτϊςεισ επικίνδυνων διαρροϊν θ 
αντιμετϊπιςθ του περιςτατικοφ γίνεται από ςυγκεκριμζνο προςωπικό το οποίο ζχει 
εκπαιδευτεί γι’ αυτόν τον ςκοπό. 
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Ρροτείνεται θ διατιρθςθ ςετ αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων περιςτατικϊν ςε διάφορά 

μζρθ του Νοςοκομείου κοντά ςτισ περιοχζσ που παράγουν ΕΑΑΜ ι ςτισ διαδρομζσ 

μεταφοράσ ΕΑΑΜ, τα οποία κα επιτρζπουν τθν άμεςθ και αποτελεςματικι 

αντιμετϊπιςθ τουσ. 

Τα ςετ περιλαμβάνουν: 

1. Απορροφθτικά υλικά για τθν αντιμετϊπιςθ διαρροϊν υγρϊν. 

2. Κατάλλθλα απολυμαντικά. 

3. Μεγάλεσ ανκεκτικζσ πλαςτικζσ ςακοφλεσ για ΕΑΑΜ ςτισ οποίεσ κα 

τοποκετθκοφν τα υλικά κακαριςμοφ μετά τθν χριςθ τουσ κακϊσ και τα 

απόβλθτα που διζρρευςαν- διαςκορπίςτθκαν. 

4. Φόρμεσ, γάντια, μπότεσ, καπζλα, αναπνευςτικζσ ςυςκευζσ, ταινίεσ για 

ςφράγιςμα των καρπϊν και των αςτραγάλων. Πλα κα είναι μεγάλου μεγζκουσ, 

αδιάβροχα, ανκεκτικά και από κατάλλθλο υλικό. Πςα από αυτά μποροφν να 

απολυμανκοφν πλιρωσ μετά τθν χριςθ, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν εκ νζου. 

5. Κουτί πρϊτων βοθκειϊν και ταινία απομόνωςθσ. 

 

9.2. Διαςκορπιςμόσ επικίνδυνων ουςιών – τραυματιςμόσ.  

Οι διαρροζσ από ατφχθμα απαιτοφν κακαριςμό τθσ προςβεβλθμζνθσ περιοχισ. Σε 

περίπτωςθ όμωσ που ςυμβαίνει διαρροι-διαςκορπιςμόσ μολυςματικοφ υλικοφ, 

πρζπει να εξακριβωκεί ο τφποσ του μολυςματικοφ παράγοντα και ςτθ ςυνζχεια, αν 

αυτό απαιτείται, να γίνει άμεςθ εκκζνωςθ τθσ περιοχισ. 

Τα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των διαρροϊν πρζπει να προςδιορίηουν επακριβϊσ τισ 

ενζργειεσ για τθν αςφαλι αντιμετϊπιςθ των περιςτατικϊν και τον απαιτοφμενο 

εξοπλιςμό. Μια ςτοιχειϊδθσ ςειρά μζτρων κακϊσ και ο ςτοιχειϊδθσ εξοπλιςμόσ 

περιγράφονται παρακάτω: 

1. Απομονϊνουμε και εκκενϊνουμε τθν προςβεβλθμζνθ περιοχι προκειμζνου να 

αποτρζψουμε τθν ζκκεςθ και άλλων ατόμων. 

2. Ρλζνουμε-απολυμαίνουμε τα μάτια και το δζρμα αυτϊν που εκτζκθκαν. 

3. Ραρζχουμε τισ πρϊτεσ βοικειεσ και ιατρικι περίκαλψθ αν υπάρχουν άτομα που 

τθ χρειάηονται. 

4. Ενθμερϊνουμε τον αρμόδιο υπάλλθλο (ΥΔΑΥΜ) ο οποίοσ κα ςυντονίςει τθν 

επιχείρθςθ. 
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5. Ρροςδιορίηουμε το είδοσ και τα χαρακτθριςτικά τθσ διαρροισ. 

6. Εφόςον θ διαρροι περιλαμβάνει κάποια ιδιαιτζρωσ επικίνδυνθ ουςία, 

απομακρφνουμε όςουσ δεν εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία κακαριςμοφ. 

7. Ραρζχουμε τον απαραίτθτο εξοπλιςμό προςταςίασ-ρουχιςμό ςτο προςωπικό 

που εμπλζκεται ςτθ διαδικαςία κακαριςμοφ. Χρθςιμοποιοφμε τα ςετ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ. 

8. Ρεριμζνουμε να κατακακίςει το αεροηόλ (εφόςον υπάρχει)-όχι περιςςότερο 

από λίγα λεπτά. 

9. Ρεριορίηουμε τθν διαρροι. 

10. Εξουδετερϊνουμε ι απολυμαίνουμε το επικίνδυνο υλικό/ ουςία εφόςον αυτό 

ενδείκνυται. Συλλζγουμε όλο το διαςκορπιςμζνο υλικό χρθςιμοποιϊντασ τα 

κατάλλθλα μζςα π.χ. βοφρτςα και φαράςι (δεν ςυλλζγουμε τα αιχμθρά με τα 

χζρια). Τα μζςα και τα υλικά κακαριςμοφ μετά τθν χριςθ τουσ πρζπει να 

τοποκετθκοφν ςτισ κατάλλθλεσ ςακοφλεσ- δοχεία. Μεταχειριηόμαςτε τισ 

ςακοφλεσ ςαν ΕΑΑΜ. 

11. Σε περίπτωςθ βιολογικϊν υλικϊν, θ απολφμανςθ των επιφανειϊν  μπορεί να 

γίνει με διάλυμα 5% Υποχλωριϊδουσ νατρίου (αδιάλυτθ οικιακι χλωρίνθ) ι με 

διάλυμα 1000 ppm διχλωροϊςοκυανουρικοφ νατρίου (NaDCC) ι με άλλα κοινά 

απολυμαντικά χϊρου, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  τθσ Ε.Ε.Λ. 

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

απολυμαντικϊν ι άλλων χθμικϊν ουςιϊν για τθν εξουδετζρωςθ τουσ. Καλοφμε 

αμζςωσ τθν Ε.Ε.Λ., θ οποία κα δϊςει τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ. 

13. Τα επικίνδυνα υλικά και τα υλικά μιασ χριςεωσ, που χρθςιμοποιικθκαν για τον 

κακαριςμό, πρζπει να τοποκετοφνται ςε κατάλλθλουσ υποδοχείσ απορριμμάτων 

για τθν ειδικι διαχείριςι τουσ. 

14. Απολυμαίνουμε τθν περιοχι ςκουπίηοντάσ τθν με απορροφθτικό πανί ι κάποιο 

άλλο απορροφθτικό υλικό. Το πανί χρθςιμοποιείται μόνο από τθν μια πλευρά. Θ 

απολφμανςθ γίνεται ξεκινϊντασ από τθν λιγότερο μολυςμζνθ περιοχι προσ τθν 

περιςςότερο μολυςμζνθ με τακτικζσ αλλαγζσ των χρθςιμοποιοφμενων πανιϊν. 

Στθν περίπτωςθ διαρροισ υγροφ κα πρζπει να χρθςιμοποιοφμε ςτεγνό πανί. Στθ 

περίπτωςθ διαρροισ- διαςκορπιςμοφ ςτερεϊν υλικϊν χρθςιμοποιοφμε πανί 

εμποτιςμζνο ςε υγρό (όξινο, βαςικό ι ουδζτερο ανάλογα με τθν περίπτωςθ). 
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15. Ξεπλζνουμε τθν περιοχι και τθν ςκουπίηουμε μζχρι να ςτεγνϊςει με 

απορροφθτικά πανιά. 

16. Απολυμαίνουμε τον εξοπλιςμό/ εργαλεία που χρθςιμοποιικθκε για τον 

κακαριςμό. 

17. Απολυμαίνουμε τον προςτατευτικό ρουχιςμό εφόςον είναι απαραίτθτο. 

18. Αν κατά τθν διάρκεια του κακαριςμοφ κάποιοσ από το προςωπικό εκτεκεί ςε 

επικίνδυνο υλικό, του παρζχουμε ιατρικι περίκαλψθ. 

19. Αντικακιςτοφμε τα ςετ ζκτακτθσ ανάγκθσ που χρθςιμοποιικθκαν. 

 

Ενζργεια Απαραίτθτα εργαλεία ι υλικά 

Χειριςμόσ τθσ διαςκορπιςμζνθσ 

ουςίασ 
Ρροςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ  

Ρεριοριςμόσ τθσ διαςκορπιςμζνθσ 

ουςίασ 

Απορροφθτικά υλικά (π.χ. πετςζτεσ, πανιά, 

χαρτί κ.α.) 

Εξουδετζρωςθ ι απολφμανςθ τθσ 

ουςίασ (εάν είναι απαραίτθτο) 

 Για μολυςματικι ουςία: απολυμαντικό 

(χλωρίνθ) 

 Για οξζα: ανκρακικό νάτριο, ανκρακικό 

αςβζςτιο ι βάςθ 

 Για βάςεισ: ςκόνθ κιτρικοφ οξζοσ ι άλλο 

οξφ 

 Για κυτταροτοξικά υλικά: ειδικζσ 

χθμικζσ ουςίεσ αποδόμθςθσ 

Συλλογι τθσ διαςκορπιςμζνθσ 

ουςίασ 

 Για υγρά: απορροφθτικό χαρτί, 

πριονίδια, προςροφθτικόσ πθλόσ 

 Για ςτερεά: λαβίδεσ, ςκοφπεσ, γάηεσ, 

φτυάρι 

 Υδράργυροσ: ςφουγγάρι υδραργφρου, 

αντλία κενοφ 

Συςκευαςία των αποβλιτων 
Ρλαςτικζσ ςακοφλεσ (κόκκινθ, κίτρινθ θ 

μαφρθ, ανάλογα με τθν περίςταςθ), 
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περιζκτεσ αιχμθρϊν κ.α. 

Απολφμανςθ τθσ περιοχισ 

 Για μολυςματικά υλικά: απολυμαντικά 

 Για επικίνδυνεσ τοξικζσ ουςίεσ: 

κατάλλθλοσ διαλφτθσ ι νερό 

Ρίνακασ 1: Απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ για τθν αντιμετϊπιςθ διαρροϊν. 

 

Σε περίπτωςθ που επικίνδυνεσ ουςίεσ ζρκουν ςε επαφι με το δζρμα και τα μάτια 

κα πρζπει να γίνει άμεςθ απολφμανςθ,  ςυνικωσ με άφκονο νερό. Το άτομο που 

εκτζκθκε ςτθν ουςία πρζπει να απομακρυνκεί από τον τόπο του ατυχιματοσ προσ 

απολφμανςθ. Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτα μάτια και ςε πικανζσ ανοιχτζσ 

πλθγζσ. Στθν περίπτωςθ που τα μάτια ζρκουν ςε επαφι με διαβρωτικά χθμικά, κα 

πρζπει να ενυδατϊνονται ςυνεχϊσ με κακαρό νερό για 10-30 λεπτά. Πλο το 

πρόςωπο πρζπει να πλζνεται ςε λεκάνθ με τα μάτια να ανοιγοκλείνουν ςυνεχϊσ. 

Ρροτείνεται θ λιψθ δείγματοσ αίματοσ από τα άτομα που εκτζκθκαν ςε ΕΑΥΜ 

προκειμζνου να γίνουν οι απαραίτθτεσ εξετάςεισ. Αν αυτζσ είναι αρνθτικζσ 

προτείνεται θ επανεξζταςθ (μετά 6 εβδομάδεσ, 3 μινεσ και 6 μινεσ εφόςον υπιρξε 

ζκκεςθ ςε ΘΙV π.χ.). Στα άτομα πρζπει να υποδειχκεί να αναηθτιςουν ιατρικι 

εξζταςθ αν εντόσ 12 εβδομάδων παρουςιάςουν αςκζνεια που ςυνοδεφεται από 

πυρετό. 

 

9.3 Σραυματιςμοί 

Στοιχειϊδθ βιματα αντιμετϊπιςθσ τραυματιςμοφ και ζκκεςθσ ςε επικίνδυνθ ουςία: 

1. Άμεςθ παροχι πρϊτων βοθκειϊν, όπωσ κακαριςμόσ των πλθγϊν και του 

δζρματοσ, και ξζπλυμα των ματιϊν με κακαρό νερό. Σε περίπτωςθ  

τραυματιςμοφ από αιχμθρό αντικείμενο, πρζπει να βοθκθκεί θ αιμορραγία τθσ 

πλθγισ και θ περιοχι κατόπιν πρζπει να κακαριςτεί με κακαρό τρεχοφμενο 

νερό. 

2. Άμεςθ αναφορά του ςυμβάντοσ ςτον Υπεφκυνο Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων και 

ςτον ΥΔΑΥΜ.. 

3. Εξζταςθ του αντικειμζνου που προκάλεςε το ατφχθμα για ενδεχόμενθ πρόκλθςθ 

μόλυνςθσ. 
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4. Επιπρόςκετθ ιατρικι φροντίδα και παρακολοφκθςθ από τον ιατρό εργαςίασ ι 

από το Τμιμα Επειγόντων Ρεριςτατικϊν. 

5. Εξετάςεισ αίματοσ ι άλλου είδουσ αν κεωροφνται απαραίτθτεσ. 

6. Καταγραφι του ςυμβάντοσ. 

7. Διερεφνθςθ του ςυμβάντοσ και λιψθ μζτρων για τθν αποφυγι παρόμοιων 

περιςτατικϊν ςτο μζλλον. 

Το προςωπικό που εμπλζκεται ςτθν διαχείριςθ των ιατρικϊν αποβλιτων είναι 

εκπαιδευμζνο ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων περιςτατικϊν και γνωρίηει τθν 

διαδικαςία για τθν αναφορά ατυχιματοσ ι περιςτατικοφ. Πλα τα ατυχιματα ι 

περιςτατικά όπωσ διαρροι, διαςκορπιςμόσ, ςπαςμζνα δοχεία, ςχιςμζνεσ ςακοφλεσ, 

λανκαςμζνοσ διαχωριςμόσ αποβλιτων, περιςτατικά με αιχμθρά κτλ να 

αναφζρονται ςτον αρμόδιο υπάλλθλο (ΥΔΑΥΜ). 

Θ αναφορά περιλαμβάνει: 

1. Το είδοσ του ατυχιματοσ-περιςτατικοφ. 

2. Τον τόπο και τον χρόνο του ατυχιματοσ-περιςτατικοφ. 

3. Το προςωπικό το οποίο ενεπλάκθ. 

4. Ρωσ ςυνζβθ το ατφχθμα. 

5. Τί είδοσ/είδθ αποβλιτων αφοροφςε. 

6. Ρωσ αντιμετωπίςτθκε το ατφχθμα. 

7. Οποιαδιποτε άλλθ ςχετικι πλθροφορία. 

 

Ο ΥΔΑΥΜ πρζπει να ερευνιςει τα αίτια του ατυχιματοσ και να λάβει τα απαραίτθτα 

μζτρα ϊςτε να μθν επαναλθφκεί ςτο μζλλον. Πλα τα ςχετικά ςτοιχεία πρζπει να 

διατθροφνται ςε αρχείο. 

 

Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ ςυμπλθρϊνεται το ζντυπο που ακολουκεί. 

ΑΝΑΦΟΑ ΑΤΥΧΘΜΑΤΟΣ 

ΡΟΣ ΤΟΝ ΥΡΕΥΘΥΝΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ Υ. Μ. 

Φφςθ του ςυμβάντοσ 
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Τόποσ ςυμβάντοσ   

Χρόνοσ ςυμβάντοσ  

Άμεςα εμπλεκόμενο προςωπικό 
 

 

Ενζργειεσ για τθν αντιμετϊπιςθ 

του ςυμβάντοσ 

 

 

 

 

 

 

 

10 .ΚΑΘΟΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΥΜ . 

Το κόςτοσ καταςκευισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ ςυςτθμάτων που αφοροφν 

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

ςθμαντικό μζροσ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ των ΥΜ. 

Το κόςτοσ διαχείριςθσ των ΑΥΜ περιλαμβάνει τισ κατθγορίεσ:  

 Κόςτοσ ςυλλογισ / μεταφοράσ εντόσ τθσ ΥΜ, αποκικευςθσ. 

 Κόςτοσ μεταφοράσ εκτόσ τθσ ΥΜ. 

 Κόςτοσ επεξεργαςίασ εκτόσ τθσ ΥΜ.  

Ενδεικτικά ςτο κόςτοσ διαχείριςθσ των ΑΥΜ  του Νοςοκομείου μασ , αναφζρεται ο 

Ρίνακασ 1. 
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11 .ΑΝΑΘΕΩΘΣΘ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΥΜ . 

Θ ανακεϊρθςθ του κανονιςμοφ διαχείριςθσ των ΑΥΜ κα λαμβάνει χϊρα 

τουλάχιςτον κάκε 3 ζτθ, νωρίτερα από τα 3 ζτθ, μπορεί να λαμβάνει χϊρα είτε μετά 

από πρόταςθ του ΥΔΑΥΜ ςτθν Επιτροπι διαχείριςθσ ΑΥΜ και ςφμφωνθσ γνϊμθσ 

τθσ, είτε μετά από απόφαςθ τθσ Επιτροπισ. Οι λόγοι που ςυνιςτοφν τροποποίθςθ ι 

ανακεϊρθςθ του κανονιςμοφ διαχείριςθσ είναι οι παρακάτω: 

 Σε περίπτωςθ αλλαγισ του νομικοφ πλαιςίου που διζπει τθ 

διαχείριςθ των ΑΥΜ και απαιτεί τθ ςυμμόρφωςθ τθσ ΥΜ. 

 Σε περίπτωςθ που θ υφιςτάμενθ διαχείριςθ των ΑΥΜ είναι 

προβλθματικι και τοφτο οφείλεται αποδεδειγμζνα ςτον αρχικό 

ςχεδιαςμό. 

 Σε περίπτωςθ που δεν τθροφνται επαρκϊσ και από ςφάλμα του 

κανονιςμοφ οι όροι και οι κανόνεσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

 Σε περίπτωςθ αυξθμζνων ατυχθμάτων ι τραυματιςμϊν κατά τθν 

εφαρμογι του υφιςτάμενου κανονιςμοφ ι ςε περίπτωςθ αυξθμζνου 

κινδφνου ατυχθμάτων που οφείλονται ςε αυτιν. 

 Σε περίπτωςθ ιδιαίτερα αυξθμζνου κόςτουσ διαχείριςθσ των 

παραγόμενων αποβλιτων που είναι δυςβάςτακτο για τον 

προχπολογιςμό τθσ ΥΜ. 

 Σε κάκε περίπτωςθ που θ επιτροπι διαχείριςθσ ΑΥΜ το κρίνει 

απαραίτθτο . 

 

Θ ανακεϊρθςθ του υφιςτάμενου κανονιςμοφ γίνεται με τουσ ίδιουσ κανόνεσ που 

ορίηουν τθ ςφςταςθ του εξϋ αρχισ και μζχρι τθν κατάρτιςθ του και τθν 

προετοιμαςία του νζου κανονιςμοφ τθροφνται οι αρχζσ και οι κανόνεσ του 

υφιςτάμενου, πλθν των περιπτϊςεων που κρίνεται επικίνδυνο για τθν αςφάλεια 

των εργαηομζνων και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 



 

Ρίνακασ 1. 

 

 
(*) Το Γ. Ν. Άμφιςςασ πλθρϊνει για τθ Διαχείριςθ (μεταφορά και επεξεργαςία) των ΕΑΑΜ και των ΜΕΑ το ποςό των 1,37 € πλζον ΦΡΑ ανά κιλό αποβλιτων. Βάςει αυτοφ 
και με δεδομζνο ότι οι παραγόμενεσ ποςότθτεσ αποβλιτων είναι (κατά προςζγγιςθ) 11.000 kg ΕΑΑΜ και 110 kg ΜΕΑ ετθςίωσ, προκφπτει το ςυνολικό κόςτοσ που 
αναφζρεται παραπάνω. 

 

 

Υγειονομικι 
Μονάδα 

Αρικμό
σ 

κλινϊν 

Ραραγωγ
ι 

ΕΑΑΜ 

Αρικμό
σ 

Ειδικϊν 
κλινϊν 

Ραραγωγ
ι 

ΕΑΑΜ 
/ειδικι 
κλίνθ 

Ραραγωγ
ι 

ΜΕΑ / 
θμζρα 

Επεξεργαςία 
με 

Αποτζφρως
θ 

Σφνολο 

Επεξεργαςία 
με 

Αποςτείρως
θ 

Σφνολο 

Κόςτοσ 
Αποτζφρωςθ

σ 
/ ζτοσ 

Κόςτοσ 
Αποςτείρωςθ

σ 
/ ζτοσ 

Κόςτοσ 
μεταφορά

σ 

Συνολικό 
κόςτοσ 

διαχείριςθ
σ /ζτοσ. 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ
Ο ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

80 
55,200 Kgr 

/ θμζρα 
– – 

0,670 Kgr 
/ θμζρα 

40,300 Kgr 
Κατά τον 

Μάιο-Ιοφνιο  
του 2013 

3.312,700 
Kgr 

Κατά τον 
Μάιο-Ιοφνιο  

του 2013 

* * * 
17.199,39 
€ ςυμπ. 

ΦΡΑ 
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12. ΡΑΑΤΘΜΑ  

1. ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΟΦΩΝ ΜΕ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΟΥ ΔΙΑΓΑΜΜΑΤΟΣ ΟΘΣ ΤΩΝ ΕΑΥΜ 

2. Συμβάςεισ των εταιρειϊν Αποκομιδισ & Διαχείριςθσ –Επεξεργαςίασ των ΕΑΥΜ. 

 

 Γενικι Χθμικϊν Εφαρμογϊν Ε.Ρ.Ε,  

 

 ΑΡΟΣΤΕΙΩΣΘ Α.Ε, 

 

 ΕΔΣΝΑ, 

 

 ΘΦΑΙΣΤΟΣ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 

 

Διαγράμματα οισ Διαχείριςθσ Επικινδφνων Αποβλιτων Υγειονομικϊν 

Μονάδων (ΕΑΥΜ)  

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

 

Διαγράμματα: 

Κατόψεισ των ορόφων του Νοςοκομείου (6 - μία ανά επίπεδο) 

Κάκετθ τομι κτθριακοφ ςυγκροτιματοσ (1) 

Τοπογραφικό διάγραμμα κίνθςθσ του Νοςοκομείου (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 Τγειονομικι αναγνώριςθ - Παρουςίαςθ διαχείριςθσ ΕΑΤΜ: 

 Ευτυχία Δ. Σβίγγου 
 Υγειονολόγοσ Τ.Ε. – Ιατρόσ 
 Επόπτθσ Δθμόςιασ Υγείασ Γ.Ν. Άμφιςςασ 
 

 Καταςκευι ςχεδίων Διαγραμμάτων Ροισ ΕΑΤΜ: 

Ιωάννθσ Ε. Ντηιαντηιάσ 
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Ρ.Ε. 
Τεχνικι Υπθρεςία Γ.Ν. Άμφιςςασ 
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ΡΕΙΓΑΦΘ   

            Στα Διαγράμματα του Ραραρτιματοσ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων Υγειονομικισ Μονάδασ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, παρουςιάηεται το 

κζμα ςυνοπτικά και με τθν ελάχιςτθ δυνατι πυκνότθτα ςυμβόλων  απεικόνιςθσ (γραφικά 

υπομνθμάτων). Σθμειϊνονται τα κυριότερα ςτοιχεία αναφορικά με το χϊρο, το προςωπικό, 

τα μζςα και τισ διαδρομζσ. 

Θ διαδρομι ςυλλογισ-αποκομιδισ των ΕΑΥΜ ςθμειϊνεται με « …….» και αναφζρεται ςτα 

ιατρικά απόβλθτα που ςυλλζγονται ςε κίτρινεσ ςακοφλεσ , ςτα  αιχμθρά  αντικείμενα 

ιατρικονοςθλευτικϊν χειριςμϊν που ςυλλζγονται ςε κίτρινα δοχεία κακϊσ και ςτον 

ακάκαρτο ιματιςμό.  Θ ανωτζρω απεικόνιςθ δεν περιλαμβάνει τα απόβλθτα που χριηουν 

ειδικϊν χειριςμϊν . Τα ςθμεία παραγωγισ των αποβλιτων αυτϊν, ςθμειϊνονται ςτα 

Διαγράμματα και θ διαχείριςι τουσ γίνεται όπωσ προβλζπουν οι ςχετικζσ Διατάξεισ και ο 

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ. 

Στα Διαγράμματα ςθμειϊνεται ο λειτουργικόσ διαχωριςμόσ των Υγειονομικϊν Τμθμάτων του 

Γ.Ν. Α. ,τα οποία ζχουν οργανωκεί κατά τρόπο επαρκϊσ αυτοτελι. Αυτό ςυμβάλλει ςτθν 

αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των παραγόμενων ανά Τμιμα ΕΑΥΜ. Για τον ίδιο λόγο 

ςθμειϊνονται ςτα Διαγράμματα, τα γραφεία κίνθςθσ και ενθμζρωςθσ κοινοφ, οι Θάλαμοι 

Αυξθμζνθσ Ρροςταςίασ (Μόνωςθ), οι Αποκικεσ Αναλϊςιμων Υλικϊν και Φαρμάκων εντόσ 

των Υ. Τ., οι πόρτεσ ελεγχόμενθσ ειςόδου και οι δίφυλλεσ εςωτερικζσ πόρτεσ. 

Τα τροχιλατα μεταφοράσ ΕΑΥΜ , ςυλλογισ και μεταφοράσ ακάκαρτου ιματιςμοφ , τα 

τροχιλατα νοςθλευτικισ φροντίδασ (καρότςια αλλαγϊν) και άλλα ςχετικά είδθ , 

ςθμειϊνονται ςτα Διαγράμματα, ϊςτε να περιγραφοφν ςτοιχεία που αφοροφν τουσ 

επιμζρουσ χειριςμοφσ και το προςωπικό που εμπλζκεται. 

Τζλοσ κάκε Διάγραμμα ζχει χωριςτό ΥΡΟΜΝΘΜΑ ϊςτε να ςθμειϊνονται τα πιο ςθμαντικά 

ςτοιχεία του απεικονιηόμενου χϊρου ςε ςχζςθ με τθ Διαχείριςθ  ΕΑΥΜ. 
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 3ορ Όποθορ / Κιηληθέο: Παζνινγηθή, Καξδηνινγηθή, Παηδηαηξηθή, Πλεπκνλνινγηθή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΠΟΜΝΗΜΑ 

Γηαδξνκή Σπιινγήο ΔΑΥΜ Απνθνκηδή ΔΑΥΜ 

Γηαδξνκή Απνθνκηδήο ΔΑΥΜ Απνζήθε αλαιώζηκνπ / λνζειεπηηθνύ πιηθνύ 

Τξνρήιαην αιιαγώλ Κάδνο ζπιινγήο ΔΑΥΜ 

Τξνρήιαην επίζθεςεο Κίηξηλν δνρείν αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ 

Τξνρήιαην ΔΑΥΜ Πόξηα ειεγρόκελεο εηζόδνπ
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Απνζήθε 

θαζαξηόηεηαο 

Θάιακνο 

απμεκέλεο 

θξνληίδαο 
Πξντζηακέλε 
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 2ορ Όποθορ / Μαηεπηηθό - Γπλαηθνινγηθό ηκήκα & Υεηξνπξγείν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΠΟΜΝΗΜΑ Άζεπηε δώλε ρεηξνπξγείσλ 

Γηαδξνκή Κίλεζεο Αζζελώλ Καξόηζη θαζαξηόηεηαο δαπέδνπ ΓΜ Γξαθείν θίλεζεο ρεηξνπξγείσλ 

Γηαδξνκή Απνθνκηδήο ΔΑΥΜ  Τξνρήιαην ΔΑΥΜ Θεξκνζάιακνο 

Γηαδξνκή Πξνζσπηθνύ Φεηξ./Καζαξνύ πκαηηζκνύ θαη εξγαιείσλ Τξνρήιαην ΔΑΥΜ ζεπηηθήο δώλεο Απνζηεηξσκέλα εξγαιεία 

Τξνρήιαην αιιαγώλ  Τξνρήιαην ΔΑΥΜ άζεπηεο δώλεο Φεηξνπξγηθή πιύζε ρεξηώλ 

Κάδνο ζπιινγήο ΔΑΥΜ  Γνρείν ζπγθέληξσζεο αθάζαξηνπ ηκαηηζκνύ Αίζνπζα Φεηξ. Γ.Μ. 

Κίηξηλν δνρείν αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ  Φεηξνπξγηθή ηξάπεδα Αίζνπζα. Οξζνπεδηθώλ 

Φώξνο ζπγθέληξσζεο παθεηαξίζκαηνο ΔΑΥΜ Κάδνο αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ Αίζνπζα. Οθζαικνινγηθώλ 

Πόξηα ειεγρόκελεο εηζόδνπ Κάδνο αθάζαξηνπ ηκαηηζκνύ Γίθπιιε πόξηα εζση. δηαδξόκσλ 
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Πξντζη. 

Μαηώλ 
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Ο
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Γςναικολογική - Μαιεςηική 

κλινική 

Βνεζεηηθόο 

Φώξνο 

Μαηεπηηθήο 

Φξνληίδαο 

WC 

Απνζήθε εηδώλ 

θαζαξηόηεηαο 

δαπέδνπ ΓΜ 

Θ 
Απνδπηήξηα 

Απνζήθε 

Υιηθώλ 

Γαζηξνζθόπεζε 

Πξνεηνηκαζία Φεηξ. Δξγαιείσλ 

πξνο απνζηείξσζε 

Α

Δ Α

Δ 
ΦΠ 

ΦΠ 

Γ Β Α 

Θ 

Α

Δ 
Φ

Π 
Α 

Β 

Γ 
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 1ορ Όποθορ / Υεηξνπξγηθό ηκήκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΠΟΜΝΗΜΑ 

Γηαδξνκή Σπιινγήο ΔΑΥΜ Απνθνκηδή ΔΑΥΜ 

Γηαδξνκή Απνθνκηδήο ΔΑΥΜ Φώξνο ζπγθέληξσζεο παθεηαξίζκαηνο ΔΑΥΜ 

Τξνρήιαην αιιαγώλ Σεπηηθό Κάδνο ζπιινγήο ΔΑΥΜ 

Τξνρήιαην αιιαγώλ Φεηξνπξγηθό Κίηξηλν δνρείν αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ 

Τξνρήιαην αιιαγώλ Οξζνπεδηθό Πόξηα ειεγρόκελεο εηζόδνπ 

Τξνρήιαην ΔΑΥΜ 
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Γηνηθεηηθέο 

Υπεξεζίεο 

 

Φειποςπγική κλινική 
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Οπθοπεδική κλινική 

Γσκάηην 

δηαρείξηζεο 

ΔΑΥΜ 

 

Απνζήθε 

Ννζειεπηηθνύ 

πιηθνύ 

 

Α
π

ν
δ
π
ηή

ξ
ηα

 

Γσκάηην 

Ννζειεπηηθήο 
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 Ιζόγεην / Δπείγνληα – Σαθηηθά Δμωηεξηθά Ιαηξεία & Δξγαζηήξηα Μηθξνβηνινγηθό Αηκαηνινγηθό Αθηηλνινγηθό, Φαξκαθείν θαη Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΠΟΜΝΗΜΑ 

Γηαδξνκή Απνθνκηδήο ΔΑΥΜ Γξαθείν θίλεζεο 

Γξακκαηεία εξγαζηεξίνπ  Απνζηεηξσκέλα εξγαιεία 

Απνζήθε αλαιώζηκσλ πιηθώλ εξγαζηεξίνπ  Φνξείν 

Πόξηα ειεγρόκελεο εηζόδνπ  Μεράλεκα εξγαζηεξίνπ ζπλδεδεκέλν κε απνρ. δίθηπν 

Τξνρήιαην ΔΑΥΜ  Δκθαληζηήξην αθηηλνινγηθνύ – Σπιινγή εηδηθώλ απνβιήησλ ζε δνρείν 

Απόβιεηα πςεινύ κνιπζκαηηθνύ θηλδύλνπ / Απνηέθξσζε 

*Η ζπιινγή ΔΑΥΜ γίλεηαη ηαθηηθά ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο αθνινπζώληαο ην σξνιόγην πξόγξακκα ησλ ηκεκάησλ 
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Δίζνδνο 

Δμσηεξηθώλ 

Ιαηξείσλ 
Δίζνδνο Πξώησλ 

Βνεζεηώλ 

 Μηθξνβηνινγηθό 

   

Αθηηλνινγηθό Αμνληθόο Τνκνγξάθνο - Υπέξερνη 

Αηκνδνζία - Αηκαηνινγηθό Φαξκαθείν ΓΝΑ 

 

Οξζνπεδηθό 

ΑΔ 

Παζ/θό 

W
C

 

A
M

E
A

 

Α

Δ 

Κεληξηθή 

Δίζνδνο Γ.Ν. 

Άκθηζζαο 
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 Τπόγεην Α / Σερληθή Τπεξεζία, Μεραλνζηάζην, Απνζηείξωζε, Κνπδίλα, Νεθξνηνκείν, Απνζήθε Τιηθνύ, Μνλάδα 

Σερλεηνύ Νεθξνύ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΠΟΜΝΗΜΑ 

Γηαδξνκή Απνθνκηδήο ΔΑΥΜ Απνζήθε αλαιώζηκνπ πιηθνύ ΔΑΥΜ 

Τξνρήιαην ΔΑΥΜ  Κάδνο ζπιινγήο ΔΑΥΜ 

Τξνρήιαην ΔΑΥΜ κνλάδαο Τ.Ν. Κίηξηλν δνρείν αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ 

Πόξηα ειεγρόκελεο εηζόδνπ Κπηίν Α’ βνεζεηώλ 

*Η δηαδξνκή ΔΑΥΜ πεξηγξάθεη θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ αθάζαξηνπ ηκαηηζκνύ 

 

 

Μησαν. 
Δγκαη. 

 

 

 

 

Δ.Κ.Α.Β

. 

Χπγείν 

Μνιπζκαηηθώλ 

 

Κνπδίλα 

Δίζνδνο Μνλάδαο 

Τερλεηνύ Νεθξνύ 

Τερληθή 

Υπεξεζία 
Απνζήθε Υιηθνύ 
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Μεραλνζηάζην / 

Τερληθή Υπεξεζία 
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Απνζηείξσζε 

Πιύζε Κάδσλ 

Απνιύκαλζε 

 

Θάιακνο 

απμεκέλεο 

πξνζηαζίαο 

Αλειθπζηήξαο 

πιπληεξίσλ 

Αλειθπζηήξ

αο ΔΑΥΜ 
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 Τπόγεην Β / Πιπληήξηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΠΟΜΝΗΜΑ 

Γηαδξνκή ΔΑΥΜ Τξνρήιαην θαζαξνύ ηκαηηζκνύ 

Τξνρήιαην ΔΑΥΜ  Κάδνο ζπιινγήο ΔΑΥΜ 

Γηαδξνκή θαζαξνύ ηκαηηζκνύ  

 

Πιπληήξηα 

Απνζήθε Υιηθνύ  

Αλειθπζηήξαο Πιπληεξίσλ 
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 Γηάγξακκα Ρνήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ΔΤΑΜ / Κάζεηε ηνκή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΠΟΜΝΗΜΑ 

Αθάζαξηνο Ικαηηζκόο - ΔΑΥΜ 

Καζαξόο ηκαηηζκόο 

  

3ορ Όποθορ 

2ορ Όποθορ 

1ορ Όποθορ 

Ιζόγειο 

Υπόγειο Β 

Υπόγειο Α 

Γώμα 

Αποκομιδή ΔΑΥΜ από 
ζςμβεβλημένη εηαιπεία 

Ανελκςζηήπαρ ΔΑΥΜ Χςγείο ΔΑΥΜ 

Ανελκςζηήπαρ Πλςνηηπίων 
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 Σνπνγξαθηθό / Γηάγξακκα Κίλεζεο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπγαζηήπια Κλινικέρ 

Φώπορ ζηάθμεςζηρ 

Ανελκςζηήπαρ ΔΑΥΜ 

Γιοικηηικέρ 
Υπηπεζίερ 
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