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ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ  ΖΜΔΗΧΜΑ 

 

Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο ΓΝΔ 

«ΘΡΗΑΗΟ» (ΔΚΓΑΤΜ),  θαηαξηίζηεθε ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ Ζ.Π 146163 ΦΔΚ 

1537/Β/8-5-2012 «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ  Τγεηνλνκηθψλ 

Μνλάδσλ» απφ ηνλ Δπφπηε Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ζπλεξγαζία θαη ππφ 

ηελ θαζνδήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ.  

θνπφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ είλαη ε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ζα αθνινπζήζεη ην Ννζνθνκείν γηα ηελ  νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε, 

ζχκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία, ησλ παξαγφκελσλ Απνβιήησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ζηνρεχεη:  

• ηελ πξφιεςε παξαγσγήο απνβιήησλ 

• ηελ μερσξηζηή ζπιινγή ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ / ξεπκάησλ απνβιήησλ 

• ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο απηήο. 

• ηε δηαζθάιηζε ηεο πεξαηηέξσ ζχλλνκεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ εθηφο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ 

• ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

ελδνλνζνθνκεηαθή δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ 

• ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ησλ Απνβιήησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

• ηνλ θαζνξηζκφ ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ 

• ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζήο ηνπο 

Ζ εθαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ, είλαη δεζκεπηηθή ηφζν γηα ηε Γηνίθεζε φζν 

θαη γηα  φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηηπρή πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.   
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ΓΖΛΧΖ  Γ.Ν. ΔΛΔΤΗΝΑ  «ΘΡΗΑΗΟ» 

Σν   Γ.Ν. ΔΛΔΤΗΝΑ  ¨ΘΡΗΑΗΟ¨ δεζκεχεηαη φηη ζα δηαρεηξίδεηαη ηα παξαγφκελα 

απφβιεηα ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε λνκνζεζία κε βαζηθφ ζηφρν ηελ 

πξνζηαζία ησλ εξγαδφκελσλ, ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Σν   Γ.Ν. ΔΛΔΤΗΝΑ  ¨ΘΡΗΑΗΟ¨ ζηνρεχεη ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ ηα νπνία παξάγεη, θαη ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο, κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ θαη ηελ κεγηζηνπνίεζε 

ηεο αλάθηεζεο απηψλ.  

Γηα ην ιφγν απηφ πξνρσξά ζηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Δζσηεξηθνχ 

Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, πνπ αλαθέξεη αλαιπηηθά φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ.  

Σν   Γ.Ν. ΔΛΔΤΗΝΑ  ¨ΘΡΗΑΗΟ¨ δεζκεχεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ θαζψο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

αλαδήηεζε ησλ ηερλνινγηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ εμειίμεσλ πνπ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο 

πεξεηαίξσ επηδφζεηο ηεο.  

Δπίζεο, δεζκεχεηαη φηη ζα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά, ζην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ ηεο θαη 

θαηά ην κεξίδην πνπ ηεο αλαινγεί, ζηελ γεληθφηεξε πξνζπάζεηα ηεο Διιάδαο λα κεηψζεη 

ηελ παξαγσγή ησλ απνβιήησλ θαη λα απμήζεη ηελ αλάθηεζε απηψλ.  

ην πιαίζην απηφ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο αξρέο, θαη ζα εθαξκφδεη φια φζα 

πξνβιέπνληαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 

 

ΤΜ: Τγεηνλνκηθή Μνλάδα 

 

ΑΤΜ: Απόβιεηα Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ 

 

ΑΑ: Αζηηθά ηεξεά Απόβιεηα 

 

ΔΑΤΜ: Δπηθίλδπλα Απόβιεηα Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ 

 

ΔΑΑΜ: Δπηθίλδπλα Απόβιεηα Ακηγώο Μνιπζκαηηθά 

 

ΜΔΑ: Μηθηά Δπηθίλδπλα Απόβιεηα 

 

ΑΔΑ: Άιια Δπηθίλδπλα Απόβιεηα 

 

ΔΚΓΑΤΜ: Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθώλ 

Μνλάδσλ 

 

ΔΓΑΤΜ: Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ΑΤΜ 

 

ΤΓΑΤΜ: Τπεύζπλνο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο 

 

ΣΤΓΑΤΜ: Τπεύζπλνο Γηαρείξηζεο ΑΤΜ Σκήκαηνο 

 

ΔΓΑ: ύζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 

 

ΤΠΔΚΑ: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

  Πεξηγξαθή ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο 
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Σχπνο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο  

(κε βάζε ηνλ νξηζκφ ησλ ΤΜ) 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Διεπζίλαο «Θξηάζην» ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ 2592/1953 

«Πεξί νξγαλψζεσο ηεο Ηαηξηθήο Αληίιεςεο» (ΦΔΚ 254/Α΄), ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ 

Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/Α΄), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, απνηειεί Ννκηθφ 

Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ) ην νπνίν ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία 

ηνπ Γηνηθεηή ηεο 2εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Πεηξαηψο & Αηγαίνπ θαη δηέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, θέξεη ηελ επσλπκία «Γεληθφ Ννζνθνκείν Διεπζίλαο 

“Θξηάζην” 

 

Σνπνζεζία & Έδξα ηνπ Ννζνθνκείνπ  

Δίλαη ε πφιε ηεο Διεπζίλαο Αηηηθήο. Σν Ννζνθνκείν  βξίζθεηαη επί ηεο Λεσθ. Γ. 

Γελλεκαηά – Μαγνχια  

 

Παξερόκελεο ππεξεζίεο πγείαο  

 

Ζ παξνρή Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζηνλ πιεζπζκφ επζχλεο 

ηεο Γηνίθεζεο 2εο Τ.ΠΔ. Πεηξαηψο & Αηγαίνπ, θαζψο θαη ζε αζζελείο πνπ 

παξαπέκπνληαη απφ άιιεο Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο. 

Ζ θξνληίδα πγείαο παξέρεηαη ηζφηηκα ζε θάζε πνιίηε αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

 

Γπλακηθόηεηα  Ννζνθνκείνπ 

 

Ζ ζπλνιηθή δχλακε ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Διεπζίλαο «Θξηάζην» νξίδεηαη ζε 

ηεηξαθφζηεο είθνζη νθηψ (428) νξγαληθέο θιίλεο, ελψ ν Μέζνο φξνο πιεξφηεηαο γηα ην 

2016 ήηαλ 64,34%. Απνηειείηαη απφ δχν θηίξηα ην Θξηάζην θαη ην Λάηζεην Κέληξν 

Δγθαπκάησλ. 

To Ννζνθνκείν απαζρνιεί 951 εξγαδφκελνπο. Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ αλά 

θαηεγνξία πξνζσπηθνχ πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα1. 
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Πίλαθαο 1. Αξ. Αηόκσλ αλά θαηεγνξία πξνζσπηθνύ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ  ΑΡΗΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ 

Ηαηξηθή Τπεξεζία 274 

Ννζειεπηηθή Τπεξεζία 307 

Γηνηθεηηθή Τπεξεζία- Λνηπφ πξνζσπηθφ 166 

Παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ 83 

Σερληθή Τπεξεζία 50 

Δπηζηεκνληθφ κε Ηαηξηθφ Πξνζσπηθφ 26 

Δπηθνπξηθφ Ηαηξηθφ πξνζσπηθφ 28 

Δπηθνπξηθφ Λνηπφ 17 

ΤΝΟΛΟ  951 

πλεξγείν Καζαξηφηεηαο 49 

 

Ζ Ηαηξηθή Τπεξεζία δηαξζξψλεηαη ζε Σνκείο, ζηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγνχλ Σκήκαηα θαηά 

εηδηθφηεηα, Μνλάδεο, Ηαηξηθέο Δηδηθφηεηεο – Δηδηθέο Μνλάδεο, θαζψο θαη Γηαηνκεαθά 

θαη ινηπά Σκήκαηα σο εμήο: 

 

Πίλαθαο 2. Σνκείο θαη δπλακηθφηεηα 

ΣΟΜΔΗ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ 

Παζνινγηθφο Σνκέαο 180 θιηλψλ 

Υεηξνπξγηθφο Σνκέαο 228 θιηλψλ 

Σνκέαο Φπρηθήο Τγείαο 20 θιηλψλ 

Δξγαζηεξηαθφο Σνκέαο  

Σνκέαο Γεκφζηαο Τγείαο  

 

Κάζε Σνκέαο δηαξζξψλεηαη ζε Σκήκαηα θαη Μνλάδεο σο εμήο: 

Α. Παζνινγηθόο Σνκέαο 

ΣΜΖΜΑΣΑ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ  
ΔΗΓΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ  

1.  Παζνινγηθά (2) Γαζηξελεηξνινγηθή / Δλδνζθνπήζεσλ 
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2. Καξδηνινγηθφ 

1. Μνλάδα Δκθξαγκάησλ 
2. Αηκνδπλακηθή 
3. Ζιεθηξνθπζηνινγίαο/ Βεκαηνδφηεζεο 

3. Παηδηαηξηθφ  

4. Πλεπκνλνινγηθφ  

5. Νεπξνινγηθφ  

6. Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο  

ΜΟΝΑΓΑ 

Σερλεηνχ Νεθξνχ 

Οη αλσηέξσ Ηαηξηθέο Δηδηθφηεηεο – Δηδηθέο Μνλάδεο δελ είλαη απηφλνκεο θαη ιεηηνπξγνχλ 

ζηα πιαίζηα ησλ αληίζηνηρσλ Ηαηξηθψλ Σκεκάησλ. 

 

Β. Υεηξνπξγηθόο Σνκέαο 

ΣΜΖΜΑΣΑ/ΚΛΗΝΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

1.     Υεηξνπξγηθφ 1.  Μεηαλαηζζεηηθήο Απμεκέλεο Φξνληίδαο 

(ΜΑΦ) 

2.     Κιηληθή Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο 
  

2.  Δγθαπκάησλ Απιήο Ννζειείαο 
(ΛΑΣΔΗΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΓΚΑΤΜΑΣΧΝ) 

3.     Οξζνπαηδηθφ 3. Δληαηηθήο Θεξαπείαο «Λαηζείνπ Κέληξνπ 

Έγθαπκάησλ» 

4.     Οπξνινγηθφ 4. Δληαηηθήο Θεξαπείαο(ΜΔΘ) 

5.     Μαηεπηηθφ – Γπλαηθνινγηθφ 5. Απμεκέλεο Φξνληίδαο «Λαηζείνπ Κέληξνπ 

Δγθαπκάησλ» 

6.     Οθζαικνινγηθφ  

7.     Χηνξηλνιαξπγγνινγηθφ  

8.     Νεπξνρεηξνπξγηθφ  

9.     Αλαηζζεζηνινγηθφ  

10.  ηνκαηηθήο θαη Γλαζνπξνζσπηθήο 

Υεηξνπξγηθήο 
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Γ. Δξγαζηεξηαθόο Σνκέαο 

ΣΜΖΜΑΣΑ 

1. Αθηηλνδηαγλσζηηθφ  6. Μηθξνβηνινγηθφ  

2. Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο 7. Βηνρεκηθφ  

3. Κπηηαξνινγηθφ 8. Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο 

4. Αηκαηνινγηθφ 9. Αλνζνινγίαο – Ηζηνζπκβαηφηεηαο 

5. Αηκνδνζίαο 10. Φαξκαθεπηηθφ 

 

Γ.  Σνκέαο Φπρηθήο Τγείαο 

ΣΜΖΜΑ ΔΗΓΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

Φπρηαηξηθφ ·       Παηδνςπρηαηξηθφ 
·       Ξελψλαο Βξαρείαο Παξακνλήο 

  

Δ. Σνκέαο Γεκόζηαο Τγείαο 

ΣΜΖΜΑΣΑ 

1. Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο 

2. Δπηζθεπηψλ Τγείαο 
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Γηαηνκεαθά ηκήκαηα 

 

1. Ζκεξήζηαο Ννζειείαο 

2. Απηνηειέο Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (ΣΔΠ) 

 

Λνηπά ηκήκαηα 

 

 1. Παξαταηξηθνχ Πξνζσπηθνχ 

 2. Κνηλσληθήο Δξγαζίαο 

 3. Γηαηηνινγίαο – Γηαηξνθήο 

 

Πίλαθαο 3. Αξ. θιηλώλ θαη ηαηξνλνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ αλά θιηληθό Σκήκα 

Κιηληθέο  Κιίλεο Δηδηθεπκέλνη 

Ηαηξνί 
Δηδηθεπόκελνη 

ηαηξνί 
Ννζειεπηηθό 

Πξνζσπηθό 
Α ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ 36 4 9 15 
Β ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ 32 4 10 15 
ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΚΟ 30 4 4 14 
ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΟ 29 2 7 8 
ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΟ 19 8^ 8 12 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΔΜΦΡΑΓΜΑΣΧΝ 
10 ^ ^ 13 

ΣΔΥΝΖΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ 10   6 

ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΟ 10 4 4 13* 
ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ 16 6 4 * 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ 10 4 5 * 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ 35 9 6 14 
ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΟ 36 5 7 13 
ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΟ 19 5 7 13** 
ΧΡΛ 16 4 2 ** 
ΜΑΗΔΤΣΗΚΟ – 

ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΟ 
24 7 8 14 

ΠΛΑΣΗΚΖ 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 
8 4# 6 5 

ΜΟΝΑΓΑ ΑΤΞΖΜΔΝΖ 

ΦΡΟΝΣΗΓΑ 
10 #   

ΔΝΣΑΣΗΚΖ 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ 
6 7 1 10 

ΔΝΣΑΣΗΚΖ 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ 
8 6 5 24 

ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ 19 6 3 17 
ΑΗΜΟΓΟΗΑ  2  8 

ΑΚΣΗΝΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ  8 3 4 

ΣΔΠ  2  30 
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ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ 

ΗΑΣΡΔΗΑ 
   11 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ    35 

ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟ  13 3 15 

ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ    7 

ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΟ  ^  4 

ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟ  6   
ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ  6 3  
ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ 

ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

 2   

ΦΤΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 
 3 2  

ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ  1   
ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ 

ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ 
 4   

ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΗΚΟ  3   
ΗΑΣΡΗΚΖ ΣΖ 

ΔΡΓΑΗΑ 
 3   

 

* Κνηλφ Ννζει/θφ πξνζσπηθφ  Ν/Υ, Ν/Λ, ΟΦΘ      # Κνηλφ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ΠΛ/Υ & ΜΑΦ 

** Κνηλφ Ννζει/θφ πξνζσπηθφ ΟΤΡ & ΧΡΛ               ^ Κνηλφ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ Κ/Γ,  ΜΔΚ,  

       Αηκνδπλακηθφ   

  

Πίλαθαο 4. Αξ.  ππαιιήισλ  Γηνηθεηηθήο & Σερληθήο Τπεξεζίαο 

Τπεξεζία Αξηζκόο Τπαιιήισλ 

Γηνηθεηηθή  

Γξαθείν δηνίθεζεο 4 
Σκήκα πξνζσπηθνχ 10 
Οηθνλνκηθφ ηκήκα 14 
Γξαθείν πξνκεζεηψλ 9 
Σκήκα Γηαρείξηζεο πιηθνχ 7 
Απνζήθε πιηθνχ 11 
Γξακκαηεία 38 
Σ.Δ.Η 6 
Σ.Δ.Π 9 
Λάηζεην  Γξακκαηεία  2 
Σκήκα ηκαηηζκνχ 16 
Σκήκα νδεγψλ 13 
Γξαθείν Δπηζηαζίαο 8 
Σκήκα Κίλεζεο αζζελψλ 13 
Σειεθσληθφ θέληξν 6 
Γξαθείν Πιεξνθνξηθή 5 
Σκήκα δηαηξνθήο 25 
Φαξκαθείν 8 
Σερληθή  48 
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Πίλαθαο 5. Αξ.  ππαιιήισλ  Λνηπώλ Σκεκάησλ 

ΣΜΖΜΑ  Αξ. ππαιιήισλ 

 
Πνηφηεηαο 1 
Δθπαίδεπζεο 1 
Δπφπηεο δεκφζηαο Τγείαο 1 
Κνηλσληθή ππεξεζία 9 
Σκήκα Δπηζθεπηψλ Τγείαο 7 

 

Πίλαθαο 6. Αξ.  ππαιιήισλ  Παξαταηξηθνύ πξνζσπηθνύ 

ΣΜΖΜΑ Αξ.  ππαιιήισλ 

 
Αηκνδνζία 6 
Αηκαηνινγηθφ εξγαζηήξην 9 
Μηθξνβηνινγηθφ εξγαζηήξην 9 
Βηνρεκηθφ εξγαζηήξην 11 
Παζνινγναλαηνκηθφ εξγαζη. 4 
Κπηηαξνινγηθφ εξγαζηήξην 3 
Φπζηθνζεξαπεία 18 
Δξγνζεξαπεία 4 
Αθηηλνινγηθφ εξγαζηήξην 24 
Αηκνδπλακηθφ εξγαζηήξην 4 

 

 

 ηνπο Σνκείο ιεηηνπξγνχλ Δμσηεξηθά Ηαηξεία αληηζηνίρσλ εηδηθνηήησλ κε ηηο εηδηθφηεηεο 

ησλ γηαηξψλ πνπ ππεξεηνχλ. Ο αξηζκφο ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ γηα θάζε εηδηθφηεηα 

θαζνξίδεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηή, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή Ηαηξηθήο 

Τπεξεζίαο. 

Πίλαθαο 7. πλνιηθόο Αξ. Ννζειεπζέλησλ & Ζκεξώλ Ννζειείαο έηνπο 2015 θαη 2016  

  2015 2016 
ΗΜΕΡΕ ΝΟΗΛΕΙΑ 83.686 81.911 
ΝΟΗΛΕΤΘΕΝΣΕ 18.078 18.359 
Πεγή: Σκήκα Λνγηζηεξίνπ Αζζελώλ, ηαηηζηηθήο 

 

Πίλαθαο 8. Αξ. Ννζειεπζέλησλ & Ζκεξώλ Ννζειείαο έηνπο 2016  αλά θιηληθό  Σκήκα 

 Αξ. Ννζειεπζέλησλ Ζκέξεο Ννζειείαο 

ΡΑΘ. Α 
1.961 9.176 

ΡΑΘ. Β 1.627 8.329 

ΡΝΕΥΜ. 1.529 8.294 

ΚΑΔΙΟΛ. 1.610 5.577 

ΡΑΙΔ. 794 2.289 

ΝΕΥΟΛ. 502 2.191 
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ΦΙΑΡ. 56 774 

ΧΕΙΟΥΓ. 2.129 9.733 

ΡΛΑΣΤΙΚ. 331 2.813 

ΟΥΟΛΟΓ. 1.696 3.497 

ΓΥΝΑΙΚ-ΜΑΙΕΥΤ. 1.431 3.487 

ΟΘΟΡΕΔ. 1.225 8.062 

ΩΛ 779 3.924 

ΟΦΘΑΛΜ. 1.030 117 

Ν/Χ 1.127 5.207 

ΨΥΧΙΑΤΙΚΗ 532 8.441 
ΤΝΟΛΙΚΑ 

18.359 
81.911 

Πεγή: Σκήκα Λνγηζηεξίνπ Αζζελώλ 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2017 ηνπ Σκήκαηνο Βηνηαηξηθήο Σερλνινγίαο ην 

Ννζνθνκείν δηαζέηεη ηνλ θάησζη ελδεηθηηθφ εμνπιηζκφ (Πίλαθαο 3). 

 

Πίλαθαο 9. Δλδεηθηηθόο εμνπιηζκόο (θπξίσο εμεηδηθεπκέλα κεραλήκαηα) 

Πεξηγξαθή εμνπιηζκνύ Σεκάρηα 

Αθηηλνινγηθά Κιαζζηθά 4 

Αθηηλνινγηθά C-arm ρεηξνπξγηθά 3 

Αθηηλνζθνπηθφ  2 

Αμνληθφο Σνκνγξάθνο   2 

Μαζηνγξάθνο   1 

χζηεκα Οζηηθήο Ππθλφηεηαο   1 

Αθηηλνινγηθά θνξεηά   7 

ηεθαληνγξάθνο  1 

Αλαπλεπζηήξεο  ΜΔΘ  15 

Αλαηζζεζηνινγηθά   10 

Θεξκνθνηηίδεο θιεηζηέο  5 

Θεξκνθνηηίδα κεηαθνξάο 1 

Κξεβάηη εγθαπκαηηψλ   4 

Μεραλήκαηα ηερλεηνχ λεθξνχ   13 

χζηεκα νπξνδπλακηθήο κειέηεο   1 

Τπεξερνηνκνγξάθνο  9 

Οδνληηαηξηθά αθηηλνινγηθά  3 

Δλδνζθνπηθνί ρεηξνπξγηθνί πχξγνη 7 



Γ.Ν. ΔΛΔΤΗΝΑ «ΘΡΗΑΗΟ» 17 

 

Υεηξνπξγηθέο ηξάπεδεο ειεθηξηθέο 9 

Δλδνζθνπηθνί πχξγνη 4 

πζηήκαηα θαθνζξπςίαο 2 

χζηεκα θφπσζεο 1 

Αηκαηνινγηθφ εξγαζηήξην  

Αηκαηνινγηθφο αλαιπηήο  Coulter LH 780 

Αλαιπηήο πήμεο Siemens BCS  

Φπγφθεληξνο  

 

2 

2 

2 

Παζνινγναλαηνκηθφ Δξγαζηήξην  

Ηζηνθηλέηα  

Μεράλεκα απηφκαηεο ρξψζεο                                      

 

2 

2 

Κπηηαξνινγηθφ Δξγαζηήξην      

Μεράλεκα απηφκαηεο ρξψζεο   

Μεράλεκα Αλνζνΐζηνρεκείαο   

Μεράλεκα Δπίζηξσζεο πιαθηδίσλ                                                                   

 

1 

1 

1 

Βηνρεκηθφ Δξγαζηήξην  

Αλαιπηήο Βηνρεκηθψλ εμεηάζεσλ Hitachi Cobas 

Αλαιπηήο Ηφλησλ Nova 

Φπγφθεληξνο  

 

2 

1 

1 

Μηθξνβηνινγηθφ Δξγαζηήξην                                                      

Αλαιπηήο Οξνινγηθψλ εμεηάζεσλ  Architect 2000 sr   

Αλαιπηήο Δπσάζεσο  Bactec 9000 series  

Αλαιπηήο Σαπηνπνίεζεο Αληηβηνγξακκάησλ Phoenix  

Αλαιπηήο εμεηάζεσλ Οχξσλ Clinitek Atlas 

 

1 

1 

1 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

Πξνζδηνξηζκόο Τπεπζύλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ  ζην «Θξηάζην» Ννζνθνκείν & 

πεξηγξαθή  επζπλώλ θαη αξκνδηνηήησλ 
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2.1 Οξγαλόγξακκα ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ΑΤΜ 

     ρήκα 1: Σππηθό Οξγαλόγξακκα δνκήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ  ΤΜ 

 

2.2  Καζήθνληα - Αξκνδηόηεηεο  

2.2.1 Γηνηθεηήο/ Τπνδηνηθεηήο  

Δίλαη ππεχζπλνο : 

 Γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο επηηξνπήο  Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 

(ΔΓΑΤΜ) 

 Σε ζχγθιηζε ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΔΓΑΤΜ  

 Σε δηαξθή ζπλεξγαζία κε ηνλ ΤΓΑΤΜ θαη ηνπο ππφινηπνπο επηθεθαιήο ηκεκάησλ 

γηα ηε ζρνιαζηηθή εθαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ θαη ηηο εηδηθέο αλάγθεο πνπ 

ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ γηα ηα δηάθνξα ηκήκαηα 
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 Σελ έγθξηζε πφξσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε 

ηνπ ΔΚΓΑΤΜ   

 Σελ εμαζθάιηζε πφξσλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ εθπαίδεπζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ 

 Σελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηεο ΤΜ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ παξαγφκελσλ 

απνβιήησλ. 

 

2.2.2 Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθήο  Μνλάδαο- (ΔΓΑΤΜ) 

H Γηνίθεζε ηνπ ΓΝΔ «ΘΡΗΑΗΟ» φξηζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ ηεο 

Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο (ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 146163/2012, ΦΔΚ 1537/Β78-5-2012), 

Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο (ΔΓΑΤΜ) κε ηελ  ππ’ αξ. 

2726/31/12/13 πξάμε Γηνηθεηή. ηε ζπλέρεηα ε πξναλαθεξφκελε Πξάμε 

επηθαηξνπνηήζεθε ιφγσ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ κε ηηο  ππ. αξ. 2138/31/10/16 θαη 

61α/16/01/17 Πξάμεηο Γηνηθεηή, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο  ε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο έρεη σο εμήο :  

 

Πίλαθαο 10. ΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

ΗΓΗΟΣΖΣΑ  ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

Αλαπιεξσηήο  Γηνηθεηήο /Τπεχζπλνο ΤΜ . Μηθξφο 

Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ  

Λνηκψμεσλ  

η. πκπάξδε 

Γηεπζπληήο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο  Δκ. Αλαζηαζίνπ 

Δπφπηεο Γεκφζηαο Τγείαο Αηκ. Αλαζηαζηάδεο 

 

Σνκεάξρεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο 

Παζνινγηθνχ Σνκέα 

Υεηξνπξγηθνχ Σνκέα 

Δξγαζηεξηαθνχ Σνκέα 

Φπρηθήο Τγείαο 

 

Υ. Οιχκπηνο 

Η. Κνπβαξάο 

Γ. Ληάπε 

Δ. Νεξνχηζνο 

Αθηηλνθπζηθφο ηνπ Ννζνθνκείνπ Ν. Παλαγησηάθεο 

Γ/ληξηα Μηθξνβηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ Δ. Σξίθθα-Γξαθάθνπ 

Γηνηθεηηθφο Γηεπζπληήο Γ. Κνξθηάηεο 

Γηεπζχληξηα Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο Δ. Ρφθα 
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Γηεπζπληήο Σερληθήο Τπεξεζίαο Γ. Υαξνχπαο 

Γηεπζχληξηα Φαξκαθείνπ   . Δπζηαζίνπ 

Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ   Θ. Πέππα 

Πξντζηάκελνο  Γξαθείνπ Δπηζηαζίαο Α.  πζηφια 

ΣΔ Σερληθνχ Δηδηθφηεηαο Σερλνιφγνπ Ηαηξηθψλ Οξγάλσλ . Σζαληήο 

 

Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία έρεη ηηο παξαθάησ 

αξκνδηφηεηεο  (ΚΤΑ 146163/2012, ΦΔΚ 1537/Β78-5-2012): 

 Σελ έγθξηζε θαη γεληθή επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΚΓΑΤΜ 

 Σνλ νξηζκφ ππεχζπλνπ δηαρείξηζεο απνβιήησλ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ  

 θαηάξηηζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΚΓΑΤΜ. 

 Σελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ΔΚΓΑΤΜ θαη ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. 

 Σε δηαζθάιηζε φηη κεραληζκνί παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ πεξηιακβάλνληαη  

 ζηνλ ΔΚΓΑΤΜ.  

 Σελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ΤΓΑΤΜ ή ησλ ΣΤΓΑΤΜ φηαλ απηνί δε δχλαληαη  

 λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 Σελ κέξηκλα γηα ηελ επαξθή εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο  

θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ππεπζχλσλ γηα ηε δηαξθή εθπαίδεπζή ηνπο, κε ηε βνήζεηα 

θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 Σελ εμαζθάιηζε επαξθψλ πφξσλ θαη ηε δηάζεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ     

απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ ΔΚΓΑΤΜ.  

 Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  1εο πλεδξίαζή ηεο ζηηο 

14-11-16  φξηζε  σο Τπεχζπλν Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ & Αλαπιεξσκαηηθφ Τπεχζπλν 

(κε ηα ίδηα θαζήθνληα ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ΤΓΑΤΜ),  ηνπο εμήο: 

Πίλαθαο 11. ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ 

1. Αλαζηαζηάδεο Αηκίιηνο Δπφπηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

2. Σζαληήο ηαχξνο 

(Αλαπιεξσκαηηθφο Τπεχζπλνο ) 

ΣΔ Σερληθνχ Δηδηθφηεηαο 

Σερλνιφγνπ Ηαηξηθψλ Οξγάλσλ 

 

ηηο 04/07/2017 θαηά ηε 2
ε
  πλεδξίαζε ηεο  Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 

απνθαζίζηεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Απνβιήησλ.  
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Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Απνβιήησλ εγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο 

Απνβιήησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ηε  3
ε
 ζπλεδξίαζή ηεο, ζηηο  17/10/2017. Αθνινπζεί  

ε ηειηθή έγθξηζή ηνπ απφ ηελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα (2
ε
 ΤΠΔ).  

ην Ννζνθνκείν καο ε Δπηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γ/ληέο θαη Πξντζηάκελνπο ησλ 

Σκεκάησλ θξνληίδεη ψζηε ην πξνζσπηθφ ησλ ηκεκάησλ λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ 

ΤΓΑΤΜ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ 

δηαρείξηζεο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ. 

 

2.2.3 Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο (ΤΓΑΤΜ) 

 

 

Ο ΤΓΑΤΜ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ θαη γηα ηελ θαζεκεξηλή εθαξκνγή θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ.  

Δίλαη ππφινγνο ηεο δηαρείξηζεο απέλαληη ζηνλ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή θαη ηελ Δπηηξνπή 

δηαρείξηζεο. 

πλεξγάδεηαη κε ηνπο Γ/ληέο ησλ δηαγλσζηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνλ 

Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ θαη ηελ Γ/ληξηα ηνπ Φαξκαθείνπ, 

ψζηε λα γλσξίδεη ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε παζνινγηθψλ, 

θαξκαθεπηηθψλ, ρεκηθψλ απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ηκήκαηα απηά. 

ηνλ ηνκέα ηεο ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ είλαη ππεχζπλνο γηα:  

 Σε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν δηαρείξηζεο απνβιήησλ ηνπ Σκήκαηνο (ΣΤΓΑΤΜ) 

 Σελ πινπνίεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ζηα αληίζηνηρα Σκήκαηα 

 Σελ απνζηνιή ζηνπο ΣΤΓΑΤΜ θαηάιιεισλ εληχπσλ γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ 

αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ (βι. παξάξηεκα) 

 Σε δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε κεηξψσλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλεη απφ ηνπο 

ΣΤΓΑΤΜ (βι. παξάξηεκα) 

 Σε δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε αξρείνπ κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ 

ΑΤΜ θαη ηελ απνζηνιή ηνπο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηηο αξκφδηεο αξρέο 

 Σε γεληθή επνπηεία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ ζηνπο θαηάιιεινπο 

θάδνπο / δνρεία / πεξηέθηεο θαη ηεο κεηαθνξάο ηνπο ζηα αληίζηνηρα ζεκεία 

απνζήθεπζεο ηεο ΤΜ. 
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ηνλ ηνκέα ηεο απνζήθεπζεο είλαη ππεχζπλνο γηα: 

 Σελ ελεκέξσζε ηνπ ππεπζχλνπ απνζήθεπζεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη 

πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ απνζήθεπζε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ 

ΑΤΜ. 

 Σε γεληθή επνπηεία ηεο απνζήθεπζεο ησλ ΔΑΤΜ 

ηνλ ηνκέα ζπιινγήο θαη δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ είλαη ππεχζπλνο γηα: 

 Σνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ επίβιεςε ηεο δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ εληφο ηεο ΤΜ  

 Σελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηε ρσξηζηή ζπιινγή θαη 

κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο, πξνδηαγξαθέο θαη πξνζηαηεπηηθά 

κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη.  

 Σνλ γεληθφ έιεγρν ηεο κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ εληφο θαη εθηφο ηνπ Ννζνθνκείνπ  

ηνλ ηνκέα επεμεξγαζίαο ησλ ΔΑΤΜ είλαη ππεχζπλνο : 

 ρεηηθά κε ηνπο φξνπο, πξνδηαγξαθέο θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη  

 Σε δηαηήξεζε αξρείνπ θφζηνπο πνπ αθνξά ζηελ επεμεξγαζία ησλ ΔΑΤΜ εθηφο ηεο 

ΤΜ.  

 Σε ζπλεξγαζία κε αδεηνδνηεκέλνπο θνξείο γηα ηε κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία ησλ 

ΔΑΤΜ εθηφο ηεο ΤΜ. 

ηνλ ηνκέα εθπαίδεπζεο θαη πιεξνθόξεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ είλαη ππεχζπλνο γηα: 

 ηε δηαξθή ζπλεξγαζία κε ηνπο Γ/ληέο  θαη ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ θιηληθψλ θαη 

Δξγαζηεξηαθψλ ηκεκάησλ, ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη ην ζχλνιν ηνπ 

ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γλσξίδεη επαθξηβψο ηα θαζήθνληά ηνπ ζε φηη αθνξά 

ηε δηαινγή ζηελ πεγή θαη απνζήθεπζε ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ θαη φηη ηα 

θαζήθνληα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ θαζαξηφηεηα θαη ζην γξαθείν γεληθήο επηζηαζίαο, 

πεξηνξίδνληαη ζηε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ζθξαγηζκέλσλ δνρείσλ / θάδσλ / 

πεξηεθηψλ. 

 Σελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εκπιέθεηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 

ζρεηηθά κε ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ. 

ηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο αηπρεκάησλ είλαη ππεχζπλνο γηα:  

 Σελ αλάξηεζε ιίζηαο ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ ρψξα ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο, ζε επθξηλή ζεκεία εληφο ηεο ΤΜ θαζψο  θαη ηε γλσζηνπνίεζε ζε φιν ην 

πξνζσπηθφ ησλ ελεξγεηψλ απηψλ ψζηε λα ηνπο είλαη νηθείεο ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο 

(βι. παξάξηεκα, ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο). 



Γ.Ν. ΔΛΔΤΗΝΑ «ΘΡΗΑΗΟ» 24 

 

 Σελ εμέηαζε θαη ηελ έξεπλα αλαθεξζέλησλ αηπρεκάησλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

ΑΤΜ. 

ε όηη αθνξά ηα πξνζνκνηάδνληα κε αζηηθά παξαγόκελα απόβιεηα (ΑΑ), θαζψο θαη 

ζε ζρέζε κε ηα εηδηθά κε επηθίλδπλα απόβιεηα πνπ παξάγνληαη ζηελ ΤΜ, πξνσζεί 

πξνο ηνλ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή αιιά θαη ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, 

πνιηηηθή ρσξηζηήο ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη 

ηε ζπλεξγαζία κε εγθεθξηκέλα πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 

(ΔΓΑ) αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ Ζιεθηξνληθνχ θαη Ζιεθηξηθνχ 

Δμνπιηζκνχ, ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θ.α.   

Όηαλ νη αλσηέξσ πνιηηηθέο  έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηφηε ν  

ΤΓΑΤΜ είλαη ππεχζπλνο γηα: 

 ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηα πξνγξάκκαηα απηά 

 ηελ αλάξηεζε δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ ζηνπο ρψξνπο ηεο ΤΜ κε ζθνπφ ηε 

γλσζηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ηνπ θνηλνχ λα ζπκκεηέρεη ζε 

απηά 

 ηελ παξαθνινχζεζε ηεο  εθαξκνγήο ηνπο θαη ηεο ζπρλφηεηαο απνθνκηδήο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ απνβιήησλ απφ ηα ζπλεξγεία ησλ ΔΓΑ  

 ηε γλσζηνπνίεζε  ζηνλ Τπνδηνηθεηή ηεο ΤΜ ηεο αλάγθεο πξφζζεησλ ζπκβάζεσλ ή 

αλαλέσζεο ζπκβάζεσλ κε ηα ΔΓΑ 

Δπηπξνζζέησο, ν ΤΓΑΤΜ ζα πξέπεη ζπζηεκαηηθά λα ειέγρεη, λα παξαθνινπζεί θαη λα 

ηεξεί αξρείν γηα: 

 Σε κεληαία παξαγσγή απνβιήησλ αλά ηκήκα ηεο ΤΜ θαη  ηηο εθαξκνδφκελεο 

κεζφδνπο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο  αλά θαηεγνξία απνβιήησλ 

 Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 

 θφζηνο πξνκήζεηαο απνζεθεπηηθψλ κέζσλ θαη θφζηνο ζπιινγήο, κεηαθνξάο, 

επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ 

 θφζηνο εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

 θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ  

 θφζηνο ζπλεξγαζίαο κε ηδηψηεο γηα ηα ζηάδηα δηαρείξηζεο ησλ παξαγφκελσλ 

απνβιήησλ 
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2.2.4 Γ/ληέο Κιηληθψλ θαη Δξγαζηεξηαθψλ Σκεκάησλ 

Οη Γ/ληέο ησλ θιηληθψλ είλαη ππεχζπλνη ζηα ηκήκαηα ηνπο γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ απνβιήησλ, ηελ απνζήθεπζε θαη ηε πεξαηηέξσ δηαρείξηζή 

ηνπο.  

Αλαιπηηθφηεξα:  

 Γηαζθαιίδνπλ φηη φιν ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ αιιά θαη νη ινηπνί εξγαδφκελνη 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θιηληθή ηνπο, γλσξίδνπλ επαθξηβψο ηηο δηαδηθαζίεο 

ρσξηζηήο ζπιινγήο αλά θαηεγνξία απνβιήησλ θαη ηηο εθαξκφδνπλ ζρνιαζηηθά. 

 Δίλαη ππεχζπλνη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΤΓΑΤΜ, γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 πλεξγάδνληαη κε ηνλ ΤΓΑΤΜ  ζηνλ έιεγρν αζηνρηψλ θαη πξνβιεκάησλ θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ.  

 Δίλαη ππεχζπλνη γηα ην δηνξηζκφ ππεπζχλνπ δηαρείξηζεο απνβιήησλ Σκήκαηνο 

(ΣΤΓΑΤΜ) γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζηα ηκήκαηά ηνπο. 

 

2.2.5 Τπεύζπλνο Γηαρείξηζεο ΑΤΜ Σκήκαηνο (ΣΤΓΑΤΜ) 

Ο  ΣΤΓΑΤΜ νξίδεηαη κε επζχλε ηνπ Γ/ληή Σκήκαηνο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα:  

 Σελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ΑΤΜ ζην ηκήκα ηνπο 

 Σνλ έιεγρν αληηθαηάζηαζεο ησλ πιεξσκέλσλ ζάθσλ, δνρείσλ ή άιισλ 

απνζεθεπηηθψλ κέζσλ. Σελ επηηήξεζε θαη επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλν κε ηε ρσξηζηή ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ. 

 Σε κεηαθνξά ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο. 

 Σε ζπκπιήξσζε θαη απνζηνιή ησλ αληίζηνηρσλ εληχπσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε 

ησλ απνβιήησλ ζηνλ ΤΓΑΤΜ (βι. παξάξηεκα) 

 Σε δηαηήξεζε αξρείνπ ζρεηηθά κε ηελ πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ ΔΑΤΜ απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο ηνπο 

 Σε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν πξνκεζεηψλ ψζηε λα ππάξρεη δηαξθψο επαξθέο απφζεκα 

ησλ θαηάιιεισλ απνζεθεπηηθψλ κέζσλ θαη κέζσλ ζπιινγήο φπσο θαη ησλ 

πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ ελδπκαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Σε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΤΓΑΤΜ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε βειηίσζε / ζπκπιήξσζε 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΚΓΑΤΜ ζην ηκήκα ηνπο. 

 Σε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν επηζηαζίαο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ζε αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ.  
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Αλαιπηηθά νη ΣΤΓΑΤΜ πνπ έρνπλ νξηζηεί ζην Ννζνθνκείν απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ 

Σκεκάησλ έρνπλ σο εμήο: 

 

Πίλαθαο 12. Τπεύζπλνη Γηαρείξηζεο ΑΤΜ Σκήκαηνο (ΣΤΓΑΤΜ) 

ΣΜΖΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΣΖΛ 

 
ΒΠ  ΠΡΟΓΡΟΜΗΓΟΤ ΒΗΟΛ. 

 ΜΑΚΗΝΑ ΑΝΝΑ 

 ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 

 ΗΑΣΡΟ 

 

8442 

ΑΠ  ΜΟΝΗΟΤ Μ. 

 ΣΑΣΑΡΗΓΟΤ ΣΑΣΗΑΝΑ 

 ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 

 ΗΑΣΡΟ 
 

8477 

ΠΝΔΤΜ/ΚΖ  ΚΟΤΠΗΓΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 

 ΚΟΜΖ ΜΗΥΑΖΛ 

 ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 

 ΗΑΣΡΟ 
 

8399 

ΜΑΦ ΛΑΣΔΗΟΤ  ΚΑΡΑΠΗΠΔΡΖ ΚΧΝ/ΝΑ 

 ΚΟΤΚΟΤΛΟΜΑΣΖ ΛΔΧΝΗΓΑ 

 ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 

 ΗΑΣΡΟ 
 

6181 

ΜΔΘ ΛΑΣΔΗΟΤ  ΠΑΝΣΑΕΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝ/ΣΑ 

 ΚΟΤΣΟΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ Η. 

 ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 

 ΗΑΣΡΟ 
 

6214 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ  ΛΑΚΟΤΜΔΝΣΑ ΑΝΘΖ 

 ΚΑΦΦΔ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 

 ΗΑΣΡΟ 

 ΣΔΥΝ. ΗΑΣΡ. ΔΡΓ. 
 

8175 

ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟ  ΤΦΑΝΣΖ ΔΤΣΑΘΗΟ 

 ΚΟΤΣΟΤΛΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 ΗΑΣΡΟ 

 ΣΔΥΝ. ΗΑΣΡ. ΔΡΓ 

8177 

ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΗΚΟ  ΛΑΤΡΑΝΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 

 ΔΞΑΡΥΟΤ ΔΛΔΝΖ 

 ΗΑΣΡΟ 

 ΣΔΥΝ. ΗΑΣΡ. ΔΡΓ. 
 

8180 

ΑΗΜΟΓΟΗΑ  ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΑΚΖ ΔΛΔΝΖ 

 ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 

 ΗΑΣΡΟ  

 ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 
 

4737 

ΒΗΟΥΖΜΗΚΟ  ΛΗΟΤΠΖ ΥΡΗΣΗΝΑ 

 ΓΚΗΚΑ ΔΛΔΝΖ 

 ΣΔΥΝ. ΗΑΣΡ. ΔΡΓ. 

 ΥΖΜΗΚΟ 
 

4176 

ΧΡΛ  ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

 ΜΑΤΡΟΔΗΓΑΚΟ Σ. 

 ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 

 ΗΑΣΡΟ 
 

4360 

ΟΤΡ/ΚΖ  ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

 ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ Γ. 

 ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 

 ΗΑΣΡΟ 
 

4360 

ΑΚΣΗΝΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ  ΣΔΦΑΝΟΓΛΟΤ ΝΗΚ. 

 ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΔΗΡ. 
 ΗΑΣΡΟ 

 ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 
 

4863 

ΜΣΝ  ΠΑΛΛΑ ΟΦΗΑ 

 ΣΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 

 ΗΑΣΡΟ  

 ΝΟΖΛΔΤΣΖ 
 

8757 

ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ  ΒΑΡΓΑΚΑΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ 

 ΠΔΓΚΟΤ ΑΝΣΗΓΟΝΖ 

 ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 

 ΗΑΣΡΟ 
 

8835 
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ΓΔΝ. ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ  ΜΗΥΟΠΟΤΛΟΤ ΑΗΚ 

 ΣΗΡΗΣΑ ΝΗΚΟΛ. 

 ΗΑΣΡΟ  

 ΝΟΖΛΔΤΣΖ 
 

8315 

ΠΑΘΟΛ/ΝΑΣΟΜΗΚΟ  ΜΟΤΛΝΣΖ ΓΖΜ 

 ΛΗΑΠΖ ΓΔΧΡΓΗΑ 

 ΣΔΥΝ. ΗΑΣΡ. ΔΡΓ. 

 ΗΑΣΡΟ 
 

8178 

ΜΔΘ ΘΡΗΑΗΟΤ  ΥΑΡΗΣΗΓΖ ΜΑΡΗΑ 

 ΚΟΡΟΓΗΑΝΝΑΚΖ ΠΑΝ 

 ΗΑΣΡΟ  

 ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 
 

8105 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ  ΜΠΔΛΣΗΟ ΜΗΥ. 

 ΚΟΤΣΟΤΚΖ Κ. 
 ΗΑΣΡΟ 

 ΝΟΖΛΔΤΣΖ 
 

8152 

ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟ  ΓΗΑΛΗΣΑΚΖ 

 ΚΟΤΜΟΤΡΗΓΖ ΥΡ.  

 ΗΑΣΡΟ 

 ΝΟΖΛΔΤΣΖ 
 

8154 

ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ  ΟΤΕΟΤΝΗΓΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣ. 

 ΗΑΣΡΟΤ  ΜΑΡΗΝΑ 

 ΗΑΣΡΟ 

 ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 
 

8411 

ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

 
 ΚΟΤΕΔΛΖ ΚΧΝ. 

 ΛΗΧΛΖ ΠΟΛΤΞ. 

 ΗΑΣΡΟ 

 ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 

8213 

ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΖ  ΟΛΤΜΠΗΟ ΥΡΗΣ. 

 ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ Κ 

 ΗΑΣΡΟ 

 ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 
 

8356 
8360 

ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΖ  ΜΑΤΡΗΚΖ ΑΝΓΡΗΑΝΝΑ 

 ΛΗΧΛΖ ΠΟΛΤΞ. 

 ΗΑΣΡΟ 

 ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 

 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ  ΚΟΤΦΑΡΑ ΝΗΚ. 

 ΛΗΧΛΖ ΠΟΛΤΞ 

 ΗΑΣΡΟ 

 ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 

 

ΜΔΚ  ΟΛΤΜΠΗΟ ΥΡΗΣ. 

 ΚΟΠΑ ΑΘ. 

 ΗΑΣΡΟ 

 ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 
 

8356 
8362 

ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΟ  ΟΛΤΜΠΗΟ ΥΡΗΣ. 

 ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΖΛ. 

 ΗΑΣΡΟ 

 ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 
 

8356 
8169 

ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ / 

ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ 
 ΚΑΣΧΠΟΓΖ ΓΗΟΝ 

 ΣΤΡΔΚΗΓΟΤ ΘΔΟΓ 

 ΗΑΣΡΟ  

 ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 
 

8244 

ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΖ  ΦΑΡΑΚΖ ΠΤΡ. 

 ΘΧΓΖ ΘΧΜΑ 

 ΗΑΣΡΟ 

 ΝΟΖΛΔΤΣΖ 
 

8259 

ΣΔΠ  ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΣΟΤ ΜΑΡΚ. 

 ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡ. 

 ΗΑΣΡΟ 

 ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 

 

8751 

ΣΔΗ  ΒΡΑΥΑ ΜΑΓΓ. 

 ΣΑΚΝΑΚΖ ΔΤΑΓ. 
 ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 

 ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 

8710 

ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ  ΦΑΣΖ ΑΗΚΑΣ. 

 ΟΡΦΑΝΟΤ ΑΘΑΝΑ. 

 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΟ 

 ΒΟΖΘ. ΦΑΡΜΑΚ. 

8640 

 

2.2.6  Γηεπζχληξηα  Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο  ( Ρφθα Δ.) & Γηεπζπληήο Ηαηξηθήο 

Τπεξεζίαο (Αλαζηαζίνπ Δ.) 
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Οη Γηεπζπληέο Ηαηξηθήο θαη Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ  

Πξντζηάκελν ηνπ θάζε θιηληθνχ Σκήκαηνο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ρσξηζηήο ζπιινγήο αλά θαηεγνξία απνβιήησλ, 

κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο θαη δηάζεζεο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ.  

Έηζη ζα πξέπεη: 

 Να ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ ΤΓΑΤΜ θαη ηνπο ππφινηπνπο επηθεθαιήο ηκεκάησλ γηα ηε 

ζρνιαζηηθή εθαξκνγή ηνπ ΔΚΓΑΤΜ θαη ηηο εηδηθέο αλάγθεο πνπ ελδερνκέλσο λα 

πξνθχςνπλ γηα ηα δηάθνξα ηκήκαηα.  

 Να πξνσζνχλ θαη λα δηνξγαλψλνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηνίθεζε ζεκηλάξηα 

εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ παξαγφκελσλ 

απνβιήησλ. 

 

2.2.7  Πξφεδξνο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ (πκπάξδε η. ή Σξίθθα-

Γξαθάθνπ Δ.) 

Ο Πξφεδξνο Ννζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ΤΓΑΤΜ  ζε 

δηαξθή βάζε θαη λα ηνπ παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο ζπκβνπιέο θαη θαηεπζχλζεηο αλαθνξηθά 

κε ηνλ έιεγρν πηζαλψλ κνιχλζεσλ απφ ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ.  

Σα θαζήθνληα ηνπ είλαη: 

 Να αληρλεχεη αλάγθεο πξφζζεηεο εθπαίδεπζεο ζην εξγαδφκελν πξνζσπηθφ ζηε 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. 

 Να δηνξγαλψλεη θαη λα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ θαη ελεκεξσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ εληφο ησλ ΤΜ. 

 Να ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ΤΓΑΤΜ θαη ηνπο ππφινηπνπο επηθεθαιήο ηκεκάησλ γηα ηε 

ζρνιαζηηθή εθαξκνγή ηνπ ΔΚΓΑΤΜ.  

 Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ έρεη επίζεο ηε ζπλνιηθή 

επζχλε γηα ηελ απνιχκαλζε θαη ηελ θαηά ην δπλαηφ κείσζε ησλ ΔΑΤΜ πνπ 

παξάγνληαη απφ ηα Δξγαζηήξηα ηεο ΤΜ (απφβιεηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο ρεκηθέο 

νπζίεο). 

 

 

 

2.2.8  Γ/ληήο 

Φαξκαθείνπ 
Η Επηηξνπή Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο γηα ηελ πξόιεςε κεηάδνζεο 

λνζνθνκεηαθώλ παζνγόλσλ, επηηεξεί ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Εζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Απνβιήησλ θαη έρεη ζπκπεξηιάβεη 

 ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ Απνβιήησλ ζηε ζεκαηνινγία 

ηεο ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ 
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(Δπζηαζίνπ ηαπξνχια) 

Ο Γ/ληήο Φαξκαθείνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Φαξκαθείνπ ηεο 

κνλάδαο θαη γηα ηε κείσζε ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα θαζήθνληα ηνπ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ είλαη ηα εμήο: 

 Να ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ΤΓΑΤΜ, ηνπο ππφινηπνπο επηθεθαιήο ηκεκάησλ, ηε Γ/ληξηα 

Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο, ηνλ Γηνηθεηή/Τπνδηνηθεηή  

 Να δπγίδεη θαη λα δηαηεξεί αξρείν κε ηηο πνζφηεηεο ησλ θαξκάθσλ (ζε gr, kg ml, ή lt 

θαη φρη ζε ηεκάρηα) πνπ επηζηξέθνληαη ή θαηαζηξέθνληαη. 

 Να αλαθέξεη ζηνλ ΤΓΑΤΜ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (1 θνξά εβδνκαδηαίσο) ή 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ΤΜ ή/θαη φπνηε ηνπ δεηεζεί απφ ηνλ ΤΓΑΤΜ ηηο 

πνζφηεηεο απνβιήησλ νη νπνίεο παξάγνληαη / θαηαζηξέθνληαη. 

 Να ζπληνλίδεη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ηνπ θαξκαθείνπ. 

 Να δηαζθαιίδεη ηελ επαξθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ δηαρείξηζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ ηνπ θαξκαθείνπ 

 Να έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ αζθαιή δηαρείξηζε ησλ γελνηνμηθψλ πξντφλησλ θαη 

απνβιήησλ 

2.2.9 Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ (Πέππα Θενδψξα) 

Ο πξντζηάκελνο ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ ζπλεξγάδεηαη ζε κφληκε βάζε κε ηνπο ΣΤΓΑΤΜ 

κε ζηφρν ηελ αδηάιεηπηε παξνρή φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

παξαγφκελσλ απνβιήησλ, πνπ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα αλά πάζα ζηηγκή. 

Χο εθ ηνχηνπ ν πξντζηάκελνο ηκήκαηνο  πξνκεζεηψλ πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηε 

δεκηνπξγία θαηάιιεινπ απνζεκαηηθνχ.  

Δπίζεο ππεχζπλνο γηα ηελ έξεπλα θαη αγνξά κέζσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ, θηιηθψλ πξνο 

ην πεξηβάιινλ. 

2.2.10 Γ/ληήο Σερληθήο Τπεξεζίαο (Υαξνχπαο Γεκήηξηνο) 

Ο Γ/ληήο Σερληθήο Τπεξεζίαο  είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ 

απνζεθεπηηθψλ κέζσλ θαη ρψξσλ θαζψο θαη ησλ κέζσλ θνξηνεθθφξησζεο ησλ 

απνβιήησλ εληφο ηεο ΤΜ, πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ ΔΚΓΑΤΜ ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο 

θείκελεο εζληθήο λνκνζεζίαο. 

2.2.11 Τπεχζπλνο απνζήθεπζεο ΔΑΤΜ   

Καηφπηλ ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ νξίζηεθε Τπεχζπλνο 

απνζήθεπζεο  ΔΑΤΜ κε ηελ ππ’ αξ. πξση. 1065 /19-05-16 πξάμε Γηνηθεηή, σο εμήο; 
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Πίλαθαο 13. Τπεχζπλνο απνζήθεπζεο ΔΑΤΜ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ  ΗΓΗΟΣΖΣΑ 

1. Καξπνχδνο Γεκήηξηνο  Δξγάηεο Γξ. Δπηζηαζίαο 

 

Ο ππεχζπλνο απνζήθεπζεο ησλ ΔΑΤΜ είλαη ππεχζπλνο: 

 Γηα ηνλ έιεγρν ησλ πνζνηήησλ ΔΑΤΜ πνπ παξαιακβάλεη ζηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν 

θαη ησλ πνζνηήησλ πνπ δηαηίζεληαη ζε ηξίηνπο γηα επεμεξγαζία ή / θαη δηάζεζε. 

 Γηα ην ζπληνληζκφ ησλ κεηαθνξέσλ θαη ηελ αζθαιή ηνπνζέηεζε ησλ ΔΑΤΜ ζηα 

αληίζηνηρα  ζεκεία απνζήθεπζεο. Σε δηαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ ζπλζεθψλ ζηνπο 

ρψξνπο απνζήθεπζεο (π.ρ. ςπγεία, θαηαςχθηεο). 

 Γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ θαη ηνπ Γηνηθεηή/Τπνδηνηθεηή ζρεηηθά 

κε αλάγθεο ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ (πξφζζεηνο εμνπιηζκφο, πιεξφηεηα ςπθηηθψλ 

κέζσλ, ηερληθά πξνβιήκαηα θιπ).  

 Γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο ζε θαιή θαηάζηαζε. 

 Γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΤΓΑΤΜ, ζε ζέκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. 

 

2.2.12  Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο  Γελ. Δπηζηαζίαο – Καζαξηφηεηαο (πζηφια Αγγειηθή) 

Αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ ζηελ ΤΜ, ν πξντζηάκελνο 

ηκήκ. Δπηζηαζίαο θαζαξηφηεηαο είλαη ππεχζπλνο γηα: 

 Σε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ νηθηαθνχ ηχπνπ απνξξηκκάησλ (ΑΑ) − 

ρσξηζηή ζπιινγή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο εθηφο ηεο ΤΜ πξηλ 

ηελ απνθνκηδή ηνπο απφ ηα απνξξηκκαηνθφξα. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνΐζηαηαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο ην νπνίν θαη θαηεπζχλεη.  

 Σε κεηαθνξά ησλ ΔΑΤΜ κφλν απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ.  

 Σελ παξνρή πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο ζηε δηάζεζε ησλ ΣΤΓΑΤΜ, γηα ηε κεηαθνξά 

ησλ ΔΑΤΜ.  

 Σε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΤΓΑΤΜ ζηα ζηάδηα εθηίκεζεο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ 

ή φπνπ αιινχ απαηηείηαη.  

 Σελ αλαθνξά ζηνλ Γηνηθεηή/Τπνδηνηθεηή ηεο ΤΜ φπνησλ πξνβιεκάησλ ή/θαη 

πξνβιεκαηηζκψλ ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ (πξφζζεηεο 

αλάγθεο κέζσλ, πξνζσπηθνχ, θ.α.). 
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2.2.13 Πξνζσπηθφ Δμσηεξηθνχ πλεξγείνπ Καζαξηφηεηαο 

Σν πξνζσπηθφ ηεο ζπκβαιιφκελεο Δηαηξείαο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζην 

Ννζνθνκείν, είλαη ππεχζπλν γηα ηε ζπιινγή θαη  ηε κεηαθνξά ησλ ΑΤΜ γηα πξνζσξηλή 

απνζήθεπζε ζηνπο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο εληφο ηεο ΤΜ. 

Όινη νη εξγαδφκελνη εθπαηδεχνληαη θαηάιιεια ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο νξζήο δηαρείξηζεο 

ησλ λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ θαη ηε ρξήζε Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο απφ ηελ 

Οκάδα Δξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ θαη ηνλ Δπφπηε Γεκφζηαο 

Τγείαο. 

πκβαιιφκελε εηαηξία είλαη ε “ΑΝΟΓΗΚΖ SERVICES Δ.Π.Δ.”  κε ηελ ηζρχνπζα 

12/2014 ζχκβαζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ & ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ (ΘΡΗΑΗΟ – ΛΑΣΔΗΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΓΚΑΤΜΑΣΧΝ)  

Ζ παξνχζα ζχκβαζε έρεη δηάξθεηα έλα (1) έηνο, αξρήο γελνκέλεο απφ 01/09/2017. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

Πεξηγξαθή ησλ πεγώλ παξαγσγήο απνβιήησλ &  

ησλ παξαγόκελσλ πνζνηήησλ αλά είδνο απνβιήηνπ  
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3.1  ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑΗ ΣΟ ΓΝΔ «ΘΡΗΑΗΟ» 

 

χκθσλα κε ην ΦΔΚ 1537/8-5-2012,ηεπρ.Β’ «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε δηαρείξηζε Απνβιήησλ 

Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ», Απφβιεηα Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ(ΑΤΜ) είλαη ηα απφβιεηα πνπ 

παξάγνληαη ζην Ννζνθνκείν θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

Α. Αζηηθά ηεξεά Απόβιεηα (ΑΑ): απφβιεηα πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε νηθηαθά π.ρ. απφ 

ηελ παξαζθεπή θαγεηψλ ζηηο θνπδίλεο, απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εζηίαζεο, γπαιί, ραξηί, 

ραξηφλη, πιαζηηθφ, κέηαιια, πιηθά ζπζθεπαζίαο, θαη άιια κε επηθίλδπλα πιηθά. 

Β. Δπηθίλδπλα Απόβιεηα Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ (ΔΑΤΜ) 

 Δπηθίλδπλα Απόβιεηα Ακηγώο Μνιπζκαηηθά (ΔΑΑΜ): απφβιεηα πνπ έρνπλ έξζεη ζε 

επαθή κε αίκα, εθθξίζεηο ή άιια βηνινγηθά πγξά θαη κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ ινηκψδε 

λνζήκαηα. 

 Μηθηά Δπηθίλδπλα Απόβιεηα (ΜΔΑ): απφβιεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

παζνινγναλαηνκηθφ Δξγαζηήξην, απφ Σκήκαηα φπνπ γίλνληαη ρεκεηνζεξαπείεο φπσο 

ηζηνί, φξγαλα, κέξε ζψκαηνο, πεηξακαηφδσα, απφβιεηα πνπ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν, άιια 

βαξέα κέηαιια, ακίαλην, θπηηαξνηνμηθά - θπηηαξνζηαηηθά - ρεκεηνζεξαπεπηηθά θαη άιια 

θάξκαθα. 

 Άιια Δπηθίλδπλα Απόβιεηα (ΑΔΑ),: ρεκηθέο νπζίεο πνπ απνηεινχληαη απφ ε πεξηέρνπλ 

επηθίλδπλεο νπζίεο. Υισξνθφξκην, ηξηρισξναηζπιέλην, μπιέλην, αθεηφλε, κεζαλφιε, 

αλφξγαλεο ρεκηθέο ελψζεηο πνπ πεξηέρνπλ νμέα θαη αιθάιηα (π.ρ. ζεηηθφ, πδξνρισξηθφ, 

ληηξηθφ, ρξσκηθφ νμχ, πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ θαη δηάιπκα ακκσλίαο) θαη άιια 

νμεηδσηηθά (ΚΜε04, K2Cr2O7) ή επηβξαδπληέο (NaHSO3, Na2SO3), ακαιγάκαηα 

νδνληηαηξηθήο, νξγαληθέο ρεκηθέο ελψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα 

(θαηλφιεο), θαηεζηξακκέλα ζεξκφκεηξα, πηεζφκεηξα πδξαξγχξνπ, έιαηα εθξνήο απφ 

αληιίεο θελνχ, εμαληιεκέλα πξνζξνθεηηθά πιηθά, θίιηξα, δηαιχηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηα αθηηλνινγηθά εξγαζηήξηα θ.α. 

Γ. Δηδηθά Ρεύκαηα Απνβιήησλ ζπζθεπαζίεο κε αέξηα ππφ πίεζε, ξεχκαηα απνβιήησλ 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο (κπαηαξίεο, απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 

(ΑΖΖΔ), απφβιεηα έιαηα, απφβιεηα εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ). 

 

Δλδεηθηηθνί θαηάινγνη  θαηεγνξηνπνίεζεο  Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ, 

παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ. 
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3.2 Παξαγόκελεο πνζόηεηεο θαη πεγέο παξαγσγήο ΑΤΜ 

 

Σα ζπιιεγφκελα απφβιεηα ζε ρψξνπο θαη δηαδξφκνπο αλακνλήο ηεο ΤΜ απνηεινχλ θαη 

ηπγράλνπλ δηαρείξηζεο σο αζηηθνχ ηχπνπ ζηεξεά απφβιεηα, ελψ ηα παξαγφκελα 

απφβιεηα ζηα Σκήκαηα ηεο ΤΜ θαηεγνξηνπνηνχληαη φπσο αλαθέξζεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη ηπγράλνπλ αλάινγεο δηαρείξηζεο.  

Γηα ηε ζπλνιηθή εθηίκεζε παξαγσγήο απνβιήησλ ππεχζπλνο είλαη ν ΤΓΑΤΜ. 

 

Αλαιπηηθόηεξα ν ΤΓΑΤΜ: 

Α. Δθηηκά ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξντζηάκελν Γεληθήο Δπηζηαζίαο & Καζαξηφηεηαο ηνλ 

αξηζκφ ησλ παξαγφκελσλ ζάθσλ αζηηθψλ απνβιήησλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη 

δηαδξφκνπο αλακνλήο εληφο ηεο ΤΜ. Ζ εθηίκεζε απηή κπνξεί λα γίλεηαη ζε εμακεληαία ή 

εηήζηα βάζε κε ηελ θαηαγξαθή ζηνηρείσλ πιήζνπο θαη βάξνπο ησλ ζάθσλ πνπ 

απνζηέιινληαη πξνο δηάζεζε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εβδνκάδαο θαη ππνινγηζκφ, θαηά απηφλ 

ηνλ ηξφπν, ηνπ κέζνπ φξνπ παξαγσγήο αζηηθψλ απνβιήησλ. Σα ζηνηρεία απηά 

θαηαγξάθνληαη ζε αληίζηνηρν αξρείν πνπ ηεξείηαη απφ ηνλ ΤΓΑΤΜ. 

Β. Τπνινγίδεη ηηο εθηηκψκελεο παξαγφκελεο πνζφηεηεο απνβιήησλ αλά θαηεγνξία ζχκθσλα 

κε ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλεη απφ ηνπο ΣΤΓΑΤΜ ή ηνλ ππεχζπλν Απνζήθεπζεο. 

 

Β.1 Ζ εθηίκεζε ηνπ βάξνπο ησλ απνβιήησλ γίλεηαη σο εμήο: 

 Γηα κία εβδνκάδα ζην πξψην ηξίκελν θάζε έηνπο, ν ΣΤΓΑΤΜ κε ηε ζπλεξγαζία 

πξνζσπηθνχ επηζηαζίαο ηεο ΤΜ, δπγίδεη ηα παξαγφκελα ΔΑΤΜ ηνπ ηκήκαηφο ηνπ 

 Απφ ηα ζηνηρεία απηά εμάγεη ηνπο κέζνπο φξνπο αλά πεξηέθηε, ηνπο νπνίνπο ζα 

ρξεζηκνπνηεί γηα ην ππφινηπν ηνπ έηνπο.  

 Δπηπιένλ ν ΣΤΓΑΤΜ ζα πξέπεη λα θάλεη δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο (ηνπιάρηζηνλ έλαλ 

αλά ηξίκελν) πξνο επηβεβαίσζε ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ βάξνπο ησλ παξαγφκελσλ ΔΑΤΜ.  

 Ο ππεχζπλνο απνζήθεπζεο ειέγρεη ηηο εηζεξρφκελεο πνζφηεηεο ΔΑΤΜ (πιήζνο 

πεξηεθηψλ) ζην ρψξν απνζήθεπζεο θαη ππνγξάθεη ηελ παξαιαβή ηνπο. 

Σα ζηνηρεία απνζηέιινληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ ΤΓΑΤΜ. Οκνίσο νη ππεχζπλνη θαξκαθείνπ 

ζα πξέπεη λα απνζηέιινπλ αληίζηνηρα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα αθαηάιιεια / θαηαζηξεθφκελα 
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θάξκαθα. Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ν ΤΓΑΤΜ δηακνξθψλεη αξρείν (αλ είλαη δπλαηφλ θαη 

ειεθηξνληθφ) ην νπνίν θαη ζα ελεκεξψλεη φηαλ απαηηείηαη. 

Σν Γ.Ν.ΔΛΔΤΗΝΑ  ΘΡΗΑΗΟ δηαζέηεη κία δπγαξηά γηα ηα παξαγφκελα ΔΑΤΜ, πιεζίνλ 

ηνπ ςπθηηθνχ ζαιάκνπ απνζήθεπζεο φπνπ θαη κεηαθέξνληαη ηα ΔΑΤΜ απφ εξγαδφκελνπο 

ηνπ πλεξγείνπ Καζαξηφηεηαο.  

Γηα ην έηνο 2017 ε εθηίκεζε ησλ απνβιήησλ έγηλε θαη’ εμαίξεζε σο αθνινχζσο: Σελ 

πεξίνδν απφ 01/04/2017- 09/04/2017 δπγίζηεθαλ ηα παξαγφκελα απφβιεηα ησλ ηκεκάησλ 

ηεο Τ.Μ. θαη ην ζπλνιηθφ ηνπο βάξνο αλά θαηεγνξία αλήιζε ζε ΑΑ: 3010 Kgr,  ΔΑΑΜ & 

ΜΔΑ: 3115 Kgr, AEA ζηεξεά: 0 Kgr, ΑΔΑ πγξά: 17,5 lt, Δηδηθά ξεχκαηα: 7 Kgr .  πλνιηθά 

εθηηκνχκε φηη νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο γηα ην 2017 ζα είλαη αληίζηνηρεο ηνπ έηνπο 2016, 

φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζηνπο  Πίλαθεο 14 & 15.   

 

Πίλαθαο  14. Παξαγόκελεο πνζόηεηεο ΑΤΜ ζην ΓΝΔ «ΘΡΗΑΗΟ» έηνπο 2016 

(βάζεη ζηνηρείσλ Γξ. Δπηζηαζίαο & ΤΓΑΤΜ) 

 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

ΠΟΟΣΖΣΔ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΟΟΣΖΣΔ ΤΓΡΧΝ 

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ  

Αζηηθά ηεξεά Απφβιεηα 

(ΑΑ) 

156.650 Kg/έηνο 

429 Kg/εκέξα 

 

Δπηθίλδπλα Απφβιεηα 

Ακηγψο Μνιπζκαηηθά 

(ΔΑΑΜ) & Μεηθηά (ΜΔΑ) 

157.009 Kg/έηνο  δει. 

430 Kg/εκέξα 

 

Άιια Δπηθίλδπλα 

Απφβιεηα (ΑΔΑ)  

 

5 Kg/έηνο  (θπηηαξνηνμηθά) 

 

 

1058 lt/έηνο  δει. 

2,90lt/εκέξα 

 Δηδηθά Ρεχκαηα 620 Kg/έηνο   δει. 

1,69 Kg/εκέξα 

 

 

 

 

Σημειώνεηαι όηι ζηο ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 

δεν παράγονηαι Ραδιενεργά Απόβληηα 
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ΠΗΝΑΚΑ 15. Δλδεηθηηθά ζηνηρεία  παξαγσγήο ΑΤΜ κίαο εκέξαο,  

αλά ηκήκα, έηνο 2016 

 

ΠΗΓΕ ΑΝΕΠΣΤΓΜ
ΕΝΕ 
ΚΛΙΝΕ 

ΜΕΑ & ΕΑΑΜ ΑΕΑ ΕΙΔΙΚΑ 
ΡΕΤΜΑΣΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΑΣΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 

Κλινικζσ-Σμήματα 428     

ΑΡ 36 16,4kg   19    Kg   

ΒΡ 32 15,3kg   18,2 Kg 

ΡΝ 30 13,5kg   15,5 Kg  

ΓΧ 35 19 kg   18,7 Kg  

ΚΔ 19 10,1kg   14,3 Kg  

ΜΕΚ 10 14 kg    

ΩΛ-Ουρ/κθ 35 15,1kg   14,8Kg  

Μ/Γ 24 13,4kg   3,20 Kg  

Ν/Χ-Νευρ/κι-
Οφκ/κι 

36 11,5kg   12,8 Kg  

ΟΘ 36 15 kg   9,5 Kg 

Χειρουργείο  65 kg   30 Kg   

Ρ/Δ 29 4,3kg   2,8 Kg 

Ψ/Χ 19` 3,1 kg   8,7 Kg  

ΡΛ/Χ & ΜΑΦ 18 18kg   7,80 Kg  

ΤΕΡ   16,2 kg   12,4 Kg 

ΤΕΙ  10,5kg   4 Kg 

Φαρμακείο & 
Αποκικθ υλικοφ 

    6,5 Kg  

Μαγειρεία     200 Kg 

Τεχνικι Υπθρεςία    1,69 Kg 1,1 Kg 

Διοικθτικι 
Υπθρεςία 

    13,1 Kg   

Ρλυντιρια     5,4 Kg   
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Εργαστήρια 
Μικροβιολογικό 
Βιοχθμικό 
Αιματολογικό 
&Ρακ/ανατομικό 

 

39 kg 

2,47 Kg 

(από 

Ρακ/ανατ

ομικό) 

 

11,4 Kg 

Ακτινολογικό     4 Kg 

Αιμοδοςία  4,5 kg   3,30 Kg   

Αιμοδυναμικό  2,5 kg   6 Kg 

Μονάδες 

ΜΕΘ 
8 49,2kg   8,4 Kg 

Μ.Τ.Ν 10 37,5kg   7 Kg 

ΜΕΘ/ΛΑΤΣΕΙΟΥ 8 36,4kg   9 Kg 

 

Σν Ννζνθνκείν ζε εηήζηα βάζε ππνβάιιεη ζην ΤΠΔΚΑ θαη ινηπέο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

Δηήζηα Έθζεζε Παξαγσγνχ Απνβιήησλ (ΔΔΠΑ) ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

ζρεηηθέο εγθπθιίνπο. Ζ σο άλσ έθζεζε απνηππψλεη ζπλνιηθά ηελ παξαγσγή θαη δηαρείξηζε 

ησλ απνβιήησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη δηαηεξείηαη ζην αξρείν ησλ ΤΓΑΤΜ θαζψο θαη ζην 

Πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Σν Γ. Ν. Διεπζίλαο «ΘΡΗΑΗΟ» δηαζέηεη Απόθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ 

(ΑΔΠΟ), κε Αξηζκό πξσηνθόιινπ  609/09/2016 θαη ηζρύ 10 εηώλ (σο ηηο 10/02/2027). 

 

 

3.3    Πξόιεςε ηεο παξαγσγήο 

Ζ πξφιεςε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ απνηειεί δέζκεπζε ηεο ΤΜ. Ζ πξφιεςε απηή κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κέζσ: 

 Σεο πξνκήζεηαο πιηθψλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ΤΜ απνθεχγνληαο ην πιεφλαζκα 

θαη απνθεχγνληαο ηελ αγνξά κεγαιχηεξσλ πνζνηήησλ απφ ηηο απαηηνχκελεο. 

 Βειηηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ παξαγγειηψλ ψζηε λα κεησζεί ε 

πηζαλφηεηα ιήμεο ηνπ ρξφλνπ δσήο θάπνηνπ πιηθνχ. 

 Γηαηήξεζε ζηνηρείσλ ησλ πιηθψλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο απνζήθεο ψζηε λα πξνσζείηαη ε 
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ρξήζε ησλ πιηθψλ γηα ηα νπνία πιεζηάδεη ν ρξφλνο ιήμεο ηνπο. 

 Σελ πξνκήζεηα πιηθψλ ηα νπνία δχλαληαη εχθνια λα αμηνπνηεζνχλ. 

 Σε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα δηαινγήο ζηελ πεγή, εθφζνλ απηή είλαη δπλαηή. 

Σν Γ.Ν.ΔΛΔΤΗΝΑ  ΘΡΗΑΗΟ πξνζπαζεί λα επηηχρεη ηηο αλσηέξσ δηαδηθαζίεο πξφιεςεο 

ηεο παξαγσγήο ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

*Πεξηγξαθή ησλ πξαθηηθώλ δηαρείξηζεο  ησλ Απνβιήησλ  

ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο ΓΝΔ «ΘΡΗΑΗΟ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Σεκεηώλεηαη όηη ζην ΓΝΕ ΄΄ΘΡΙΑΣΙΟ΄΄ ηα επηθίλδπλα ακηγώο κνιπζκαηηθά απόβιεηα (ΕΑΑΜ) επεμεξγάδνληαη, 

έσο θαη ζήκεξα,  κε ηε κέζνδν  ηεο  Απνηέθξσζεο. ΄Ερεη αλαηεζεί ε εθπόλεζε νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο γηα ηελ 

επηινγή ηνπ ηξόπνπ δηαρείξηζεο  (απνηέθξσζε ή  απνζηείξσζε) , κε ηελ νινθιήξσζε ηεο νπνίαο ζα απνθαζηζζεί 

ε δηαθνξνπνίεζε  ή όρη.   Σηελ πεξίπησζε αιιαγήο ηειηθνύ ηξόπνπ δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ ηαηξηθώλ απνβιήησλ, 

ζα επηθαηξνπνηεζεί εθ λένπ ν Εζσηεξηθόο Καλνληζκόο. 
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4.1   Πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ΑΤΜ  

Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ πγεηνλνκηθέο κνλάδεο, απνηειεί 

αληηθείκελν ηδηαίηεξνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, επεηδή ε ειιηπήο ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 

πγηεηλήο είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζεη θηλδχλνπο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηε δεκφζηα πγεία. 

Ζ δηαρείξηζε πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ Ζ.Π 146163 ΦΔΚ 

1537/Β/8-5-2012.  

Γηαρσξηζκόο-πιινγή: ηα Απφβιεηα, ησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ ζηε θάζε απηή, 

δηαρσξίδνληαη, ζπγθεληξψλνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία. Ο 

δηαρσξηζκφο θαη ε ζπιινγή γίλεηαη ζην ρψξν παξαγσγήο ηνπο.   

Δλδνλνζνθνκεηαθή κεηαθνξά: είλαη νη εξγαζίεο γηα ηε θαηάιιειε πεξηζπιινγή θαη 

κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ απφ ην ρψξν παξαγσγήο ηνπο ζην ρψξν πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζεο. 

Πξνζσξηλή απνζήθεπζε: είλαη ε ηνπνζέηεζε ησλ θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλσλ 

απνξξηκκάησλ ζε εηδηθφ ρψξν, γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξηο φηνπ πξαγκαηνπνηεζεί ε 

ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία γηα ηε ηειηθή δηάζεζε. 

Δμσλνζνθνκεηαθή κεηαθνξά: είλαη ε κεηαθνξά απφ ην ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 

πξνο ην ρψξν ηειηθήο δηάζεζεο. 

 

Οη Βαζηθέο αξρέο δηαρείξηζεο ησλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ  πνπ αθνινπζεί ην Γ.Ν.ΔΛΔΤΗΝΑ 

«ΘΡΗΑΗΟ»  είλαη νη θάησζη: 

 Σα δηαρσξηζκέλα ηαηξηθά απφβιεηα ηνπνζεηνχληαη ζε πεξηέθηεο ηχπνπ ΖOSPITAL ΒOX 

(HB) θφθθηλνπ ρξψκαηνο, κε ζήκαλζε, ψζηε λα είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκα θαη 

αθνινπζνχλ ηε ζσζηή γξακκή δηαρείξηζεο (D10 απνηέθξσζε).  

 Καηάιιεινη πεξηέθηεο ράξηηλα θπηία (ΖΒ) ηνπνζεηνχληαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, φπνπ 

παξάγνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο απνβιήησλ (θιηληθά ηκήκαηα, ΣΔΠ, ΔΗ, 

Δξγαζηήξηα).  

 Ζ απνκάθξπλζε ησλ πεξηεθηψλ ηχπνπ ΖOSPITAL ΒOX (HB)  πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ 

γεκίδνπλ ζηα ηξία ηέηαξηα (3/4) ηνπ ζπλφινπ ηνπο θαη  ζθξαγίδνληαη. 

 Όινη νη πεξηέθηεο ράξηηλα θπηία (ΖΒ) αληηθαζίζηαληαη άκεζα απφ λένπο ηδίνπ ηχπνπ.   

Καλέλαο πεξηέθηεο δελ απνκαθξχλεηαη αλ δελ αλαγξάθεηαη ην ζεκείν παξαγσγήο, 

εκεξνκελία, βάξδηα θαη ν πξννξηζκφο ηνπ (πρ. Α/Παζνι. 7-15κκ, D10 απνηέθξσζε). 
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 Ζ ζπιινγή ησλ απνβιήησλ γίλεηαη φζν ην δπλαηφ πιεζηέζηεξα ζηνλ ηφπν παξαγσγήο 

ηνπο (π.ρ. εληφο ρεηξνπξγείνπ, εληφο ησλ δσκαηίσλ ησλ αζζελψλ θαηά ηελ λνζειεία  

θ.ι.π.). 

 Καηά ηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπο ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο 

ζθφλεο, αέξησλ εθπνκπψλ, ζηαγνληδίσλ πξνο απνθπγή δηαζπνξάο παζνγφλσλ 

κηθξννξγαληζκψλ.  

 Σα απφβιεηα πεξηζπιιέγνληαη κε ζπρλφηεηα αλάινγε κε ην θφξην εξγαζίαο ησλ 

Σκεκάησλ πνπ ηα παξάγνπλ. 

 Οη θάδνη παξακέλνπλ ζπλερψο θιεηζηνί. Όινη νη θάδνη πιέλνληαη κε απνιπκαληηθφ ζην 

ηέινο ηεο εκέξαο. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ έλαλ θάδν ζε άιιν ιφγσ πςεινχ 

θηλδχλνπ κφιπλζεο.  

 Σα θαξφηζηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ ησλ ηκεκάησλ θπθινθνξνχλ 

θιεηζκέλα, έρνπλ ηνπο ζάθνπο δεκέλνπο θαη θαιά ηνπνζεηεκέλνπο ζην εζσηεξηθφ ηνπο, δε 

θνξηψλνληαη ζε κεγάιν χςνο,  δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη πιέλνληαη 

θαζεκεξηλά κε εηδηθφ απνιπκαληηθφ. 

 Σα ηξνρήιαηα, πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα απφβιεηα δε  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιιεο 

εξγαζίεο.  

 Ζ κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ δε γίλεηαη απφ θνηλνχ κε ηε κεηαθνξά ηξνθίκσλ ή 

ηκαηηζκνχ (π.ρ. κε ηνλ ίδην αλειθπζηήξα). 

 Οη θάδνη ησλ απνξξηκκάησλ ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο κε εχθνιε πξφζβαζε θαη νξηζκέλνη  

θέξνπλ πνδνθίλεην κεραληζκφ. 

 Ο κεηαθνξέαο ελεκεξψλεηαη επαθξηβψο γηα ην είδνο θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ θνξηίνπ 

πνπ κεηαθέξεη. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε αγσγψλ απφξξηςεο (απιψλ ή ππφ θελφ) 

απνξξηκκάησλ. 

 Τπάξρεη ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο γηα ηελ απνιχκαλζε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ρεξηψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηνπο εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ησλ αθαζάξησλ (ζπζηήλεηαη ην 

πιχζηκν ησλ ρεξηψλ κεηά απφ θάζε επαθή κε απνξξίκκαηα) 

 ην Γ.Ν.ΔΛΔΤΗΝΑ ΘΡΗΑΗΟ έρνπλ αλαξηεζεί νδεγίεο (αθίζεο) ζε θάζε θιηληθφ 

ηκήκα, ζηα ρεηξνπξγεία, ζηα ΣΔΗ, ζηα ΣΔΠ, ζηα Δξγαζηήξηα γηα ηελ νξζή 

ελδνλνζνθνκεηαθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, ψζηε λα ππελζπκίδνπλ ζην πξνζσπηθφ ηηο 

ζσζηέο δηαδηθαζίεο. 
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Δλδεηθηηθά παξαηίζεληαη αλαξηεκέλεο  αθίζεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο Δπφπηεο 

Τγείαο & ηελ Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζρεηηθά κε  ηνλ 

νξζφ δηαρσξηζκφ ησλ απνβιήησλ 

 

 

Αθίζα 1. Γηαρείξηζε Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ, ΓΝΔ «Θξηάζην» 
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Αθίζα 2. ΟΓΖΓΗΔ ΟΡΘΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ & ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

ΓΝΔ «ΘΡΗΑΗΟ» 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΧΝ ΛΟΗΜΧΞΔΧΝ 

ΟΓΖΓΗΔ ΟΡΘΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ & ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ   ΤΠΟΓΟΥΔΗ ΤΛΛΟΓΖ 

 

ΑΣΗΚΑ ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΠΛΑΣΗΚΟΗ ΑΚΟΗ ΜΑΤΡΟΤ  
(πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα νηθηαθά    ΥΡΧΜΑΣΟ 

πρ  γπαιί, ραξηί, πιαζηηθά,  

πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη  

άιια κε επηθίλδπλα πιηθά) 

  

ΜΗΚΣΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ   HOSPITAL BOX (ΚΟΚΚΗΝΟ ΚΤΣΗΟ) 

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΖ ΑΚΟΤΛΑ 

(απφβιεηα πνπ έρνπλ έξζεη ζε ΚΟΚΚΗΝΟΤ ΥΡΧΜΑΣΟ  

ζε επαθή κε αίκα, εθθξίζεηο ή  

άιια βηνινγηθά πγξά,     

θπηηαξνηνμηθά-θπηηαξνζηαηηθά- 

ρεκεηνζεξαπεπηηθά  

απφ παζνινγναλαηνκηθφ εξγαζηήξην  

πρ ηζηνί, φξγαλα θ.α )  

        
 

  

ΑΗΥΜΖΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΤΣΗΑ ΑΚΑΜΠΣΑ, ΑΓΗΑΣΡΖΣΑ,  

(ζχξηγγεο κηαο ρξήζεσο  ΑΓΗΑΦΑΝΖ (ΠΛΑΣΗΚΟΗ  

κε ελζσκαησκέλε βειφλε,  ΤΠΟΓΟΥΔΗ) ΚΗΣΡΗΝΟΤ ή ΚΟΚΚΗΝΟΤ  

καραηξίδηα, ιάκεο,  ΥΡΧΜΑΣΟ 

λπζηέξηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ζπαζκέλσλ γπαιηψλ, θ.α) 

 

  
        

ΑΛΛΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ   HOSPITAL BOX (ΠΡΑΗΝΟ ΚΤΣΗΟ) 

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΖ ΑΚΟΤΛΑ 

( θαηεζηξακκέλα ζεξκφκεηξα,  ΠΡΑΗΝΟΤ ΥΡΧΜΑΣΟ 

πηεζφκεηξα πδξαξγχξνπ,  

εμαληιεκέλα πξνζξνθεηηθά πιηθά, 

θίιηξα, δηαιχηεο απφ αθηηλνινγηθφ θ.α)  

 

ΔΗΓΗΚΑ ΡΔΤΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΗ ΠΔΡΗΔΚΣΔ 

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ (κπαηαξίεο)    ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ (ΔΣΑΗΡΔΗΑ «ΑΦΖ») 
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4.2 Γηαρσξηζκόο- πιινγή  ησλ ΑΤΜ 

ην «Θξηάζην» Ννζνθνκείν, ν δηαρσξηζκφο θαη ε ζπιινγή ησλ ΑΤΜ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζχκθσλα κε ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ σο εμήο: 

Α. πιινγή Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ (ΑΑ), πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα νηθηαθά 

απφβιεηα:  

 Οη ππνδνρείο ζπιινγήο ησλ  απνβιήησλ απηψλ είλαη πιαζηηθνί ζάθνη καύξνπ 

ρξώκαηνο φπνπ αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία, ν ρψξνο ζπιινγήο θαη ε βάξδηα.  

 Ζ πξνζσξηλή απνζήθεπζή ηνπο γίλεηαη ζε μερσξηζηνχο θαη ζαθψο 

νξηνζεηεκέλνπο ρψξνπο, απφ ηνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ 

Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ. 

  Αθνινπζνχλ ηε γξακκή δηαρείξηζεο ησλ νηθηαθψλ απνβιήησλ θαη ζπιιέγνληαη απφ ηνλ 

ππφρξεν θνξέα ( Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 50910/2727/2003. 

 Οη ππνδνρείο θάδνη ζπιινγήο ησλ νηθηαθψλ απνβιήησλ ΑΑ βξίζθνληαη πιεζίνλ ηεο 

δεπηεξεπνχζεο εμφδνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ (βι. εηθφλα 20 ζει 58). 

 Οη πιεξσκέλνη ζάθνη καχξνπ ρξψκαηνο ζπιιέγνληαη κφλν εάλ θέξνπλ εηηθέηα κε ηελ 

εκεξνκελία θαη ην ζεκείν παξαγσγήο ηνπο θαη αληηθαζίζηαληαη άκεζα κεηά ηελ 

απνκάθξπλζή ηνπο, κε φκνηνχο ηνπο (βι.  εηθφλα 4 ζει 57). 

 

Β. πιινγή Δπηθηλδύλσλ Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο (ΔΑΤΜ) 

Ζ μερσξηζηή ζπιινγή ησλ ΔΑΤΜ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ηαηξνλνζειεπηηθφ θαη 

παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ ζην ζεκείν παξαγσγήο ηνπο ηελ ζηηγκή πνπ παξάγνληαη.  

Τπάξρνπλ ζην Ννζνθνκείν αλαξηεκέλεο νδεγίεο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (θιηληθέο, εξγαζηήξηα,  Σ.Δ.Π,  Δ.Η, , Μνλάδεο, Τπνζηεξηθηηθέο 

Τπεξεζίεο), έηζη ψζηε λα ππελζπκίδνπλ ζην πξνζσπηθφ ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο.  

 

Β1. πιινγή Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ  Ακηγώο Μνιπζκαηηθώλ (ΔΑΑΜ) 

ην «Θξηάζην Ννζνθνκείν» ηα ΔΑΑΜ δελ δηαρσξίδνληαη  θαη δελ ζπιιέγνληαη μερσξηζηά, 

αιιά καδί θαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε ηα Μηθηά Δπηθίλδπλα Απφβιεηα. 
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πλεπψο  ηα  ΔΑΑΜ ζπιιέγνληαη ζε ζηεγαλνχο πεξηέθηεο (ράξηηλα θπηία ηύπνπ Hospital 

box) ρσξεηηθόηεηαο 40 lt,  κε ελζσκαησκέλε  ζαθνύια ρξώκαηνο θόθθηλνπ (πιελ PVC),   

πνπ πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο δει.:  

 Φέξνπλ ην δηεζλέο ζχκβνιν θαη ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε ηνπ κνιπζκαηηθνχ ή/θαη 

επηθίλδπλνπ  

 Αλαγξάθνπλ ηε θιάζε θαη ηνλ αξηζκφ UN σο πξνο ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπο, θαη ηνλ φξν 

«Δπηθίλδπλα Απφβιεηα» θαη είλαη θαηάιιεια θαηά ADR, IMDG, RID, φπσο ηζρχεη γηα ηα 

επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα.  

 Έρνπλ ελζσκαησκέλν έιαζκα γηα ζθξάγηζκα ηνπ πεξηερφκελνπ πνπ δε ζρίδεηαη εχθνια 

θαη αλαγξάθνπλ:  

 εκεξνκελία παξαγσγήο 

 αθξηβή ζέζε παξαγσγήο (π.ρ. ζάιακνο/ηκήκα/εξγαζηήξην) 

 πνζφηεηα απνβιήησλ 

 θαηεγνξία απνβιήησλ 

 πξννξηζκφ απνβιήησλ  

Οη πιεξσκέλνη πεξηέθηεο ζπιιέγνληαη κφλν εάλ είλαη θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλα ηα αλσηέξσ 

ζηνηρεία  θαη αληηθαζίζηαληαη άκεζα κεηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπο, κε φκνηνχο ηνπο. 

 

Β2. πιινγή  Μηθηώλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΜΔΑ) 

πιιέγνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζπιιέγνληαη ηα Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Ακηγψο 

Μνιπζκαηηθά, ζε ζηεγαλνχο πεξηέθηεο (ράξηηλα θπηία ηύπνπ Hospital box)  ρσξεηηθόηεηαο 

40−60 lt κε ελζσκαησκέλε ζαθνχια ρξώκαηνο θόθθηλνπ, πνπ έρνπλ αθξηβψο ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο αλαιπηηθά έρνπλ πεξηγξαθεί ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 

(παξαπνκπή εηθφλαο 7 ζει 57). 

 Οη ηζηνί θαη ηα φξγαλα πνπ επεμεξγάδνληαη ζην Παζνινγναλαηνκηθφ εξγαζηήξην, 

ζπιιέγνληαη ζε θφθθηλν ράξηηλν θπηίν ηχπνπ Hospital box αθνχ πξψηα ππνζηνχλ 

ηεκαρηζκφ ψζηε λα κελ είλαη αλαγλσξίζηκα.  

 Σα αλζξψπηλα κέιε ζπιιέγνληαη ζε ράξηηλν θπηίν ηχπνπ Hospital box θαη απνζεθεχνληαη 

ζε ςπθηηθνχο ζαιάκνπο κέρξη λα νδεγεζνχλ  πξνο εληαθηαζκφ. Ο εληαθηαζκφο ησλ 

αλζξσπίλσλ κειψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θνηκεηεξίσλ, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ, θαη απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθή 

βεβαίσζε ηνπ λεθξνηαθείνπ φπνπ έγηλε ε ηαθή. 
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Β.2.1  πιινγή Τγξώλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Δξγαζηεξίσλ 

ην Γ.Ν.Δ. «Θξηάζην» ηα πγξά απφβιεηα ησλ Δξγαζηεξίσλ δηνρεηεχνληαη  ζε δεμακελή 

εμνπδεηέξσζεο ιπκάησλ (κέζσ εμνπδεηέξσζε ηεο νμχηεηαο ή ηεο αιθαιηθφηεηαο θαηά 

πεξίπησζε θαη νπδεηεξνπνίεζε σο πξνο ην pH),  πξηλ ηελ είζνδν ηνπο ζην ζχζηεκα 

απνρέηεπζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

O ηξφπνο ιεηηνπξγίαο έρεη σο εμήο: ππάξρεη αλαδεπηήξαο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο θαη ζχζηεκα 

κέηξεζεο θαη δηαηήξεζεο ηνπ pH ζηα ~ 7,5. Αλ ην pH είλαη φμηλν ξίπηεηαη κε απηφκαηε 

εληνιή θαπζηηθή ζφδα. Αλ ην pH είλαη αιθαιηθφ ξίπηεηαη απηφκαηα ππνρισξηψδεο νμχ. 

Καζεκεξηλά γίλεηαη έιεγρνο ησλ νξγάλσλ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία. 

Όηαλ γεκίζεη ε δεμακελή θαη εθφζνλ ην pH είλαη ζηα ~ 7,5 δίλεηαη απηφκαηε εληνιή εθξνήο 

πξνο ην θεληξηθφ θξεάηην ιπκάησλ.      

εκείσζε:  

Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα Τγξά απφβιεηα ηνπ Κπηηαξνινγηθνχ θαη Παζνινγναλαηνκηθνχ 

Δξγαζηεξίνπ Δξγαζηεξίσλ (μπιφιε, θνξκφιε) πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Άιισλ 

Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ  ε ζπιινγή ησλ νπνίσλ πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν. 

 

Β3. πιινγή αηρκεξώλ απνβιήησλ 

 Σα αηρκεξά αληηθείκελα (ζχξηγγεο κηαο ρξήζεσο, βειφλεο, καραηξίδηα, ιάκεο, λπζηέξηα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπαζκέλσλ γπαιηψλ) ζπιιέγνληαη ζε πςειήο ππθλφηεηαο 

κηαο ρξήζεσο άθακπηνπο, αδηάηξεηνπο, αδηαθαλείο, απηφθιεηζηνπο, ζθιεξνχο, 

πιαζηηθνχο ππνδνρείο θπηία αηρκεξψλ (πιελ PVC).  

 Σα θπηία αηρκεξψλ δηαζέηνπλ εηδηθή δηάηαμε νπή ππνδνρήο, κε θαπάθη εηδηθνχ ηχπνπ πνπ 

θιείλεη κε αζθάιεηα ψζηε κεηά ηελ πιήξσζε ηνπο θαη ην θιείζηκν ηνπ πεξηέθηε λα είλαη 

αδχλαηε ε δηαζπνξά ησλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ.  

o Αλαγξάθνπλ ηε θιάζε θαη ηνλ αξηζκφ UN,  έρνπλ ην δηεζλέο ζχκβνιν ηνπ 

κνιπζκαηηθνχ θαη επηθηλδχλνπ,  ραξαθηεξίδνληαη κε ηνλ φξν «Αηρκεξά 

Απφβιεηα» (βι. θεθ. 4.5 εηθ. 6 ). 

o Δίλαη αλζεθηηθά ζηε δηείζδπζε θαη ηε δηαξξνή, έηζη ψζηε ηα ζηνηρεία ηνπο λα κελ 

κπνξνχλ λα πέζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, κε θίλδπλν λα 

ηξππεζεί θάπνηνο θαη θαλέλα ζηνηρείν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο λα κελ κπνξεί λα 

αθαηξεζεί απφ ηνλ ππνδνρέα.  
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o Ο ππνδνρέαο ησλ αηρκεξψλ θιείλεη φηαλ ζα έρεη γεκίζεη θαηά ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ζηνλ θφθθηλν πεξηέθηε (ράξηηλα 

θπηία ηχπνπ Hospital box) κε ηα άιια απφβιεηα πςεινχ θηλδχλνπ  

 

Γ. πιινγή Άιισλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΑΔΑ)    

Γ1.  Τγξά απόβιεηα  Δξγαζηεξίσλ (μπιόιε, θνξκόιε)  

Σα πγξά απφβιεηα Ξπιφιε θαη θνξκφιε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Παζ/αλαηνκηθφ & 

Κπηηαξνινγηθφ Δξγαζηήξην  ζπιιέγνληαη ζηα Δξγαζηήξηα παξαγσγήο ηνπο ζε αλζεθηηθνχο 

αδηάηξεηνπο Λεπθνχο πιαζηηθνχο εηδηθνχο πεξηέθηεο κε ζήκαλζε (θιάζεο  UN απαηηήζεσλ 

ADR, IMDG, RID θαη ICAD.) Μεηά ηελ πιήξσζή ηνπο ηα δνρεία  δηαηίζεληαη πξνο 

απνηέθξσζε.  

 

Γ2. Τγξά απόβιεηα από Αθηηλνδηαγλσζηηθά Δξγαζηήξηα  

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζην Αθηηλνδηαγλσζηηθφ Σκήκα ησλ αλαινγηθψλ κεραλεκάησλ κε 

ςεθηαθά, δελ παξάγεηαη πιένλ Άξγπξνο ζηελ ΤΜ καο 

 

Γ3. Έιαηα εθξνήο από αληιίεο θελνύ 

 πιιέγνληαη  ζε  εηδηθνχο πιαζηηθνχο πεξηέθηεο 20L πνπ θέξνπλ αξ. UN θαη δηαηίζεληαη 

απφ ηελ εηαηξεία πνπ καο ηα πξνκεζεχεη. 

Γ4. Υξεζηκνπνηεκέλα έιαηα κεραλώλ  

 πιιέγνληαη ζε μερσξηζηφ, ζηεγαλφ δνρείν 500 ιίηξσλ πνπ θέξεη αξ. UN. Με ηελ 

πιήξσζε ηνπ δνρείνπ  εηδνπνηείηαη θαη ηα  παξαιακβάλεη ε εηαηξεία αλαθχθισζεο 

ιηπαληηθψλ ειαίσλ ΔΝΓΗΑΛΔ ΑΔ  

 

Γ5. ηεξεά απόβιεηα  

Γ.5.1. Υξεζηκνπνηεκέλα Φάξκαθα  

 

Φάξκαθα πνπ έρνπλ αλνηρζεί ή εθηεζεί ζε κνιπζκαηηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη νη 

ζπζθεπαζίεο απηψλ πνπ έρνπλ ππνιείκκαηα θαξκάθσλ ζπιιέγνληαη ζηα θιηληθά ηκήκαηα ζε 

Hospital box θαη νδεγνχληαη πξνο απνηέθξσζε. 

 

Γ.5.2. Φζαξκέλνη ζώξαθεο κνιύβδνπ από Αθηηλνδηαγλσζηηθό Δξγαζηήξην 

πιιέγνληαη ζε θαηάιιεινπο κεηαιιηθνχο πεξηέθηεο. ζε απνζήθε ζην ρψξν ηνπ 

Αθηηλνδηαγλσζηηθνχ Δξγαζηεξίνπ κέρξη νξηζηηθήο απφξξηςήο ηνπο είηε ζηνλ ΟΓΓΤ είηε ζε 
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θνξέα πνπ δηαρεηξίδεηαη  βαξέα κέηαιια (ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηνλ 

αθηηλνθπζηθφ πνπ ζπλεξγάδεηαη ην Ννζνθνκείν καο)    

 

Γ.  πιινγή Δηδηθώλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ 

Γ.1. Μπαηαξίεο 

 Οη ρξεζηκνπνηεκέλεο ή εμαληιεκέλεο κπαηαξίεο ζπιιέγνληαη ζε εηδηθφ πεξηέθηε 

ζπιινγήο ηεο αδεηνδνηεκέλεο Δηαηξείαο αλαθχθισζεο. 

Γ.2. Ζιεθηξηθά & Ζιεθηξνληθόο εμνπιηζκόο (ιακπηήξεο) 

 Οη ρξεζηκνπνηεκέλνη ιακπηήξεο θαη ν ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο ζπιιέγνληαη απφ ηελ 

Σερληθή Τπεξεζία ζε ράξηηλνπο πεξηέθηεο πνπ παξέρεη  ε πξνκεζεχηξηα Δηαηξεία. 

 Γ.3. Μεγάιεο Μπαηαξίεο Μνιύβδνπ 

 πιιέγνληαη ζε μχιηλνπο πεξηέθηεο   πνπ παξέρεη  ε πξνκεζεχηξηα Δηαηξεία. 

 

Δπηζήκαλζε: 

 Ζ ΤΜ ΓΝΔ «ΘΡΗΑΗΟ» δελ παξάγεη ξαδηελεξγά απφβιεηα. Πεξηζηαζηαθά, ξαδηελεξγά 

απφβιεηα παξάγνληαη απφ ηα βηνινγηθά εθθξίκαηα (νχξα θφπξαλα, αίκα) ησλ αζζελψλ 

ησλ δηαθφξσλ θιηληθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κεηά απφ δηελέξγεηα ζε εμσηεξηθά 

δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα ζπηλζεξνγξαθεκάησλ, φπνπ γίλεηαη ρξήζε ξαδηντζνηφπσλ.  

 ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν Ηαηξφο πνπ δίλεη ηελ εληνιή νθείιεη λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά 

ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο. 

 Tα πγξά απφβιεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζζελνχο (ππφινηπα πξνζδηνξηζκψλ) 

απνξξίπηνληαη ζην απνρεηεπηηθφ δίθηπν θαη αθνινπζεί ξήςε κεγάιεο πνζφηεηαο λεξνχ 

ηα δε ζηεξεά απφβιεηα (πρ. ξνπρηζκφο, θιπ) απνξξίπηνληαη ζε Hospital Box, 

απνζεθεχνληαη ζην ςπθηηθφ ζάιακν κέρξη ηελ απνκείσζε ηεο ξαδηελεξγνχο νπζίαο, ζε 

ρψξν κε πξνζβάζηκν ζην θνηλφ θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη θαηφπηλ δηαρεηξίδνληαη σο 

κνιπζκαηηθά.  

 

 

ηνλ πίλαθα 16 αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα ζπιινγήο ησλ 

απνβιήησλ ηεο ΤΜ Γ.Ν.Δ. «Θξηάζην».   
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Πίλαθαο 16. Υξεζηκνπνηνχκελα κέζα ζπιινγήο Απνβιήησλ Τ.Μ.       

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΔΗΓΟ ΠΔΡΗΔΚΣΖ ΥΡΧΜΑ & ΖΜΑΝΖ 

ΠΔΡΗΔΚΣΖ 

Αζηηθά ηεξεά Απφβιεηα  

 

 

 

Υαξηηά 

πιαζηηθνί ζάθνη 

 

 

 

πιαζηηθνί ζάθνη 

Μαχξνο ζάθνο. Αλαγξάθνπλ  

εκεξνκελία, ρψξνο ζπιινγήο θαη  

βάξδηα 

 

Πξάζηλνη πεξηέθηεο 

 

Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Ακηγψο Μνιπζκαηηθά 

&  Μεηθηά Δπηθίλδπλα Απφβιεηα   

Υαξηνθηβψηηα ηχπνπ 

Hospital box κε 

εζσηεξηθή ζαθνχια 

(πιελ PVC) 

 

 

 Κφθθηλνη πεξηέθηεο κε θφθθηλε 

ζαθνχια. 

 Φέξνπλ εηδηθή ζήκαλζε, 

«Δπηθίλδπλα Ηαηξηθά 

Απφβιεηα» & ην ζήκα 

βηνινγηθνχ θηλδχλνπ.  

Αλαγξάθεηαη εκεξνκελία θαη 

ηκήκα πξνέιεπζεο  

 

 Αηρκεξά αληηθείκελα 

 

Αλζεθηηθνί αδηάηξεηνη 

πιαζηηθνί πεξηέθηεο 

Κίηξηλνη πιαζηηθνί πεξηέθηεο κε 

εηδηθή ζήκαλζε «Δπηθίλδπλα 

Ηαηξηθά Απφβιεηα» & ην ζήκα 

ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ 

Αλαγξάθεηαη εκεξνκελία θαη 

ηκήκα πξνέιεπζεο  

Άιια Δπηθίλδπλα Απφβιεηα  

 

 Τγξά απφβιεηα  Δξγαζηεξίσλ (μπιφιε, 

θνξκφιε) 

 

 

 

 Έιαηα εθξνήο απφ αληιίεο θελνχ  

 

 

 

 

Υξεζηκνπνηεκέλα έιαηα κεραλψλ 

 

 

 

Υξεζηκνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίεο 

(ππνιείκκαηα) θαξκάθσλ 

 

 

 

 Αδηάηξεηνη πιαζηηθνί 

πεξηέθηεο 

 

 

 

Δηδηθνί πιαζηηθνί 

πεξηέθηεο 

 

 

 

Πιαζηηθφο πεξηέθηεο 

500ιίηξσλ 

πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο 

 

Υαξηνθηβψηηα ηχπνπ 

Hospital box κε 

εζσηεξηθή ζαθνχια 

(πιελ PVC) 

 

 

 

Λεπθνί εηδηθνί πιαζηηθνί 

πεξηέθηεο. Αλαγξάθνπλ ηελ 

θιάζε θαη ηνλ αξηζκφ UN 

 (βι. θεθ.4.5 εηθ. 8) 

 

 Πιαζηηθνί πεξηέθηεο  ηεο 

εηαηξίαο πνπ πξνκεζεχεη ηα 

έιαηα απφ αληιίεο θελνχ  

(βι. θεθ.4.5  εηθ. 16) 

 

Φέξνπλ αξ. UN  

(βι. θεθ.4.5 εηθ. 17) 

 

 

 Κφθθηλνη πεξηέθηεο κε θφθθηλε 

ζαθνχια. 

 Φέξνπλ εηδηθή ζήκαλζε, 

«Δπηθίλδπλα Ηαηξηθά Απφβιεηα» 

& ην ζήκα βηνινγηθνχ θηλδχλνπ.   
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Δηθ. 1 : Γηεζλέο ζχκβνιν βηνινγηθνχ θηλδχλνπ     Δηθ.2: Γλσζηνπνίεζε εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο 

αλαθχθισζεο     

 
                                                                           

4.3.  Μεηαθνξά θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ΑΤΜ εληόο ηεο Τ.Μ. 

 Ζ κεηαθνξά ησλ Απνβιήησλ ηεο ΤΜ γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ εμσηεξηθνχ 

ζπλεξγείνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο  θαηά ηηο ψξεο 7.00-9.00πκ, 10.00-12.00κκ 

 Αξρηθά κεηαθέξνληαη απφ ην ρψξν παξαγσγήο ηνπο, ζηνπο θαζνξηζκέλνπο ρψξνπο 

αθαζάξησλ (βι. Παξάξηεκα, θαηφςεηο) θαη ζηε ζπλέρεηα κε εηδηθά ηξνρήιαηα 

κεηαθέξνληαη ζηνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο. Σα ηξνρήιαηα ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά γη’ απηφλ ηνλ ζθνπφ θαη θαηά ηελ ρξήζε ηνπο ηεξνχληαη νη θαλφλεο 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Καζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά 

εκεξεζίσο.  

 Ζ κεηαθνξά ησλ Αζηηθψλ  ηεξεψλ Απνβιήησλ γίλεηαη ρσξηζηά απφ ηε κεηαθνξά ησλ 

Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ, κε ηξνρήιαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γη’ απηφλ 

ηνλ ζθνπφ.  

 Ζ κεηαθνξά ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ δηεμάγεηαη κε δύν (2) ηξνρήιαηα θιεηζηνχ 

ηχπνπ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γη’ απηφλ ηνλ ζθνπφ.  

 Σα ηξνρήιαηα κεηαθνξάο Απνβιήησλ είλαη αζφξπβα, θέξνπλ ρεηξνιαβέο, είλαη αλζεθηηθά 

ζηηο θξνχζεηο πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηε κεηαθίλεζε θαη κεηαθνξά ηνπο θαη 

θνξηψλνληαη θαη  μεθνξηψλνληαη εχθνια.  

 Καζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη θαζεκεξηλά κε θαηάιιεια ζθεπάζκαηα. πγθεθξηκέλα 

ην ζπλεξγείν θαζαξηφηεηαο κε παληά εκπνηηζκέλα κε ρισξίλε κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο 

θαζαξίδεη ηα ηξνρήιαηα.   

 Φέξνπλ νπή ζηνλ ππζκέλα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ πγξψλ θαηά ην πιχζηκφ ηνπο.  

 Ζ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ γίλεηαη ρσξηζηά απφ ηε κεηαθνξά ησλ αλαιψζηκσλ 

θαζαξψλ πιηθψλ θαη απφ ηε κεηαθνξά ησλ αζζελψλ. Αθνινπζείηαη ζπγθεθξηκέλε 
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δηαδξνκή θαη ρξεζηκνπνηείηαη αλειθπζηήξαο απνθιεηζηηθά γηα ηελ κεηαθνξά ησλ 

απνβιήησλ.  

 πγθεθξηκέλα θάζε φξνθνο πεξηιακβάλεη ηξείο θιηληθέο θαη ππάξρνπλ δχν ρψξνη 

αθαζάξησλ. ηελ πφξηα ησλ αθαζάξησλ ππάξρεη ζήκαλζε ηνπ κνιπζκαηηθνχ θαη 

επηθίλδπλνπ. ην ρψξν ησλ αθαζάξησλ ππάξρνπλ δχν (2) αλειθπζηήξεο γηα ηελ 

κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ. Έλαο αλειθπζηήξαο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ Απνβιήησλ 

Αζηηθνχ ηχπνπ (έρεη νξηνζεηεζεί κε πξάζηλε γξακκή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ καχξσλ 

ζάθσλ) θαη έλαο αλειθπζηήξαο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (έρεη 

νξηνζεηεζεί κε θφθθηλε γξακκή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Hospital Boxes) πνπ θέξεη  ηε 

δηεζλή ζήκαλζε ηνπ κνιπζκαηηθνχ θαη επηθίλδπλνπ. Υξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα 

ηε κεηαθνξά ησλ ΔΑΤΜ.  

 Οη αλειθπζηήξεο απνβιήησλ  θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη θαζεκεξηλά θαη φπνηε 

επηπιένλ ρξεηαζηεί. 

 ε πεξίπησζε έιιεηςεο αλειθπζηήξσλ ιφγσ βιάβεο, γίλεηαη ρξνλνθαηαλνκή ηεο ρξήζεο 

ηνπ αλειθπζηήξα κε νδεγία, ε νπνία ελεκεξψλεη ηηο θαζνξηζκέλεο ψξεο ρξήζεο ηνπ 

αλειθπζηήξα απφ ην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο θαη κφλν γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

απνβιήησλ απφ ηα ηκήκαηα παξαγσγήο ησλ απνβιήησλ πξνο ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο 

ηεο ΤΜ. Σηο ζπγθεθξηκέλεο ψξεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ, έμσ 

απφ ηνλ αλειθπζηήξα ηνπνζεηείηαη ε πηλαθίδα «Δπηθίλδπλα Απφβιεηα» κε ηελ αλάινγε 

ζήκαλζε ηνπ κνιπζκαηηθνχ θαη επηθίλδπλνπ. Δθφζνλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία 

κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ, ν αλειθπζηήξαο θαζαξίδεηαη θαη απνιπκαίλεηαη απφ ην 

ζπλεξγείν θαζαξηφηεηαο. Καηφπηλ, αθαηξείηαη ε πηλαθίδα θαη ν αλειθπζηήξαο 

παξαδίδεηαη πξνο άιιε ρξήζε. 

 ηα ζεκεία παξαγσγήο ησλ απνβιήησλ πξέπεη λα ππάξρνπλ αλαξηεκέλεο θαηφςεηο ησλ 

νξφθσλ ηεο ΤΜ φπνπ θαίλνληαη νη ρψξνη απνζήθεπζεο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ  

 

4.4. Απνζήθεπζε Απνβιήησλ εληόο ΤΜ 

 

Α. ηεξεά Απόβιεηα Αζηηθνύ ηύπνπ: Απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζηελ ΤΜ, γίλεηαη ζε 

θάδνπο πνπ καο παξέρεη ν δήκνο Διεπζίλαο. Οη θάδνη ζηελ ΤΜ ΓΝΔ «Θξηάζην» βξίζθνληαη  

ζε ρψξν πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε πξφζβαζε ησλ θαζαξηζηψλ πνπ κεηαθέξνπλ ηα νηθηαθνχ 

ηχπνπ απφβιεηα απφ ην θπξίσο ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην ρψξν ηειηθήο ζπιινγήο. Δπίζεο 
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επηηξέπεη ηελ εχθνιε πξφζβαζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ θάδσλ απφ ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ. 

ηνλ ίδην ρψξν ππάξρνπλ θαη νη θάδνη αλαθχθισζεο.   

Ζ ζπιινγή ηνπο από ηα απνξξηκκαηνθόξα ηνπ Γήκνπ εθηειείηαη ζε θαζεκεξηλή  βάζε 

(εθηόο Κπξηαθήο θαη επηζήκσλ Αξγηώλ) 

 Αθνινπζνχλ ηε γξακκή δηαρείξηζεο ησλ νηθηαθψλ απνβιήησλ ζηε δεπηεξεχνπζα έμνδν 

ηεο ΤΜ, ζε μερσξηζηφ θαη ζαθψο νξηνζεηεκέλν ρψξν, πνπ πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο: 

  είλαη πεξηθξαγκέλνο  

 ην δάπεδν λα είλαη ιείν θαη αληηνιηζζεηηθφ κε θιίζε πξνο ζράξα απνζηξάγγηζεο ησλ 

πγξψλ θαη θαηάιεμε απηψλ ζηελ απνρέηεπζε 

  ππάξρεη παξνρή θξχνπ θαη δεζηνχ λεξνχ θαζψο θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

 

Β. Δπηθίλδπλα Ακηγώο Μνιπζκαηηθά (ΔΑΑΜ) & Μηθηά Απόβιεηα (ΜΔΑ)  

ην ΓΝΔ «ΘΡΗΑΗΟ» ε πξνζσξηλή απνζήθεπζή ηνπο γίλεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο 

ςπθηηθνχο ζαιάκνπο επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο θαη ζε ζπλζήθεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ 

αιινίσζή ηνπο. Ζ ζπιινγή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη θάζε Γεπηέξα-Σεηάξηε-Παξαζθεπή  

απφ ηελ Δηαηξεία «Απνηεθξσηήξαο Α.Δ.» κε ηελ νπνία ππάξρεη ζχκβαζε. 

 Οη ςπθηηθνί ζάιακνη βξίζθνληαη ζηνλ ππφγεην ρψξν ηνπ Λαηζείνπ Κέληξνπ Δγθαπκάησλ.  

 Ζ ζεξκνθξαζία ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ ειέγρεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα  

 Ζ ζεξκνθξαζία ζηνπο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο δηαηεξείηαη ζηνπο ≤5°C . ε πεξίπησζε πνπ ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ ςπθηηθνχ ζαιάκνπ είλαη κηθξφηεξε ησλ 0°C, ν ρξφλνο παξακνλήο ησλ 

ΔΑΤΜ κπνξεί λα παξαηαζεί  

 ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ςπθηηθνχ ζαιάκνπ ν ρξφλνο απνζήθεπζεο δελ ππεξβαίλεη ηηο 

48 ψξεο ην ρεηκψλα θαη 24 ψξεο ην θαινθαίξη.  

 Οη παξαπάλσ ρψξνη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη 

ζρνιαζηηθά θάζε θνξά πνπ αδεηάδνπλ.  

 ηνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ππάξρεη παξνρή λεξνχ, ζπζηήκαηα 

θαζαξηφηεηαο, ζχλδεζε κε ηελ απνρέηεπζε ηεο ΤΜ, ππξνζβεζηήξαο, πξνζηαηεπηηθή 

ελδπκαζία, ζάθνη απνβιήησλ.  

Οη ςπθηηθνί ζαιάκνη ζηελ ΤΜ ΓΝΔ «ΘΡΗΑΗΟ» (βι.  θεθ. 4.5 εηθ. 12,13 &14) πιεξνχλ ηηο  

αθφινπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 
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 Δίλαη επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο θαη θέξνπλ ζηελ πφξηα ηνπο ην δηεζλέο ζχκβνιν ηνπ 

κνιπζκαηηθνχ θαη επηθηλδχλνπ θαη ηνλ φξν «Δπηθίλδπλα Απφβιεηα». 

 Δίλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πιηθά πςειήο αλζεθηηθφηεηαο κε αληνρή ζηελ νμείδσζε. 

 Δίλαη βακκέλνη εζσηεξηθά, κε πςειήο αληνρήο ρξψκαηα. 

 Γηαζέηνπλ αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν κε θαηάιιειν ππφζηξσκα  

 Έρνπλ κφλσζε. 

 Έρνπλ κεηαιιηθή πφξηα, ε νπνία θιείλεη αεξνζηεγψο θαη εζσηεξηθφ ζχζηεκα θσηηζκνχ 

κε ιπρλίεο νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία άκεζα κε ην άλνηγκα ηεο πφξηαο. 

 Έρνπλ εμσηεξηθφ πίλαθα, κεηαιιηθφ, γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ 

ςπθηηθνχ ζαιάκνπ θαη ξεπκαηνιήπηε. Ο πίλαθαο, δηαζέηεη ξπζκηδφκελν ζεξκνζηάηε, θαη 

αζθάιεηα. 

 Σν ζχζηεκα ςχμεο είλαη απηφλνκν, κε ςπθηηθή κνλάδα ζπληήξεζεο θαη δηαζέηεη φια ηα 

απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηε ζσζηή θαη απηφκαηε ιεηηνπξγία ηνπ.   

 Ο ζάιακνο δηαζέηεη πφκνιν αζθαιείαο γηα άλνηγκα θαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ.  

 

Γ. Άιια Δπηθίλδπλα Απόβιεηα (ΑΔΑ)   

Γ1.  Τγξά απόβιεηα  Δξγαζηεξίσλ (μπιόιε, θνξκόιε)  

Παξακέλνπλ ζην ρψξν ησλ Δξγαζηεξίσλ έσο φηνπ πιεξσζνχλ νη πεξηέθηεο ζπιινγήο ηνπο  ( 

πεξίπνπ γηα δχν εβδνκάδεο). Μεηά ηελ πιήξσζή ηνπο κεηαθέξνληαη ζε ρψξν απνζήθεπζεο 

πνπ γεηηληάδεη ζηνπο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχλ πξνο απνηέθξσζε. 

Μέγηζηνο ρξφλνο απηήο ηεο απνζήθεπζεο 2 εκέξεο.  

 

Γ2. Τγξά απόβιεηα από Αθηηλνδηαγλσζηηθά Δξγαζηήξηα  

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζην Αθηηλνδηαγλσζηηθφ Σκήκα ησλ αλαινγηθψλ κεραλεκάησλ κε 

ςεθηαθά, δελ παξάγεηαη πιένλ Άξγπξνο ζηελ ΤΜ καο 

 

Γ3. Έιαηα εθξνήο από αληιίεο θελνύ 

Απνζεθεχνληαη ζε θιεηζηφ ρψξν ηνπ κεραλνζηαζίνπ ηνπ «βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ» 

Μέγηζηνο ρξφλνο απνζήθεπζεο εληφο ηεο ΤΜ ην έλα (1) έηνο.  

 

Γ4. Υξεζηκνπνηεκέλα έιαηα κεραλώλ  

Παξακέλνπλ ζε ζηεγαλφ δνρείν 500 ιίηξσλ πνπ βξίζθεηαη ζε εμσηεξηθφ θιηκαθνζηάζην ηνπ 

ππνγείνπ ζην θηίξην ηνπ «Θξηαζίνπ». Με ηελ πιήξσζε ηνπ δνρείνπ θαηά 3/4  εηδνπνηείηαη θαη 
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ηα  παξαιακβάλνληαη απφ  αδεηνδνηεκέλε Δηαηξεία αλαθχθισζεο ιηπαληηθψλ ειαίσλ 

πεξίπνπ 1 θνξά αλά έηνο. 

 

Γ5. ηεξεά απόβιεηα  

Γ.5.1. Λεγκέλα Φάξκαθα ή θάξκαθα πνπ δελ  κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ  

 

Απνζεθεχνληαη ζηελ Απνζήθε ηνπ Φαξκαθείνπ θαη παξακέλνπλ έσο ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

ιεμηπξφζεζκνπ θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ, πνπ δηελεξγείηαη εηεζίσο θαη πξαγκαηνπνηείηαη κεηά 

ηελ απνζηνιή ησλ παξαθάησ εγγξάθσλ ζην .Δ.Τ.Τ.Π, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί ν 

Δπηζεσξεηήο ν νπνίνο ζα πξέπεη λα παξαζηεί ζηελ θαηαζηξνθή. 

1) Έγθξηζε εηήζηαο απνγξαθήο Φαξκαθεπηηθνχ Σκήκαηνο απφ ην Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

2) Πξαθηηθφ θαηακέηξεζεο ιεμηπξφζεζκσλ θαη αιινησκέλσλ εηδψλ, ην νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεηαη σο μερσξηζηφ έγγξαθν ζηελ απνγξαθή. 

3) Πξάμε Γηνηθεηή γηα ηνλ νξηζκφ ηεο Δπηηξνπήο Απνγξαθήο 

4) Πξάμε Γηνηθεηή γηα ηνλ νξηζκφ ηεο Δπηηξνπήο Καηαζηξνθήο 

5) χκβαζε Δ..Γ.Ν.Α γηα ηελ παξαιαβή ηνπ πξνο θαηαζηξνθή θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ 

ή άιιεο ηδησηηθήο εηαηξείαο πνπ  αλαιακβάλεη  ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο θαηαζηξνθήο 

ησλ παξαπάλσ εηδψλ. 

 

Σελ εκέξα πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Δπηζεσξεηή ε θαηαζηξνθή, παξνπζία ηνπ, 

θαηακεηξνχληαη ηα είδε θαη ζπληάζζεηαη ην Πξσηφθνιιν Καηαζηξνθήο (ηνπ νπνίνπ ε 

κνξθή νξίδεηαη ζηα Έληππα πνπ απαηηνχληαη γηα ην Φαξκαθεπηηθφ Σκήκα), ζε ηέζζεξα 

αληίηππα απφ ηελ Δπηηξνπή Καηαζηξνθήο, ζην νπνίν  αλαγξάθεηαη ε εκπνξηθή νλνκαζία 

ηνπ είδνπο, ε πνζφηεηα, ε εκεξνκελία ιήμεο θαη ε αηηηνινγία θαηαζηξνθήο ηνπ  (πρ 

ππφινηπν ζπζθεπαζίαο, αιινησκέλν, θαηεζηξακκέλν θιπ).  

ηε ζπλέρεηα ην Πξσηφθνιιν Καηαζηξνθήο ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Καηαζηξνθήο, ηνλ Δπηζεσξεηή, ηνλ Γ/ληε ηνπ Φαξκαθεπηηθνχ Σκήκαηνο θαη ηνλ  Γ/ληε 

Γηνηθεηηθήο ππεξεζίαο. ηε ζπλέρεηα ζε δεχηεξν ρξφλν, ζπληάζζεηαη απφ ηνλ 

Δπηζεσξεηή ε έθζεζή ηνπ, ε νπνία απνζηέιιεηαη ζηνπο αξκφδηνπο. 

 

Γ.5.2. Φζαξκέλνη ζώξαθεο κνιύβδνπ από Αθηηλνδηαγλσζηηθό Δξγαζηήξην 

Φπιάζζνληαη ζε απνζήθε ζην ρψξν ηνπ Αθηηλνδηαγλσζηηθνχ Δξγαζηεξίνπ κέρξη νξηζηηθήο 

απφξξηςήο ηνπο είηε ζηνλ ΟΓΓΤ είηε ζε θνξέα πνπ δηαρεηξίδεηαη  βαξέα κέηαιια  
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Γ.  Δηδηθά Ρεύκαηα Απνβιήησλ 

Γ1. Μπαηαξίεο (Μηθξέο) 

Παξακέλνπλ ζηνπο εηδηθνχο πεξηέθηεο ηεο Δηαηξείαο αλαθχθισζεο  πνπ ππάξρνπλ ζε 

θεληξηθά ζεκεία ηεο ΤΜ  

Γ2. Ζιεθηξηθά & Ζιεθηξνληθόο εμνπιηζκόο (ιακπηήξεο) 

Απνζεθεχνληαη ζε απνζήθε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ζην ππφγεην ηεο ΤΜ. Μέγηζηνο ρξφλνο 

απνζήθεπζεο  έλα εμάκελν κε έλα έηνο, αλάινγα ηελ πιήξσζε ησλ πεξηεθηψλ. 

Γ3. Μεγάιεο Μπαηαξίεο Μνιύβδνπ 

Απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζην ρψξν ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ (ΖΕ) ζηνπο ρψξνπο ηεο 

Σερληθήο ππεξεζίαο  ζην ππφγεην. Μέγηζηνο ρξφλνο απνζήθεπζεο εληφο ηεο ΤΜ ην έλα (1) 

έηνο.  

ηελ  Τγεηνλνκηθή Μνλάδα καο νη παξαθάησ ρψξνη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 

θέξνπλ ζεκαηνδφηεζε κε ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ θαη  θαζαξίδνληαη θαη 

απνιπκαίλνληαη ζρνιαζηηθά θάζε θνξά πνπ αδεηάδνπλ. 

Πίλαθαο 17. Μεηαθνξά θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε απνβιήησλ εληφο ηεο Τ.Μ. 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

ΣΡΟΥΖΛΑΣΑ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
(αξ. ηξνρήιαησλ) 

ΥΧΡΟ 

ΠΡΟΧΡΗΝΖ 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

 

ΘΔΖ ΣΖΝ 

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 

ΥΧΡΟΤ 

ΠΡΟΧΡΗΝΖ 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

(m) 

Αζηηθνχ ηχπνπ 

ηεξεά 

Απφβιεηα 

2 Υψξνη Αθαζάξησλ* ηα ηκήκαηα 4,8 κήθνο x 3 πιάηνο 

x 3 χςνο 

Ακηγψο 

Μνιπζκαηηθά & 

Μεηθηά 

Δπηθίλδπλα 

Απφβιεηα 

2 Φπθηηθνί Θάιακνη * 

(αξ. 2) 

Τπφγεην Λαηζείνπ 4 κήθνο x 3 πιάηνο x 

3χςνο 

Άιια Δπηθίλδπλα 

Απφβιεηα πνπ 

επεμεξγάδνληαη 

κε ηε κέζνδν  

ηεο 

Απνηέθξσζεο 

(μπιφιε, 

θνξκφιε) 

Με ηα ηξνρήιαηα 

ησλ ΔΑΑΜ & 

ΜΔΑ 

ε θιεηζηφ ρψξν πνπ 

γεηηληάδεη κε ηνπο 

ςπθηηθνχο ζαιάκνπο 

Τπφγεην Λαηζείνπ  

Δηδηθά Ρεχκαηα 

Απνβιήησλ 

 

 Δμαίξεζε: Οη 

κηθξέο κπαηαξίεο 

 Απνζήθεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο 

 

Παξακέλνπλ ζηνπο 

πεξηέθηεο ζπιινγήο 

Τπφγεην Θξηαζίνπ 

Κεληξηθά ζεκεία 

(ην ηζφγεην & 1
ν
 

φξνθν Θξηαζίνπ) 
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Πίλαθαο 18. Πξφγξακκα θαζαξηφηεηαο ηξνρήιαησλ κεηαθνξάο & ρψξσλ πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζεο ΔΑΤΜ 

 
Αληηθείκελν 

θαζαξηζκνύ/επηθάλεηα 

Ρύπνη πρλόηεηα θαζαξηζκνύ *Απνξξππαληηθό/ 

 Απνιπκαληηθό  

 ζθεύαζκα  

Τπεύζπλνο  ΜΑΠ 

Υψξνο αθαζάξησλ ζηα 

Σκήκαηα 

Πξσηετληθήο & 

ιηπψδνπο 

θχζεσο, 

πδαηάλζξαθεο 

θαη κηθξνβηαθφ 

θνξηίν. 

3 θνξέο εκεξεζίσο 

(14.00,  21.00, 05.00) 

Μεραληθφο θαζαξηζκφο κε alkyl ether sulfate, 

sodium salt 1-2%+fatty acid  diethanolamine 1-

2%+olefinsulfonete sodium salt 1-5%+ alcohol 5-

15% (0,5%-1% δειαδή 40-80 ml ζε 8 ιίηξα λεξφ) 

  & απνιχκαλζε κε ζθεχαζκα ρισξίνπ  

(δηρισξντζνθπαλνπξηθφ λάηξην:1 tb ζε 5 lt λεξφ, 

200ppm δηαζέζηκνπ ρισξίνπ) 

 

Καζαξίζηξηεο ηκεκάησλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υψξνο Δμσηεξηθφο 

ρψξνο πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζεο ΑΑ 

Πξσηετληθήο & 

ιηπψδνπο 

θχζεσο, 

πδαηάλζξαθεο 

θαη κηθξνβηαθφ 

θνξηίν. 

Καζεκεξηλά ζηηο 09.00 

κεηά ηελ απνκάθξπλζε 

ησλ ΑΑ απφ ην Γήκν  & 

Μία θνξά ηελ εβδνκάδα 

γεληθή θαζαξηφηεηα 

Μεραληθφο θαζαξηζκφο & απνιχκαλζε κε 

ζθεχαζκα ρισξίνπ  

(δηρισξντζνθπαλνπξηθφ λάηξην:1 tb ζε 5 lt λεξφ, 

200ppm δηαζέζηκνπ ρισξίνπ) 

Δξγάηεο εμσηεξηθνχ 

ρψξνπ (ζπλεξγείνπ 

θαζαξηφηεηαο)  

Σξνρήιαηα κεηαθνξάο 

ΔΑΤΜ 

Πξσηετληθήο & 

ιηπψδνπο 

θχζεσο, 

πδαηάλζξαθεο 

θαη κηθξνβηαθφ 

θνξηίν. 

Καζεκεξηλά 

20.00 (ΑΑ) 21.00 (ΜΔΑ) 

Μεραληθφο θαζαξηζκφο κε alkyl ether sulfate, 

sodium salt 1-2%+fatty acid  diethanolamine 1-

2%+olefinsulfonete sodium salt 1-5%+ alcohol 5-

15% (0,5%-1% δειαδή 40-80 ml ζε 8 ιίηξα λεξφ) 

 & απνιχκαλζε κε ζθεχαζκα ρισξίνπ  

(δηρισξντζνθπαλνπξηθφ λάηξην:1 tb ζε 5 lt λεξφ, 

200ppm δηαζέζηκνπ ρισξίνπ) 

Δξγάηεο εμσηεξηθνχ 

ρψξνπ (ζπλεξγείνπ 

θαζαξηφηεηαο) 

Αλειθπζηήξεο 

κεηαθνξάο ΔΑΤΜ 

Πξσηετληθήο & 

ιηπψδνπο 

θχζεσο, 

πδαηάλζξαθεο 

θαη κηθξνβηαθφ 

θνξηίν. 

3 θνξέο εκεξεζίσο  

(14.00,  21.00, 05.00) 

Μεραληθφο θαζαξηζκφο κε alkyl ether sulfate, 

sodium salt 1-2%+fatty acid  diethanolamine 1-

2%+olefinsulfonete sodium salt 1-5%+ alcohol 5-

15% (0,5%-1% δειαδή 40-80 ml ζε 8 ιίηξα λεξφ)  

& απνιχκαλζε κε ζθεχαζκα ρισξίνπ 

(δηρισξντζνθπαλνπξηθφ λάηξην:1 tb ζε 5 lt λεξφ, 

200ppm δηαζέζηκνπ ρισξίνπ) 

 

Καζαξίζηξηεο ηκεκάησλ 

Φπθηηθνί ζάιακνη 

ΔΑΤΜ 

Πξσηετληθήο & 

ιηπψδνπο 

θχζεσο, 

πδαηάλζξαθεο 

θαη κηθξνβηαθφ 

θνξηίν. 

Γεπηέξα-Σεηάξηε & 

Παξαζθεπή 

Μεηά ην άδεηαζκα ησλ 

ςπγείσλ 

Μεραληθφο θαζαξηζκφο κε alkyl ether sulfate, 

sodium salt 1-2%+fatty acid  diethanolamine 1-

2%+olefinsulfonete sodium salt 1-5%+ alcohol 5-

15% (0,5%-1% δειαδή 40-80 ml ζε 8 ιίηξα λεξφ) 

  & απνιχκαλζε κε ζθεχαζκα ρισξίνπ  

(δηρισξντζνθπαλνπξηθφ λάηξην:1 tb ζε 5 lt λεξφ, 

200ppm δηαζέζηκνπ ρισξίνπ) 

Δξγάηεο εμσηεξηθνχ 

ρψξνπ (ζπλεξγείνπ 

θαζαξηφηεηαο) 

 

* Γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ ηξνρήιαησλ κεηαθνξάο θαη ησλ ρψξσλ 

πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ΑΤΜ ρξεζηκνπνηνχληαη εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα κε δξαζηηθή 

νπζία ην ριψξην πνπ δηαζέηεη ην εμσηεξηθφ ζπλεξγείν παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο. Ζ 

θαηαιιειφηεηα ησλ ζθεπαζκάησλ ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ. 

Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο αξαίσζεο θαη ρξήζεο ησλ ζθεπαζκάησλ 

ρξεζηκνπνηεί Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ).   
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4.5  Γηαρείξηζε ΑΤΜ εληόο ηνπ ΓΝΔ «ΘΡΗΑΗΟ» ζε εηθόλεο 

 

                              

Δηθ.3 Πεξηέθηεο  ζπιινγήο  Δηθ. 4 Μαχξνο ζάθνο ζπιινγήο Δηθ. 5 Πεξηέθηεο αλαθχθισζεο 
        ιεγκέλσλ κπαηαξηψλ   αζηηθνχ ηχπνπ απνβιήησλ   
 

              

Δηθ. 6 Πεξηέθηεο αηρκεξψλ  Δηθ. 7  Πεξηέθηεο Δπηθίλδπλσλ Ακηγψο      Δηθ. 8  Πεξηέθηεο Τγξψλ Απνβιήησλ 

          αληηθεηκέλσλ   Μνιπζκαηηθψλ & Μεηθηψλ                  Παζνινγναλαηνκηθνχ 

Απνβιήησλ (Ζospital Box)      

        
        

     

Δηθ. 9 Δίζνδνο ρψξνπ                   Δηθ. 10 Αλειθπζηήξεο κεηαθνξάο   Δηθ. 11 Δίζνδνο θεληξηθνχ 

Αθαζάξησλ ηκήκαηνο                 Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο   ρψξνπ αθαζάξησλ 
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Δηθ. 12 Δίζνδνο ςπθηηθνχ                Δηθ. 13 Φπθηηθφο Θάιακνο Δηθ. 14 Καηαγξαθηθφ  

ζαιάκνπ Απνζήθεπζεο ΔΑΑΜ &ΔΑΜ   κε Hospital Box   ζεξκνθξαζίαο ςπθηηθνχ  
         ζαιάκνπ 

 

 

                 
Δηθ.15 πιινγή ιακπηήξσλ   Δηθ. 16 Πεξηέθηεο ζπιινγήο   Δηθ. 17 πιινγή ειαίσλ εζσηεξηθήο  

Φζνξηζκνχ   ειαίσλ αληιίαο θελνχ   θαχζεο 

 

                  
Δηθ. 18 Σξνρήιαηα κεηαθνξάο         Δηθ. 19 Κάδνη ζπιινγήο καχξσλ Δηθ. 20 Δμσηεξηθφο ρψξνο 

Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ        ζάθσλ     πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ΑΑ 
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4.6 Δπεμεξγαζία θαη Σειηθή Γηάζεζε Απνβιήησλ ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο 

 Σα Αζηηθνχ Σχπνπ Απφβιεηα ηεο ΤΜ παξαιακβάλνληαη απφ ηα απνξξηκκαηνθφξα 

νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο θαη  νδεγνχληαη γηα πγεηνλνκηθή ηαθή ζην Υψξν 

Τγεηνλνκηθήο Σαθήο (Υ.Τ.Σ.Α) Άλσ Ληνζίσλ. 

 Σα ΔΑΑΜ δει. ΜΔΑ θαη κέξνο ησλ ΑΔΑ  (Τγξά απφβιεηα  Δξγαζηεξίσλ μπιφιε, 

θνξκφιε & Φάξκαθα ) επεμεξγάδνληαη κε ηε κέζνδν  ηεο  Απνηέθξσζεο, ζχκθσλα κε 

ηελ ΚΤΑ νηθ.146163/2012-ΦΔΚ 1537Β’/8-5-2012 ζηνλ Δηδηθφ Γηαβαζκηδηθφ χλδεζκν 

Ννκνχ Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α) ζηα Άλσ Ληφζηα (Άδεηα ιεηηνπξγίαο κε αξηζκφ 

7408/Φ.14.ΑΛ.2253/04.12.2009 απφ ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Γπηηθήο 

Αηηηθήο/Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο). Ζ κεηαθνξά γίλεηαη κε θνξηεγά ηεο Δηαηξείαο 

«ΑΠΟΣΔΦΡΧΣΖΡΑ Α.Δ», κε ηελ νπνία ην Ννζνθνκείν δηαζέηεη χκβαζε Γηαρείξηζεο 

ΔΑΤΜ ηεο ΤΜ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 22/15-06-2017 Θέκα 20 Οηθνλνκηθφ, Απφθαζε 

Γ.. Ννζνθνκείνπ (ΑΓΑΜ 17SYMV001618819). 

 Σα ΑΔΑ πνπ δελ ππνβάιινληαη ζε δηαδηθαζία απνηέθξσζεο παξαιακβάλνληαη απφ 

αδεηνδνηεκέλεο Δηαηξείεο  κεηαθνξάο θαη ηειηθήο δηάζεζήο ηνπο. πγθεθξηκέλα:  

 Έιαηα εθξνήο από αληιίεο θελνύ  

 Παξαιακβάλνληαη απφ ζπκβαιιφκελε αδεηνδνηεκέλε Δηαηξεία (πρ POLYECO Α.Δ.) 

 θαηφπηλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ   

 

 Υξεζηκνπνηεκέλα έιαηα κεραλώλ 

Παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Δηαηξεία ΔΝΓΗΑΛΔ ΑΔ  πνπ ιεηηνπξγεί βάζεη ηεο απφθαζεο 

νηθ 105135/10-6-2006/ΦΔΚ 905
Β
ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ σο εγθεθξηκέλν Δζληθφ 

πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απφβιεησλ Ληπαληηθψλ Διαίσλ (ΑΛΔ).   

 

 Φζαξκέλνη ζώξαθεο κνιύβδνπ από Αθηηλνδηαγλσζηηθό Δξγαζηήξην: 

 Γηαηίζεληαη είηε ζηνλ ΟΓΓΤ είηε ζε αδεηνδνηεκέλν θνξέα πνπ δηαρεηξίδεηαη  βαξέα 

κέηαιια.  

 Δηδηθά Ρεχκαηα Απνβιήησλ, παξαιακβάλνληαη απφ ηηο Αδεηνδνηεκέλεο  Δηαηξείεο. 

πγθεθξηκέλα: 

 Μπαηαξίεο (κηθξέο) 

Παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Δηαηξεία αλαθχθισζεο «ΑΦΖ ΑΔ» εγθεθξηκέλνο θνξέαο 

πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ κε ηελ ππ' αξηζκφλ 106155/7.7.2004 απφθαζε 
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ηνπ Τπνπξγνχ (ΦΔΚ 1056Β/14.7.2004) γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ θνξεηψλ κπαηαξηψλ 

ζηελ ρψξα καο. 

 Ζιεθηξηθά & Ζιεθηξνληθόο εμνπιηζκόο (ιακπηήξεο) 

Παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Δηαηξεία «ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΚΔΤΧΝ ΑΔ» 

εγθεθξηκέλνο θνξέαο απφ ηνλ ΔΟΑΝ, γηα ηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν 

ηνπ πιινγηθνχ πζηήκαηνο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ησλ Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ 

θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) ζηελ Διιάδα. 

 Μεγάιεο Μπαηαξίεο Μνιύβδνπ 

Παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Δηαηξεία «Τ.ΓΔ.Τ Α.Δ.»  κε έγθξηζε απφ ην ΤΠΔΚΑ 

(η. ΤΠΔΥΧΓΔ ΦΔΚ 1124/23-7-04)  γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε 

ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ζπζζσξεπηψλ νρεκάησλ θαη βηνκεραλίαο κνιχβδνπ - νμέσο 

θαη ληθειίνπ – θαδκίνπ γηα φιε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. 

πλνπηηθά νη κέζνδνη επεμεξγαζίαο θαη ηειηθήο δηάζεζεο ησλ Απνβιήησλ ηεο Τγεηνλνκηθήο  

Μνλάδαο ΓΝΔ «ΘΡΗΑΗΟ» πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 13. 

 

Πίλαθαο 19. Μέζνδνη επεμεξγαζίαο & ηειηθήο δηάζεζεο ΑΤΜ ΓΝΔ «ΘΡΗΑΗΟ» 

ΑΤΜ ΜΔΘΟΓΟ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

ΦΟΡΔΑ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

ΦΟΡΔΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

ΣΔΛΗΚΖ ΓΗΑΘΔΖ 

 

 

 

 

ΑΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ 

ΣΑΦΖ 

ΓΖΜΟ 

ΔΛΔΤΗΝΑ 

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΗΝΑ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΑ 

(ΠΛΖΝ ΚΤΡΗΑΚΖ 

& ΑΡΓΗΧΝ) 

 

Υ.Τ.Σ.Α  

ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ 

ΔΑΑΜ ΑΠΟΣΔΦΡΧΖ 

 

Δ..Γ.Ν.Α. ΑΠΟΣΔΦΡΧΣΖΡΑ 

ΑΔ. 

 

 

 

ΓΔΤΣΔΡΑ 

ΣΔΣΑΡΣΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΑΠΟΣΔΦΡΧΖ 

ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ 

ΜΔΑ 

 

 

ΑΠΟΣΔΦΡΧΖ Δ..Γ.Ν.Α ΑΠΟΣΔΦΡΧΣΖΡΑ 

ΑΔ. 

ΓΔΤΣΔΡΑ 

ΣΔΣΑΡΣΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΑΠΟΣΔΦΡΧΖ 

ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ 

ΑΔΑ  ΠΡΟ 

ΑΠΟΣΔΦΡΧΖ 

ΑΠΟΣΔΦΡΧΖ Δ..Γ.Ν.Α 

 

 

ΑΠΟΣΔΦΡΧΣΖΡΑ 

ΑΔ. 

 

ΓΔΤΣΔΡΑ 

ΣΔΣΑΡΣΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

 

 

 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΑΠΟΣΔΦΡΧΖ 

ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ 
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ΑΔΑ ΠΟΤ ΓΔΝ 

ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ Δ 

ΑΠΟΣΔΦΡΧΖ 

Α. Έιαηα εθξνήο απφ 

αληιίεο θελνχ 

 

Β. Υξεζηκνπνηεκέλα 

έιαηα κεραλψλ 

   

 

 

Α. Αδεηνδνηεκέλε 

Δηαηξεία απφ ΤΠΔΚΑ   

 

Β. ΔΝΓΗΑΛΔ ΑΔ   

 

 

 

Α. 1/ΈΣΟ 

 

 

Β.  1/ΈΣΟ 

 

 

 

 

ΔΗΓΗΚΑ ΡΔΤΜΑΣΑ 

Α. ΜΠΑΣΑΡΗΔ 

(ΜΗΚΡΔ) 

 

 

Β.ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ & 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

 

 

Γ. ΜΠΑΣΑΡΗΔ 

ΜΟΛΤΒΓΟΤ 

 

Α. ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 

 

 

 

Β. ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 

 

 

 

 

Γ. ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 

 

 

 

 

 

 

Α. «ΑΦΖ» ΑΔ. 

 

 

 

Β. «ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 

ΤΚΔΤΧΝ ΑΔ» 

 

 

 

Γ. «Τ.ΓΔ.Τ Α.Δ.»   

 

  

 

 

ΜΔ ΣΖΝ ΠΛΖΡΧΖ 

ΠΔΡΗΔΚΣΧΝ  

<1 ΈΣΟΤ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

Δθπαίδεπζε  πξνζσπηθνύ ζηηο νξζέο πξαθηηθέο  

Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ΤΜ 
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5.1   θνπόο 

 θνπφο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, είλαη ε γλσζηνπνίεζε ησλ ζεκάησλ πγείαο, 

αζθάιεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΤΜ θαη 

πσο απηά επηδξνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο εξγαζία.  

 Βαζηθφ ζεκείν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηνπ θάζε κέινπο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ζην ζχλνιν ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ. 

5.2    Τπόρξενη εθπαίδεπζεο 

 

Ζ εθπαίδεπζε γηα ηε ζεκαζία θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο  νξζήο  δηαρείξηζεο ησλ ΑΤΜ αθνξά 

ζην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΤΜ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

Δμσηεξηθφ ζπλεξγείν παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο), κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην 

Ηαηξνλνζειεπηηθφ θαη ζην παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζε ηκήκαηα πνπ παξάγνπλ 

Δπηθίλδπλα Απφβιεηα θαζψο θαη ζηνπο θαζαξηζηέο πνπ ηα ζπιιέγνπλ.  

 

5.3    Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

 

Ζ επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ηνπ  πξνζσπηθνχ θαη ε ελεκέξσζε ηνπο ζρεηηθά κε ηε λέα 

λνκνζεζία είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ή φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

 Πιεξνθνξίεο θαη δηθαηνιφγεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ΑΤΜ 

 Δλεκέξσζε γηα ην ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην ζηα ζέκαηα δηαρείξηζεο θάζε θαηεγνξίαο 

απνβιήησλ. 

 Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ξφινπο 

θαη ππεπζπλφηεηεο θάζε θαηεγνξίαο εξγαδνκέλσλ. 

 Οδεγίεο εθαξκνγήο ησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ π.ρ. επεμήγεζε ηεο 

έγρξσκεο θσδηθνπνίεζεο ησλ ζάθσλ, ησλ ζπκβφισλ θαη ησλ πξνθπιάμεσλ πνπ πξέπεη 

λα αθνινπζεζνχλ θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κνιπζκαηηθψλ θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θ.α. 

 Γηαδηθαζίεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ απνβιήησλ. 

 εκαζία ηνπ ζσζηνχ δηαρσξηζκνχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ απνβιήησλ. 
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 Κηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ / επηπηψζεηο ζηελ πγεία. 

 Γηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο αηπρεκάησλ, ρέδην Έθηαθηεο Αλάγθεο. 

 Οδεγίεο γηα ηε ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο  

 Δπηδεκηνινγία, ηξφπνη κεηάδνζεο θαη πξνθχιαμεο ησλ HIV, HBV, HCV 

 Μέηξα πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ ΔΑΤΜ. 

 

5.4  Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο 

 

Ζ Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΤΓΑΤΜ, είλαη ππεχζπλνη γηα 

ηελ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ αθνξνχλ 

φια ηα ζηάδηα δηαρείξηζεο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ. Δίλαη δε ππεχζπλνη, γηα ηελ επαξθή 

επηκφξθσζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο, πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ δηαρείξηζεο.  

Οη Γηεπζπληέο Κιηληθψλ είλαη ππεχζπλνη:  

 γηα ηελ επαξθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ θιηληθή-ηκήκα-

ηνκέα ηνπο, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΤΜ πνπ παξάγνληαη εθεί.  

 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαθάησ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε 

ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ ζηα ηκήκαηά ηνπο: 

 Σελ αζθαιή θαη πξνζεθηηθή ρσξηζηή ζπιινγή ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ. 

 Σελ θαζνιηθή εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδνο 

ζρεηηθά κε ηα παξαγφκελα ΑΤΜ. 

 Σελ θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο νξζήο ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ παξαγφκελσλ 

απνβιήησλ αλά θαηεγνξία ζηνπο αληίζηνηρνπο ζάθνπο/δνρεία/θάδνπο θαη ε 

θαηάιιειε ζήκαλζε απηψλ. 

 Σηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λαη αθνινπζήζνπλ ζε πεξηπηψζεηο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ 

θαη αηπρεκάησλ. 
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Α.  Δηεζίσο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ (ΔΝΛ)  

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ  κε ζεκαηηθή ελφηεηα «Οξζή δηαρείξηζε ησλ 

Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ» (Πίλαθαο 20). Δθπαηδεπηέο ζην πξφγξακκα είλαη νη Ννζειεχηξηεο 

Δπηηήξεζεο Λνηκψμεσλ θαη ν Δπφπηεο Γεκφζηαο Τγείαο. 

Ζ Ννκνζεζία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΤΜ έρεη γλσζηνπνηεζεί απφ ηελ  ΔΝΛ ηνπ 

Γ.Ν.ΔΛΔΤΗΝΑ  «ΘΡΗΑΗΟ» ζε φιν ην πξνζσπηθφ κε ζρεηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 

απφ 11/03/2014-10/04/2014. Ζ εθπαίδεπζε ήηαλ ππνρξεσηηθή θαη ελππφγξαθε. Ζ ίδηα 

πνιηηηθή εθπαίδεπζεο αθνινπζείηαη θαη ζα αθνινπζεζεί κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Καλνληζκνχ κε ζθνπφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπ ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο.(πίλαθαο 21) 

Β. Ζ ΔΝΛ έρεη ζεζπίζεη εθπαηδεπηηθφ εηζαγσγηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο κε 

αληηθείκελα φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

ινηκψμεσλ ζην Ννζνθνκείν, πνπ πεξηιακβάλεη ηε Γηαρείξηζε ησλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ 

(βι. έληππν πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ-Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ 

Λνηκψμεσλ).  

Σν πξφγξακκα κε Δθπαηδεπηέο ηηο Ννζειεχηξηεο  Δπηηήξεζεο Λνηκψμεσλ, απεπζχλεηαη 

ζην λενδηνξηδφκελν πξνζσπηθφ (κφληκν, επηθνπξηθφ), ζε θνηηεηέο-ζππδαζηέο ηεο 

Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ Παξαταηξηθνχ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή  

ηνπο άζθεζε ζην Ννζνθνκείν.  

Γ. Δπηπξνζζέησο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο Ννζειεχηξηεο Δπηηήξεζεο Λνηκψμεσλ (ΝΔΛ) θαη 

ηνλ Δπφπηε Γεκφζηαο Τγείαο (Δ.Γ.Τ.), εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ 

θαζαξηφηεηαο ζηηο πξαθηηθέο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ Απνβιήησλ εληφο ηεο ΤΜ, θαηά ηελ 

αλάιεςε θαζεθφλησλ ηεο εθάζηνηε ζπκβαιιφκελεο Δηαηξείαο παξνρήο ππεξεζηψλ 

θαζαξηφηεηαο, ζε πξνγξακκαηηζκέλα καζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα εξγαζίαο (real-time education). 
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Έληππν πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ- Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ 
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Πίλαθαο 20: Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ ζηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ ΔΑΤΜ, 2016-2017 

Θεματικζσ 
Ενότητεσ 

Ονοματεπώνυμο 
Εκπαιδευτή 

Ειδικότητα 
Εκπαιδευτή 

Ημερομηνίεσ 
Διεξαγωγήσ και 
Διάρκεια 
Προγράμματοσ 

Αριθμόσ και Ειδικότητεσ 
Εκπαιδευόμενων 

Ορκι Διαχείριςθ 
ΕΑΥΜ   
 
Κίνδυνοι που 
ςυςχετίηονται με 
τθ διαχείριςθ 
ΕΑΥΜ 

Καραϊςκου Αγγελικι 
Αρβανίτθ Ακριβι 
 
Αναςταςιάδθσ 
Αιμίλιοσ 

ΝΕΛ  
 
 
Επόπτθσ Δ.Υ 

09/06/2017 
1 h 

Ρροςωπικό 
ςυνεργείου 
κακαριότθτασ 

Ορκι Διαχείριςθ 
ΕΑΥΜ  -Διαχείριςθ 
επαγγελματικισ 
ζκκεςθσ   
 

Καραϊςκου Αγγελικι 
Αρβανίτθ Ακριβι 
 

ΝΕΛ  
 

Ωριαίεσ 
ςυναντιςεισ 
20/02/2017 
05/04/2017 
 

Ειςαγωγικό 
πρόγραμμα  
Νεοδιοριηόμενου 
προςωπικοφ 

Ορκι Διαχείριςθ 
ΕΑΥΜ   
 

Καραϊςκου Αγγελικι 
Αρβανίτθ Ακριβι 
 

ΝΕΛ  
 

Ωριαίεσ 
ςυναντιςεισ 
01/04/2016 
03/10/2016 
18/11/206 
25/05/2017 
07/06/2017 
 

Ειςαγωγικό 
πρόγραμμα 
φοιτθτϊν/ςπουδαςτϊν 

Ορκι Διαχείριςθ 
ΕΑΥΜ   
 

Καραϊςκου Αγγελικι 
Αρβανίτθ Ακριβι 
 

ΝΕΛ  
 

25/05/2017 
07/06/2017 
 

Ρρόγραμμα 
εκπαίδευςθσ  
προςωπικοφ 
χειρουργείου 
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Πίλαθαο 21: Πξόγξακκα  ελεκέξσζεο & εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ ΔΑΤΜ, 2017-2018 

Θεματικζσ Ενότητεσ Ονοματεπώνυμο 
Εκπαιδευτή 

Ειδικότητα 
Εκπαιδευτή 

Ημερομηνίεσ 
Διεξαγωγήσ και 
Διάρκεια 
Προγράμματοσ 

Αριθμόσ και 
Ειδικότητεσ 
Εκπαιδευόμενων 

Ραρουςίαςθ & 
Ανάλυςθ Εςωτερικοφ 
Κανονιςμοφ 
Αποβλιτων  
 
Ραρουςίαςθ & 
ανάλυςθ  Μθτρϊων  
καταγραφισ  
αποβλιτων 

Καραϊςκου Αγγελικι 
Αρβανίτθ Ακριβι 
 
 
 
Αναςταςιάδθσ Αιμίλιοσ 

 
ΝΕΛ  
 
 
 
Επόπτθσ Δ.Υ 

21/11/2017 
1

  
h 

ΤΥΔΑΥΜ  
(55 άτομα) 

Διαχείριςθ ΕΑΥΜ & 
Ρρόλθψθ ατυχθμάτων   
 
Οδθγίεσ εφαρμογισ 
πρακτικϊν διαχείριςθσ 
ΕΑΥΜ 

Καραϊςκου Αγγελικι 
Αρβανίτθ Ακριβι 
 
 
Αναςταςιάδθσ Αιμίλιοσ 

ΝΕΛ 
 
 
 
Επόπτθσ Δ.Υ. 

Ωριαίεσ 
ςυναντιςεισ 
29/11/2017     
20/02/2018 

Συνεργείο 
κακαριότθτασ 

Ραρουςίαςθ & 
Ανάλυςθ Εςωτερικοφ 
Κανονιςμοφ 
Αποβλιτων  
 
Ορκι Διαχείριςθ 
Επικίνδυνων ιατρικϊν  
Αποβλιτων  

Καραϊςκου Αγγελικι 
Αρβανίτθ Ακριβι 
 
 
 
Αναςταςιάδθσ Αιμίλιοσ 

ΝΕΛ  
 
 
 
 
Επόπτθσ Δ.Υ 

Ωριαίεσ 
ςυναντιςεισ 
21/11/2017 
14/12/2017      
24/01/2018 
05/02/2018 
 
  

Ιατρονοςθλευτικό 
προςωπικό  
κλινικϊν 

Ραρουςίαςθ & 
Ανάλυςθ Εςωτερικοφ 
Κανονιςμοφ 
Αποβλιτων  
 
Ορκι Διαχείριςθ 
Επικίνδυνων ιατρικϊν  
Αποβλιτων  

Καραϊςκου Αγγελικι 
Αρβανίτθ Ακριβι 
 
 
 
Αναςταςιάδθσ Αιμίλιοσ 

ΝΕΛ  
 
 
 
 
Επόπτθσ Δ.Υ 

16/01/2018 
1h  
 
 
 
 

Ρροςωπικό  
Εργαςτθρίων  
 

Ραρουςίαςθ & 
Ανάλυςθ Εςωτερικοφ 
Κανονιςμοφ 
Αποβλιτων  
 
Ορκι Διαχείριςθ 
Επικίνδυνων ιατρικϊν  
Αποβλιτων  

Καραϊςκου Αγγελικι 
Αρβανίτθ Ακριβι 
 
 
 
Αναςταςιάδθσ Αιμίλιοσ 

ΝΕΛ  
 
 
 
 
Επόπτθσ Δ.Υ 

Ωριαίεσ 
ςυναντιςεισ 
19/12/2017 
24/01/2018 
 
 
 
 
 

Ρροςωπικό 
Χειρουργείου & 
Αναιςκθςιολογικοφ  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

 

Μέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο  

θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 
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6.1   Βαζηθέο αξρέο 

 

Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ΑΤΜ πξνυπνζέηεη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαηάιιειεο θαη 

ζπζηεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπο, ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη 

ηνλ εκβνιηαζκφ, ηελ πξνθχιαμε απφ ηελ έθζεζε ζε επηθίλδπλνπο παξάγνληεο θαη ηελ ηαηξηθή 

παξαθνινχζεζε. 

Οη εηδηθφηεηεο πνπ δηαηξέρνπλ ην κεγαιχηεξν θίλδπλν είλαη νη θαζαξηζηέο, νη ζπληεξεηέο 

κεραλεκάησλ, νη ρεηξηζηέο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη φινη φζνη εκπιέθνληαη ζην ρεηξηζκφ 

απνβιήησλ θαη ζηε δηάζεζή ηνπο, κέζα θαη έμσ απφ ηελ YM. 

 

6.2   Πξαθηηθέο δηαρείξηζεο 

Πεξηιεπηηθά επηζεκαίλνληαη νη παξαθάησ: 

 Ο πξνζεθηηθφο δηαρσξηζκφο απνβιήησλ θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε δηαθνξεηηθνχο 

πεξηέθηεο θαη ζάθνπο κε ζήκαλζε, ψζηε λα είλαη απφιπηα δηαθξηηφο ν θίλδπλνο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ θάζε θαηεγνξία. 

 Ζ πξνζεθηηθή ζπζθεπαζία, ε νπνία πξνζηαηεχεη ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηελ 

επαθή ηνπο κε ηα απφβιεηα θαη ηηο δηαξξνέο. 

 Ζ ζσζηή ζήκαλζε, ε νπνία επηηξέπεη ηελ άκεζε αλαγλψξηζε ηνπ είδνπο ηνπ 

απνβιήηνπ θαη ηεο πεγήο πξνέιεπζεο. 

 Ζ ζσζηή κεηαθνξά πνπ ειαηηψλεη ηελ πηζαλφηεηα λα εθηεζεί ην εκπιεθφκελν 

πξνζσπηθφ ζε θίλδπλν. 

 Ζ πξνζεθηηθή απνζήθεπζε, ε νπνία επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζην εμνπζηνδνηεκέλν 

πξνζσπηθφ κφλν θαη απνηξέπεη ηελ είζνδν εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ, πνπ είλαη 

δπλαηφ λα κεηαθέξνπλ ηε κφιπλζε ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο. 

 

6.3  Πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ 

 

Ζ παξαγσγή, ν δηαρσξηζκφο, ε δηαθίλεζε, ε επεμεξγαζία θαη ε δηάζεζε ησλ ΑΤΜ 

ζπλεπάγεηαη ην ρεηξηζκφ δπλεηηθψο επηθίλδπλσλ πιηθψλ. Οη εξγαδφκελνη, πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο, πξέπεη λα βεβαησζνχλ φηη φινη νη πηζαλνί θίλδπλνη έρνπλ 
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αλαγλσξηζηεί θαη εθηηκεζεί, ψζηε λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ηεο 

έθζεζεο ζε επηθίλδπλεο νπζίεο ή ηνπιάρηζηνλ ηελ έθζεζε ζε αζθαιή φξηα. 

Ζ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη πάληα ηεο επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ πξνζηαηεπηηθψλ 

κέζσλ θαη ελεξγεηψλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε εθηίκεζεο ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ, ην 

εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηεί ζηε ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ 

πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ. 

6.4   Αηνκηθή Τγηεηλή 

Γηα λα ηεξνχληαη νη βαζηθνί θαλφλεο πγηεηλήο ζηνπο ρψξνπο ηεο απνζήθεπζεο ησλ 

απνβιήησλ ππάξρεη ληπηήξαο κε ζαπνχλη θαη δεζηφ λεξφ. Σν πιχζηκν ησλ ρεξηψλ είλαη 

απαξαίηεην θάζε θνξά πνπ θάπνηνο έξρεηαη ζε επαθή κε απφβιεηα. 

6.5    Αλνζνπνίεζε εξγαδνκέλσλ 

 

ηελ ΤΜ Γ.Ν.ΔΛΔΤΗΝΑ  ΘΡΗΑΗΟ  κε ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο, ην πξνζσπηθφ ηνπ 

πλεξγείνπ θαζαξηφηεηαο ππνρξενχηαη κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ εξγνιήπηε λα ππνβιεζεί 

ζηνπο παξαθάησ εκβνιηαζκνχο: 

 Σεηάλνπ 

 Ζπαηίηηδαο Β 

Γηα ηελ αλνζνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ππεχζπλνο είλαη ν Ηαηξφο Δξγαζίαο ηεο 

αλάδνρεο Δηαηξείαο.  

Ο ΤΓΑΤΜ ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο ζρεηηθά κε ηελ αλνζνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

6.6   Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε αηπρεκάησλ 

Ο εξγαδφκελνο πνπ θαιείηαη λα θαζαξίζεη επηθίλδπλα πιηθά, πνπ έρνπλ δηαζθνξπηζηεί σο 

απνηέιεζκα αηπρήκαηνο, θνξάεη Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (γάληηα, κάζθα, γπαιηά θαη 

εηδηθή θφξκα). Αλ ε νπζία είλαη πηεηηθή θαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλε (π.ρ. ηνμηθή), θνξάεη 

επηπιένλ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ.  

Αλ ρπζεί κνιπζκαηηθφ πιηθφ ζην δάπεδν, ν ρψξνο θαζαξίδεηαη κε απνιπκαληηθά 

ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ. 
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6.7    Πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο 

Ζ Τγεηνλνκηθή κνλάδα ΓΝ Δ «ΘΡΗΑΗΟ» δηαζέηεη ηνλ παξαθάησ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ 

ν νπνίνο είλαη απνζεθεπκέλνο ζε ληνπιάπη πνπ βξίζθεηαη ζην Γξαθείν Δπηζηαζίαο.  

Δίδνο πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ Αξηζκόο  

Αλαπλεπζηηθή πζθεπή απηφλνκε 1 

Κξάλε κε ή ρσξίο πξνζσπίδα  

(αλάινγα κε ηελ εξγαζία) 

2 

Μάζθεο πξνζψπνπ (αλάινγα κε ηελ εξγαζία) 2 παθέηα 

Γπαιηά (αλάινγα κε ηελ εξγαζία) 4 δεχγε πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 

Φφξκα πξνζηαζίαο (ππνρξεσηηθή) 5 παθέηα 

Βηνκεραληθέο πνδηέο   2 

Πνδνλάξηα ή κπφηεο (ππνρξεσηηθά) 5 ζπζθεπαζίεο Υ 100 ηεκάρηα 

Γάληηα (ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ) ή 

ρνληξά γάληηα γηα εξγάηεο απνξξηκκάησλ  

2 δεχγε ρνληξά γάληηα 

3 παθέηα γάληηα  κίαο ρξήζεσο 

 

 Οη κπφηεο θαη ηα ρνληξά γάληηα πξνζθέξνπλ πξνζηαζία ζηνπο εξγάηεο πνπ κεηαθέξνπλ 

απνξξίκκαηα, ηα νπνία είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκφ, π.ρ. αηρκεξά 

αληηθείκελα, πνπ κπνξεί ιφγσ θαθνχ δηαρσξηζκνχ λα βξεζνχλ ζε πιαζηηθνχο ζάθνπο ή 

λα δηαπεξάζνπλ αθαηάιιεινπο πεξηέθηεο.  

 Σα πνδνλάξηα βνεζνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ πνδηψλ θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ζάθσλ.  

 

Δηθ. 19  πληζηψκελε έλδπζε γηα ηε κεηαθνξά λνζνθνκεηαθψλ απνξξηκκάησλ 

 

Χονηρά γάνηια 

Μάζκα  

 

      Πλαζηική  ποδιά  

Πανηελόνι  

Μπόηες  

Μπλούζα με 

μακριά μανίκια 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

 

ρέδην αληηκεηώπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ θαη αηπρεκάησλ 
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Γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ, αξκφδηνο γηα ην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ, 

ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαη ηελ ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο ηεο ΤΜ είλαη ν ΤΓΑΤΜ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Ηαηξφ Δξγαζίαο, ηελ ΔΝΛ, ηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο θαη ηνλ πξντζηάκελν 

επηζηαζίαο.  

 ε πεξίπησζε εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ ν ΤΓΑΤΜ ζπλεξγάδεηαη θαη ζπληνλίδεη επίζεο ην 

ζπλεξγείν απνιχκαλζεο ψζηε λα ηεξείηαη ην ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο.  

 ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ΤΓΑΤΜ, ην ξφιν ηνπ αλαιακβάλεη ν αξραηφηεξνο εθ ησλ 

ΣΤΓΑΤΜ.  

 Σν ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο ελεξγνπνηείηαη, φηαλ ζπκβεί δηαζθνξπηζκφο ζηεξεψλ, πγξψλ 

κνιπζκαηηθψλ ή άιισλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ, ηξαπκαηηζκφο ή δπζιεηηνπξγία ησλ κέζσλ 

απνζήθεπζεο. 

 Οη δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Σελ ηήξεζε ησλ φξσλ, κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ην ζρέδην έθηαθηεο 

αλάγθεο 

 Σνλ θαζαξηζκφ θαη αλ είλαη απαξαίηεην, ηελ απνιχκαλζε ησλ πξνζβιεζέλησλ ρψξσλ  

 Σνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο, φζν είλαη δπλαηφ, θαηά 

ηνλ θαζαξηζκφ / απνιχκαλζε 

 Σνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΤΜ θαη ησλ αζζελψλ θαη ε 

απνκάθξπλζή ηνπο θαηά ηνλ θαζαξηζκφ / απνιχκαλζε 

 Σνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο / κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

Σν πξνζσπηθφ ηεο ΤΜ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί έγθαηξα θαη άκεζα. 

 

7.1    ηνηρεηώδε βήκαηα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε πεξηζηαηηθώλ (ζρέδην  

αλάγθεο) κε δηαζθνξπηζκέλα επηθίλδπλα πιηθά:  

. 

Απνκόλσζε πξνζβεβιεκέλεο πεξηνρήο 

 

 Παξέρνπκε πξψηεο βνήζεηεο θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε αλ ππάξρνπλ ηξαπκαηηζκέλα άηνκα 

 Πιέλνπκε θαη απνιπκαίλνπκε ηα κάηηα θαη ην δέξκα ησλ αηφκσλ πνπ εθηέζεθαλ. Αλ ηα 
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κάηηα έρνπλ πξνζβιεζεί απφ θάπνηα δηαβξσηηθή, ρεκηθή νπζία νιφθιεξν ην πξφζσπν  

μεπιέλεηαη κε άθζνλν, θαζαξφ λεξφ ζην ληπηήξα, κε ηα κάηηα λα αλνηγνθιείλνπλ δηαξθψο 

επί 10−30 ιεπηά ηεο ψξαο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζε ηπρφλ αλνηθηέο πιεγέο 

ζην ζψκα 

 Δλεκεξψλνπκε ηνλ ΤΓΑΤΜ ν νπνίνο ζα ζπληνλίζεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο  

 Πξνζδηνξίδνπκε ηε θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαζθνξπηζκέλσλ νπζηψλ 

  Απνκαθξχλνπκε φια ηα άηνκα ηα νπνία δελ εκπιέθνληαη ζηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ 

  Παξέρνπκε ηα απαξαίηεηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζηα άηνκα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ. 

 Πεξηνξίδνπκε ηνλ δηαζθνξπηζκφ επηπιένλ πιηθψλ. 

 Δμνπδεηεξψλνπκε ή απνιπκαίλνπκε ην δηαζθνξπηζκέλν επηθίλδπλν πιηθφ, εάλ απηφ 

ελδείθλπηαη 

 ε πεξίπησζε βηνινγηθψλ πιηθψλ, ε απνιχκαλζε ησλ επηθαλεηψλ κπνξεί λα γίλεη 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ 

 ε πεξίπησζε ηνμηθψλ πιηθψλ (θπηηαξνζηαηηθά θ.α.) ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε ρξήζε   

απνιπκαληηθψλ ή άιισλ ρεκηθψλ νπζηψλ γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπο. Καινχκε ακέζσο 

ηελ Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ, ε νπνία ζα δψζεη ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο.  

 Πεξηζπιιέγνπκε φια ηα δηαζθνξπηζκέλα πιηθά. Σα αηρκεξά αληηθείκελα δελ πξέπεη λα      

πεξηζπιιέγνληαη κε ηα ρέξηα. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθφο εμνπιηζκφο π.ρ. ιαβίδεο, 

θηπάξηα θ.α. 

 Καζαξίδνπκε θαη απνιπκαίλνπκε ηελ πεξηνρή, ζθνππίδνληάο ηε κε απνξξνθεηηθά 

πθάζκαηα. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ε κία πιεπξά ηνπ πθάζκαηνο (ή άιινπ 

απνξξνθεηηθνχ πιηθνχ), ψζηε λα κελ εμαπισζεί ε κφιπλζε.  

 Ζ απνιχκαλζε πξέπεη λα γίλεηαη απφ ην ιηγφηεξν πξνο ην πεξηζζφηεξν κνιπζκέλν ηκήκα, 

κε ηαθηηθέο αιιαγέο ησλ απνξξνθεηηθψλ πιηθψλ. ε πεξίπησζε δηαζθνξπηζκέλσλ  

πγξψλ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηεγλά παληά, ελψ ζε πεξίπησζε δηαζθνξπηζκέλσλ 

ζηεξεψλ πιηθψλ, παληά εκβαπηηζκέλα ζε πδαηηθφ δηάιπκα (φμηλν, βαζηθφ ή νπδέηεξν 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε). 

 Σα επηθίλδπλα πιηθά θαη ηα πιηθά κηαο ρξήζεσο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ, πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιεινπο ππνδνρείο απνξξηκκάησλ γηα ηελ 

εηδηθή δηαρείξηζή ηνπο. 
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 Ξεπιέλνπκε κε λεξφ ηελ πεξηνρή θαη ηελ πεξλάκε κε ζηεγλά απνξξνθεηηθά παληά. 

 Απνιπκαίλνπκε φζα εξγαιεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ. 

 Αθαηξνχκε ηνλ πξνζηαηεπηηθφ ξνπρηζκφ θαη ηνλ απνιπκαίλνπκε. 

 ε πεξίπησζε έθζεζεο αηφκνπ ζε επηθίλδπλε νπζία θαηά ηελ επηρείξεζε θαζαξηζκνχ 

θαηαθεχγνπκε ζηελ παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. 

 

7.2  Τπεύζπλνη θαη εκπιεθόκελνη ζην ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

1 ΚΥΡΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΑΤΟΣ  ΕΓΑΣΙΑΣ 

2 ΜΡΑΤΖΙΟΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

3 ΚΑΑΪΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΕΛ 

4 ΣΥΣΙΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Γ. ΕΡΙΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Γηα ηελ πεξίπησζε δηαζθνξπηζκνχ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ, ε πγεηνλνκηθή κνλάδα δηαζέηεη 

ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκφ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ: 

 Φφξκα κε καθξχ καλίθη   

 Υνληξά γάληηα εξγαζίαο κε ςειή καλζέηα  

 Παπνχηζηα εξγαζίαο  

7.3  Γηαζέζηκνο εμνπιηζκόο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

γηα ηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο 

  

 Γηάιπκα γηα νθζαικφινπηξν  

 Πξνζηαηεπηηθή αδηάβξνρε πνδηά  

 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά  

 Μάζθεο πξνζψπνπ γηα εξγαζίεο  

 Μάζθεο ρεηξνπξγηθέο κε αζπίδα πξνζψπνπ 
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 Γάληηα κίαο ρξήζεσο  

 Καιχκκαηα ππνδεκάησλ κηαο ρξήζεσο  

 Φαθφο καξθαδφξνη  

 πξέη κπνγηάο  

 Σαηλίεο απνθιεηζκνχ ηνπ ρψξνπ  

 Φηπάξηα  

 Απνξξνθεηηθά ραξηηά  

 Ππξνζβεζηήξαο  

 Σα ΜΑΠ θπιάζζνληαη ζε ρψξν εχθνια πξνζβάζηκν απφ ην πξνζσπηθφ ην νπνίν 

πξφθεηηαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ρσξίο λα πξνθαινχλ δπζθνξία επηηξέπνληαο παξάιιεια 

ηελ άλεηε εθηέιεζε εξγαζηψλ.  

 Σα ΜΑΠ δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη  αλαλεψλνληαη φπνηε θξίλεηαη 

απαξαίηεην.  

 ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή νπνηαζδήπνηε έθζεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ρεηξίδεηαη 

Δπηθίλδπλα Ηαηξηθά  Απφβιεηα ν εξγαδφκελνο κεηαθέξεηαη ζην ΣΔΠ γηα ηελ παξνρή 

Πξψησλ Βνεζεηψλ ελψ επηπιέσλ νδεγίεο ή άιιε αληηκεηψπηζε κπνξνχλ λα δνζνχλ απφ 

ηνλ Ηαηξφ Δξγαζίαο.  

7.4  Πηζαλά ελάξηα  Δθηάθησλ Αλαγθώλ θαη ηξόπνη Αληηκεησπίζεώο ηνπο. 

7.4.1. Γηαζθνξπηζκόο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπζθεπώλ ησλ ΔΑ. 

1. Απνκφλσζε ηνπ ρψξνπ   

2. Πεξηνξηζκφο ηεο πξφζβαζεο αηφκσλ ζηελ πεξηνρή πνπ έιαβε ρψξα ην αηχρεκα 

3.   Πξνζδηνξηζκφο ηεο θχζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δηαζθνξπηζκέλσλ νπζηψλ  

4. ε πεξίπησζε δηαζθνξπηζκνχ πιηθψλ πνπ θέξνπλ αίκα ή άιια βηνινγηθά πιηθά 

εηδνπνηείηαη ε ΔΝΛ. Ζ αληηκεηψπηζε έρεη σο εμήο:  

α. αδξαλνπνίεζε ηνπ κνιπζκαηηθνχ βηνινγηθνχ πιηθνχ κε απνιπκαληηθφ ζθεχαζκα 

(ρισξίλε νηθηαθνχ ηχπνπ, δηάιπκα 1000ppm δηρισξνηζνθπαλνπξηθνχ λαηξίνπ ή 

αιδευδηθφ δηάιπκα.      
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β. ζπιινγή ηνπ αδξαλνπνηεκέλνπ πιηθνχ κε απνξξνθεηηθφ ραξηί πνπ απνξξίπηεηαη ζε 

θπηίν κνιπζκαηηθψλ. 

γ.  ζπιινγή ησλ ζηεξεψλ κε ιαβίδεο θαη θηπάξη. 

δ. Απνιχκαλζε ηεο επηθάλεηαο ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο ΔΝΛ. 

ε.  Απνιχκαλζε ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ . 

δ . αθαίξεζε πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ εξγαδφκελνπ θαη απφξξηςε . 

5. ε πεξίπησζε ρεκηθψλ ή ηνμηθψλ νπζηψλ εηδνπνηείηαη ν Σερληθφο Αζθαιείαο θαη ν Ηαηξφο 

Δξγαζίαο 

            Πίλαθαο 22: Δμνπιηζκφο γηα ηνλ θαζαξηζκφ δηαζθνξπηζκέλσλ πιηθψλ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Η ΤΛΙΚΑ 

ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ ΔΙΑΚΟΡΠΙΜΕΝΗ ΟΤΙΑ ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ (ΕΙΚ. 19) 

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΔΙΑΚΟΡΠΙΜΕΝΗ ΟΤΙΑ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ (Π.Χ. ΠΕΣΕΣΕ, ΠΑΝΙΑ, ΧΑΡΣΙ 

Κ.Α.) 

ΕΞΟΤΔΕΣΕΡΩΗ Η ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΗ ΟΤΙΑ (ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ) 

ΓΙΑ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΗ ΟΤΙΑ: ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΟ 
ΓΙΑ ΟΞΕΑ: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΣΡΙΟ, ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΒΕΣΙΟ Η 

ΒΑΗ 
ΓΙΑ ΒΑΕΙ: ΚΟΝΗ ΚΙΣΡΙΚΟΤ ΟΞΕΟ Η ΑΛΛΟ ΟΞΤ 
ΓΙΑ ΚΤΣΣΑΡΟΣΟΞΙΚΑ ΤΛΙΚΑ: ΕΙΔΙΚΕ ΧΗΜΙΚΕ ΟΤΙΕ 

ΑΠΟΔΟΜΗΗ 

ΤΛΛΟΓΗ ΣΗ ΔΙΑΚΟΡΠΙΜΕΝΗ ΟΤΙΑ 

ΓΙΑ ΤΓΡΑ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΚΟ ΧΑΡΣΙ, ΠΡΙΟΝΙΔΙΑ, 
ΠΡΟΡΟΦΗΣΙΚΟ ΠΗΛΟ 
ΓΙΑ ΣΕΡΕΑ: ΛΑΒΙΔΕ, ΚΟΤΠΕ, ΓΑΖΕ, ΦΣΤΑΡΙ 
ΤΔΡΑΡΓΤΡΟ: ΦΟΤΓΓΑΡΙ ΤΔΡΑΡΓΤΡΟΤ, ΑΝΣΛΙΑ ΚΕΝΟΤ 

ΤΚΕΤΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 
ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ (ΚΟΚΚΙΝΗ, ΚΙΣΡΙΝΗ Η ΜΑΤΡΗ, 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΗΝ ΠΕΡΙΣΑΗ), ΠΕΡΙΕΚΣΕ ΑΙΧΜΗΡΩΝ 

Κ.Α. 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΓΙΑ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ: ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΑ 
ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ: ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ 

ΔΙΑΛΤΣΗ Η ΝΕΡΟ 
 

7.4.2  Σξαπκαηηζκόο θαη έθζεζε εξγαδνκέλνπ ζε επηθίλδπλε νπζία 

7.4.2.1. Δάλ πξφθεηηαη γηα έθζεζε ζε βηνινγηθφ παξάγνληα εηδνπνηείηαη ν Ηαηξφο Δξγαζίαο 

θαη αθνινπζείηαη ην  Πξσηόθνιιν αληηκεηώπηζεο Δξγαδνκέλσλ ζε αίκα ή άιια 

βηνινγηθά πγξά ην νπνίν ηεξείηαη ήδε ζην Ννζνθνκείν καο  
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7.4.2.2 Δάλ  πξφθεηηαη γηα ρεκηθφ ή ηνμηθφ παξάγνληα εηδνπνηείηαη ν Ηαηξφο Δξγαζίαο θαη ν 

Σερληθφο Αζθαιείαο νη νπνίνη ζα πξνζδηνξίζνπλ ην είδνο ηνπ παξάγνληα θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαδφκελνπ ζχκθσλα κε ηελ ζπληεηαγκέλε απφ ηνπο ίδηνπο δηαδηθαζία ε 

νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλε ζην Καλνληζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. 

7.4.2.3  Καη ζηηο δχν αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ην ζεκείν έθζεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζα πξέπεη λα 

μεπιπζεί κε άθζνλν λεξφ σο ηε ζηηγκή ηεο εμέηαζεο απφ ηνλ Ηαηξφ. ε πεξίπησζε 

πηηζηιίζκαηνο ζηνπο νθζαικνχο απαηηείηαη πεξαηηέξσ έθπιπζε ησλ νθζαικψλ κε δηάιπκα 

νθζαικφινπηξνπ απφ ην Φαξκαθείν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.3  Πξσηόθνιιν δηαρείξηζεο θαη αληηκεηώπηζεο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο  

ζε αίκα ή άιια βηνινγηθά πγξά θαη αηπρεκάησλ από αηρκεξά αληηθείκελα 
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7.4.4  Αηπρήκαηα από Ππξθαγηά 

7.4.4.1  Δηδνπνηείηαη άκεζα ε Δπηηξνπή Ππξαζθάιεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ ζα ζπληνλίζεη 

ην έξγν ηεο ππξφζβεζεο. 

7.4.4.2 Μεηά ηελ θαηάζβεζε ηεο θσηηάο ηα απφβιεηα ηνπνζεηνχληαη ζηα θπηία 

κνιπζκαηηθψλ θαη ν ρψξνο απνιπκαίλεηαη 

7.4.4.3 Απαηηείηαη ε ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ησλ αηφκσλ πνπ εθηέζεθαλ ζηελ θσηηά ή 

εηζέπλεπζαλ αλαζπκηάζεηο 

7.4.5   Αλαθνξά αηπρεκάησλ θαη πεξηζηαηηθώλ 

7.4.4.1 Σν πξνζσπηθφ γλσξίδεη ηελ ελδεδεηγκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ θάζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο 

7.4.4.2  Ζ αλαθνξά αηπρήκαηνο γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνπο Τπεπζχλνπο Γηαρείξηζεο 

Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ. 

7.4.4.3 Οη Τπεχζπλνη Γηαρείξηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ηαηξφο Δξγαζίαο θαη ηνλ Σερληθφ 

Αζθαιείαο δηεπξχλνπλ ηα αίηηα , θξαηνχλ αξρεία κε ηηο έξεπλεο πνπ έγηλαλ θαη ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ θαη ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνηξνπή παξφκνηνπ ζπκβάληνο 

 

7.4.6  Απεξγία δηαξθείαο κεηαθνξέσλ απνβιήησλ 

ηελ αθξαία πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ΤΜ δελ είλαη ζε ζέζε λα απνκαθξχλεη ηα ΔΑΤΜ 

απφ ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο, ιφγσ απεξγίαο ησλ αδεηνδνηεκέλσλ κεηαθνξέσλ, ελδέρεηαη 

λα ππάξμεη θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα πγεία είηε ιφγσ ππεξπιήξσζεο ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο 

είηε ιφγσ ππέξβαζεο ηνπ ρξφλνπ απνζήθεπζεο.  

ηελ πεξίπησζε απηή ε ΤΜ ζα πξέπεη λα απνηαζεί ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ή/θαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ζπκβνπιεπηεί γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα 

πξέπεη λα πξνβεί. 

 

7.4.7   Αλαθνξά  ζπκβάλησλ θαη πεξηζηαηηθώλ 

Όιν ην πξνζσπηθφ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ηεο ΤΜ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ 

έθηαθηεο αλάγθεο. Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ ελδεδεηγκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ 
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ηεθκεξησκέλε αλαθνξά αηπρήκαηνο ή πεξηζηαηηθνχ, πνπ ζρεηίδεηαη κε δηαζθνξπηζκφ, 

δηαξξνή, ιαλζαζκέλν δηαρσξηζκφ, αηρκεξά αληηθείκελα θ.α.  

Ζ αλαθνξά αηπρήκαηνο γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ ΤΓΑΤΜ θαη πεξηιακβάλεη: 

 Σε θχζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ / ζπκβάληνο 

 Σνλ ηφπν θαη ρξφλν πνπ έιαβε ρψξα 

 Σν πξνζσπηθφ πνπ ελεπιάθε 

 Σηο ελέξγεηεο πνπ έιαβαλ ρψξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπκβάληνο 

 Άιιεο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο θαη πιεξνθνξίεο 

ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζπκπιεξώλεηαη εηδηθό έληππν 

 (βι. θεθάιαην 10 Έληππν Αλαθνξάο έθηαθησλ ζπκβάλησλ – πεξηζηαηηθψλ)  

Ο ΤΓΑΤΜ δηεξεπλά ηα αίηηα ηνπ αηπρήκαηνο, θξαηάεη αξρεία κε ηηο έξεπλεο θαη ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ θαη ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα απνθεπρζεί ε επαλάιεςε 

παξφκνηνπ ζπκβάληνο.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Γ.Ν. ΔΛΔΤΗΝΑ «ΘΡΗΑΗΟ» | 84 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 

Πεξηγξαθή ηνπ θόζηνπο δηαρείξηζεο ησλ ΑΤΜ 

Σν θφζηνο θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ πνπ αθνξνχλ νπνηνδήπνηε 

απφ ηα ζηάδηα δηαρείξηζεο ησλ AΤΜ, κπνξεί λα απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ΤΜ.  

Οη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ ΑΤΜ είλαη: 

 Σν αξρηθφ επελδπηηθφ θφζηνο 

 Ζ απφζβεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ δηαρείξηζεο 

 Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα πνπ αθνξνχλ εξγαηηθφ θφζηνο θαη αλαιψζηκα 

 Απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα, λεξφ θιπ 

 Κφζηνο εμσηεξηθψλ εξγνιαβηψλ 

 Γεληθέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 

Όια ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζζνχλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ επηινγή ησλ 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ κεζφδσλ.  

Σν θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ηεο Τ.Μ  ζπλππνινγίδνληαο αδξά ην θφζηνο ησλ 

εμσηεξηθψλ εξγνιαβηψλ (ζπλεπψο θαη ην εξγαηηθφ θφζηνο), πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 

Πίλαθαο 23. Κφζηνο δηαρείξηζεο ησλ ΑΤΜ ην 2016 

Αξρηθό επελδπηηθό θόζηνο Δγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνύ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 
 

Γεμακελή εμνπδεηέξσζεο ιπκάησλ  Απνηεινχζαλ κέξνο ησλ αξρηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

απφ ηδξχζεσο 

(έηνο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο 1996) 

 Φπθηηθνί ζάιακνη  

Υψξνη αθαζάξησλ (θιηληθέο)  

Αλειθπζηήξεο κεηαθνξάο 

Απνβιήησλ 

 

Σξνρήιαηα  

Υψξνο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 

ΑΔΑ 

 

Επγαξηά 700 € Έρεη απνζβεζηεί 

Κόζηνο κέζσλ ζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο εληόο ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο 
 

Πεξηέθηεο ζπιινγήο  ΔΑΤΜ 

(Ζospital box) κε ελζσκαησκέλε 

θφθθηλε ζαθνχια 

  

60.134,67 €   

Κπηία αηρκεξψλ 6.391,35 €   

Μαχξνη ζάθνη  

 

Γηαηίζεληαη απφ ην εμσηεξηθφ 

ζπλεξγείν θαζαξηφηεηαο θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο  ηνπ 

ζπλεξγείνπ 
Αλαιψζηκα   

(απνξξππαληηθά-απνιπκαληηθά) 
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Δξγαηηθφ θφζηνο  25.000 €  Πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ζπλεξγείνπ 

θαζαξηφηεηαο 

Κφζηνο ελέξγεηαο (ξεχκα) 1500-2000 €   

Κόζηνο Μεηαθνξάο & Δπεμεξγαζίαο εθηόο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο 
 

ΔΑΑΜ, ΜΔΑ, ΑΔΑ 347.095,52 €  Απνηέθξσζε 

 

   

 

    ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 

Αλαζεώξεζε Καλνληζκνύ δηαρείξηζεο ΑΤΜ 

 

Ζ αλαζεψξεζε ηνπ θαλνληζκνχ δηαρείξηζεο ησλ ΑΤΜ ζα ιακβάλεη ρψξα ηνπιάρηζηνλ θάζε 3 

έηε, είηε λσξίηεξα κεηά απφ πξφηαζε ηνπ ΤΓΑΤΜ ζηελ Δπηηξνπή δηαρείξηζεο ΑΤΜ θαη 

ζχκθσλεο γλψκεο ηεο, είηε κεηά απφ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο. Οη ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ 

ηξνπνπνίεζε ή αλαζεψξεζε ηνπ θαλνληζκνχ δηαρείξηζεο είλαη νη παξαθάησ: 

 ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΤΜ θαη 

απαηηεί ηε ζπκκφξθσζε ηεο ΤΜ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε πθηζηάκελε δηαρείξηζε ησλ ΑΤΜ είλαη πξνβιεκαηηθή θαη ηνχην 

νθείιεηαη απνδεδεηγκέλα ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ. 

 ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνχληαη επαξθψο θαη απφ ζθάικα ηνπ θαλνληζκνχ νη φξνη θαη νη 

θαλφλεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 ε πεξίπησζε απμεκέλσλ αηπρεκάησλ ή ηξαπκαηηζκψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πθηζηάκελνπ θαλνληζκνχ ή ζε πεξίπησζε απμεκέλνπ θηλδχλνπ αηπρεκάησλ πνπ 

νθείινληαη ζε απηήλ. 

 ε πεξίπησζε ηδηαίηεξα απμεκέλνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ 

πνπ είλαη δπζβάζηαρην γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΤΜ. 

 ε θάζε πεξίπησζε αζηνρίαο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θαλνληζκνχ. 

 ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή δηαρείξηζεο ΑΤΜ ην θξίλεη απαξαίηεην. 

 Ζ αλαζεψξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ θαλνληζκνχ γίλεηαη κε ηνπο ίδηνπο θαλφλεο πνπ νξίδνπλ 

ηε ζχζηαζε ηνπ εμ’ αξρήο θαη κέρξη ηελ θαηάξηηζή ηνπ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ λένπ 

θαλνληζκνχ ηεξνχληαη νη αξρέο θαη νη θαλφλεο ηνπ πθηζηάκελνπ, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ 

πνπ θξίλεηαη επηθίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 

 

Σήξεζε Μεηξώσλ  γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ ΑΤΜ 

Πεξηγξαθή Δληύπσλ 

Ο ΤΓΑΤΜ δηαηεξεί κεηξψα (έγγξαθα έληππα ζπλνδεπηηθά ησλ ΔΑΤΜ) πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαρείξηζε ησλ ΑΤΜ. 

Σα κεηξψα απηά απνηεινχλ έλα βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ ζε φια ηα ζηάδηά ηεο απφ ηελ ΤΜ θαη πηζηνπνηνχλ 

ηελ νξζή θαη ζχλλνκε δηαρείξηζε ησλ ΔΑΤΜ.  

Σα έληππα πνπ πξέπεη ζχκθσλα κε ηε Ννκνζεζία λα ηεξνχληαη αθνξνχλ θαη ζηελ 

ελδνλνζνθνκεηαθή δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ θαη ζηελ εμσλνζνθνκεηαθή. Αλαιπηηθά είλαη 

ηα εμήο: 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΓΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ  

ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ  

 
1. πιιέθηεο 

Αξηζκφο κεηξψνπ ΤΠΔΚΑ: 

Δπσλπκία: 

Γηεχζπλζε: 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: 

Σει.: 

E-mail: 

Φαμ: 

6. Ολνκαζία θαη ζύζηαζε ησλ απνβιήησλ (2) 

7. Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά (3) 

8. Σαμηλόκεζε απνβιήησλ: Κσδηθφο Δ.Κ.Α. 

         Κιάζε UN (3) Αξηζκφο Ζ (3) 

9. Πνζόηεηα απνβιήησλ (kg, ιίηξα) 

2. Παξαγσγόο(νί) απνβιήησλ (1) 

Δπσλπκία: 

Γηεχζπλζε: 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: 

Σει.: 

Φαμ: 

E-mail: 

Σφπνο θαη δηαδηθαζία παξαγσγήο (2) 

10. Σύπνο(νη) ζπζθεπαζίαο (3) (5) 

Απαηηήζεηο εηδηθνύ ρεηξηζκνύ (2) Ναη ��Όρη � 

11. Σειηθόο(νί) πεξηέθηεο(εο) (1) εκπνξεπκαηνθηβψηην 

� 

        βπηίν ��θιεηζηφ φρεκα ��άιιν (6) � 

Αξηζκφο: 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

 

 

12. Ζκεξνκελία κεηαθνξάο 

13. Δξγαζίεο δηάζεζεο / αλάθηεζεο 

      Κσδηθφο D / θσδηθφο R (3) 

3. Κάηνρνο(νη) απνβιήησλ (1) 

Δπσλπκία: 

Γηεχζπλζε: 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: 

Σει.: 

Φαμ: 

E-mail: 

14. Γήισζε ζπιιέθηε - παξαγσγνύ - θαηόρνπ (1): 

Βεβαηψλσ φηη νη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη, θαζφζνλ 

γλσξίδσ, πιήξεηο θαη αθξηβείο. Βεβαηψλσ επίζεο φηη 

έρνπλ αλαιεθζεί νη λνκηθέο / δεζκεπηηθέο γξαπηέο 

ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη φηη ηζρχνπλ νη ηπρφλ 

πξνζήθνπζεο αζθαιηζηηθέο ή ρξεκαηηθέο εγγπήζεηο πνπ 

θαιχπηνπλ ηελ ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ. 
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Σφπνο θαη δηαδηθαζία παξαγσγήο (2) 

 

4. Μεηαθνξέαο(είο) (1) 

Δπσλπκία: 

Γηεχζπλζε: 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: 

Σει.: 

Φαμ: 

E-mail: 

Σξφπνο(νη) κεηαθνξάο (3): 

ηνηρεία κεηαθνξηθνχ κέζνπ: 

 

Όλνκα ζπιιέθηε  

   Τπνγξαθή:                           Ζκεξνκελία: 

 

 

Όλνκα παξαγσγνχ  

   Τπνγξαθή:                           Ζκεξνκελία: 

 

 

Όλνκα θαηφρνπ 

   Τπνγξαθή:                           Ζκεξνκελία: 

 

15. Αξηζκόο ζπλεκκέλσλ παξαξηεκάησλ 

5. Δγθαηάζηαζε δηάζεζεο ��Δγθαηάζηαζε 

αλάθηεζεο � 

Δγθαηάζηαζε απνζήθεπζεο / κεηαθόξησζεο ��(4) 

Αξηζκφο κεηξψνπ ΤΠΔΚΑ: 

Δπσλπκία: 

Γηεχζπλζε: 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: 

Σει.: 

Φαμ: 

E-mail: 

16. Τα αλσηέξσ απόβιεηα πξννξίδνληαη γηα εμαγσγή    Ναη ��    αξ. ζρεηηθνύ εγγξάθνπ θνηλνπνίεζεο: GR 

                                                                                               Όρη � 

πκπιεξψλεηαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε Απνζήθεπζεο / Μεηαθφξησζεο / Γηάζεζεο / Αλάθηεζεο 

                                           (αθνξά κόλν εγθαηαζηάζεηο εληόο ηεο ρώξαο) 

 

17. Σν θνξηίν παξειήθζε ζηελ εγθαηάζηαζε δηάζεζεο ��              εγθαηάζηαζε αλάθηεζεο � 

                                                        εγθαηάζηαζε απνζήθεπζεο / κεηαθόξησζεο � 

 

Ζκεξνκελία παξαιαβήο: Γεθηφ ��Απεξξίθζε* ��*λα εηδνπνηεζνύλ ακέζσο νη αξκόδηεο αξρέο 

Πξνβιεπφκελε __________εκεξνκελία δηάζεζεο / αλάθηεζεο: Δξγαζίεο δηάζεζεο / αλάθηεζεο (3): 

Όλνκα:                                     Τπνγξαθή:                                                          Ζκεξνκελία:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Γ.Ν. ΔΛΔΤΗΝΑ «ΘΡΗΑΗΟ» | 88 
 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΔΑΤΜ ΠΡΟ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

πκπιεξψλεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ΣΤΓΑΤΜ. 

Τπνγξάθεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Απνζήθεπζεο αθνχ ειέγμεη ηα ζηνηρεία θαη ην αληίγξαθν 

επηζηξέθεηαη ζηνλ ΣΤΓΑΤΜ.  

ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΔΑΤΜ ΠΡΟ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΠΟΣΟΛΖ: ................................. 

ΠΖΓΖ / ΣΜΖΜΑ: ....................... 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ: ............................... 

ΧΡΑ ΑΠΟΣΟΛΖ: ..................... 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ  

ΔΑΤΜ 

ΣΤΠΟ ΠΔΡΗΔΚΣΖ 

(ΑΚΟ, ΓΟΥΔΗΟ, 

ΚΑΓΟ) 

ΥΡΧΜΑ ΠΔΡΗΔΚΣΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΔΡΗΔΚΣΧΝ 

ΔΑΤΜ 

 

ΠΟΟΣΖΣΑ (ΚΗΛΑ) 

     

     

     

_____________________________                                _____________________________   

 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΑΠΟΣΟΛΖ:                                 ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΑΠΟΘΖΚΖ 

 

 

 

πγθεληξσηηθά ζηνηρεία παξαγσγήο ΔΑΤΜ αλά ηκήκα ΤΜ 

πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ΣΤΓΑΤΜ θαη ηα απνζηέιιεη ζηνλ ΤΓΑΤΜ ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα 

ΠΖΓΖ / 

ΣΜΖΜΑ 

ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΠΟΣΟΛΧΝ 

ΠΡΟ 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΔΑΤΜ 

ΣΤΠΟ 

ΠΔΡΗΔΚΣΖ 

(ΑΚΟ, 

ΓΟΥΔΗΟ, 

ΚΑΓΟ) 

ΥΡΧΜΑ 

ΠΔΡΗΔΚΣΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΑΤΜ  

ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΔΡΗΔΚΣΧΝ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

( Κ Η Λ Α ) 

 ΑΠΟ... ΔΧ 

…… 
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Πίλαθαο ζπγθεληξσηηθώλ ζηνηρείσλ παξαγσγήο απνβιήησλ ζηελ ΤΜ 

πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ΤΓΑΤΜ. ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα πξέπεη λα ηνλ 

επηθαηξνπνηεί ειέγρνληαο ζπλερψο ηα ζηνηρεία 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 
ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΔ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΔ 
ΠΟΟΣΖΣΔ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΔ 

ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΔ 
ΠΟΟΣΖΣΔ ΤΓΡΧΝ 

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 
KG/ΖΜΔΡΑ LT/ΖΜΔΡΑ* 

ΑΑ    

ΔΑΑΜ    

ΜΔΑ    

ΑΔΑ    

ΆΛΛΑ ΡΔΤΜΑΣΑ 

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

   

*εθηηκψληαη κε βάζε ηελ ρσξεηηθφηεηα θαη ην πιήζνο ησλ απνζεθεπηηθψλ κέζσλ 

 

Αξρείν Παξαιαβήο γηα ηελ απνζήθεπζε απνβιήησλ από ΤΜ 

 πκπιεξψλεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Απνζήθεπζεο. Θα έρεη ηε κνξθή 

αξηζκεκέλνπ θαη ζεσξεκέλνπ βηβιίνπ κε ηίηιν  "ζηνηρεία εηζφδνπ απνβιήησλ γηα 

απνζήθεπζε", νπνχ ζα ηεξείηαη απφ ηνλ ππεχζπλν απνζήθεπζεο θαη ζα ειέγρεηαη απφ ηνλ 

ΤΓΑΤΜ 

Α.Α ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

    

 

ΖΜ/ΝΗΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

ΧΡΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΔΡΗΔΚΣΧΝ 

ΠΟΤ ΠΑΡΔΛΖΦΘΖΑΝ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ  

ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ

 
ΚΗΣΡΗΝΟΗ ΚΟΚΚΗΝΟΗ ΠΡΑΗΝΟΗ 

        

        

        

 

Αξρείν Δμόδνπ Απνβιήησλ 

Κάζε θνξά πνπ εμάγνληαη απφ ηελ απνζήθε επηθίλδπλα απφβιεηα πξνο επεμεξγαζία εθηφο 

ηεο ΤΜ, ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν Απνζήθεπζεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

κεηαθνξέα, αληίζηνηρν αξρείν κε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ έμνδν ΔΑΤΜ απφ ηνπο 

ρψξνπο απνζήθεπζεο Πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή αξηζκεκέλνπ θαη ζεσξεκέλνπ βηβιίνπ κε 
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ηίηιν "ζηνηρεία εμφδνπ απνβιήησλ φπνπ ζα ηεξείηαη κε επζχλε ηνπ ππεπζχλνπ απνζήθεπζεο 

θαη ζα ειέγρεηαη απφ ηνλ ΤΓΑΤΜ 

 

Α.Α ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

    ΔΞΟΓΟΤ 

ΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΠΔΡΗΔΚΣΧΝ 

ΠΟΤ ΔΞΖΛΘΑΝ 

ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΑΠΟΣΟΛΖ 

ΠΡΟ 

ΚΗΣΡΗΝΟΗ ΚΟΚΚΗΝΟΗ ΠΡΑΗΝΟΗ 

        

        

        

        

  

 

 

ηνηρεία Δπεμεξγαζίαο ΔΑΤΜ 

πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ΤΓΑΤΜ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ηηο κεζφδνπο 

επεμεξγαζίαο  

ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΔΑΤΜ 

ΣΤΠΟ 

ΠΔΡΗΔΚΣΖ 

(ΑΚΟ, 

ΓΟΥΔΗΟ, 

ΚΑΓΟ) 

ΥΡΧΜΑ 

ΠΔΡΗΔΚΣΖ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΔΡΗΔΚΣΧΝ 

ΠΡΟ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

ΜΔΘΟΓΟ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

ΑΠΟ .... 

 

 

ΔΧ.... 
 

 

      

      

      

 

 

Δίδνο εθαξκνδόκελεο επεμεξγαζίαο ΔΑΤΜ 

πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ΤΓΑΤΜ θαη πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηε κέζνδν δηαρείξηζεο ησλ ΔΑ 

πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πγεηνλνκηθή κνλάδα. Δπηθαηξνπνηείηαη θάζε θνξά πνπ 

ππάξρεη αιιαγή ζηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεία.  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΑΤΜ 

ΜΔΘΟΓΟ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

     ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΗΔΚΣΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

ΥΡΧΜΑΣΗΜΟ ΤΛΗΚΟ 
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Έληππν πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 

Αλαθέξνληαη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ΔΑ 

ζηελ Τ.Μ. αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ή φπνηε είλαη απαξαίηεην.  

Θεκαηηθέο  
Δλόηεηεο 

Δθπαηδεπηήο Δηδηθόηεηα 
Δθπαηδεπηή 

Ζκεξ. 
Γηεμαγσγήο 

θαη 

δηάξθεηα 

Αξηζκόο θαη 

εηδηθόηεηεο 

εθπαηδεπνκέλσλ 

Πξνηεηλόκελε 

Ζκεξνκελία 

Δπαλάιεςεο 

      

      

      

      

 

Έληππν Αλαθνξάο Γπζιεηηνπξγίαο 

Αθνξά δπζιεηηνπξγία ηνπ απνζεθεπηηθνχ κέζνπ (είηε ιφγσ βιάβεο, δηαθνπήο ξεχκαηνο ή 

άιιεο αηηίαο) θαη ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Απνζήθεπζεο πξνο άκεζε ελεκέξσζε ησλ 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο ΤΜ θαη ηνπ ΤΓΑΤΜ. Δθείλνο κε ηε ζεηξά ηνπ ελεκεξψλεη  

ρξεζηκνπνηψληαο ην ίδην πξφηππν εγγξάθνπ ηνλ Τπνδηνηθεηή. ε θάζε πεξίπησζε ν 

ζπληάθηεο θαη ν παξαιήπηεο θξαηά απφ έλα αληίηππν. 

Έληππν Αλαθνξάο Γπζιεηηνπξγίαο 

 

ΑΠΟ : …………………………………………………(ΤΠΔΤΘ. ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Ζ ΤΓΑΤΜ)  

ΠΡΟ :…………………………………………………(ΤΓΑΤΜ & ΣΔΥΝ. ΤΠΖΡΔΗΑ Ζ ΤΠΟΓΗΟΗΚΖΣΖ 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ) 

ΦΤΖ ΣΟΤ ΤΜΒΑΝΣΟ ………………………………………………………………………… 

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

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

ΥΡΟΝΟ ΤΜΒΑΝΣΟ :………………………………………………………………………….. 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΤΜΒΑΝΣΟ : 

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

……………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………… 

ΆΛΛΔ        ΥΔΣΗΚΔ        ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ         ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

:………………………………………………………………………………………………... 

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

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

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ                                                                                  Ο-Ζ ΑΝΑΦΔΡΧΝ 

…………………..           ………………………      
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Έληππν Αλαθνξάο ζπκβάληνο πξνο ΤΓΑΤΜ 

Αθνξά έθηαθην πεξηζηαηηθφ ή αηχρεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε δηαζθνξπηζκφ, δηαξξνή, 

ιαλζαζκέλν δηαρσξηζκφ, αηρκεξά αληηθείκελα θιπ. θαη γίλεηαη πξνο ηνλ ΤΓΑΤΜ απφ φιν ην 

πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ.  

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ ΠΡΟ ΣΟΝ ΤΓΑΤΜ 

 
Πεξηγξαθή ηνπ ζπκβάληνο:  

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

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

………………………………………………………………………….. 

Σόπνο ζπκβάληνο:……………………………………………………………………………………  

Υξόλνο ζπκβάληνο:……………………………………………………………………………………. 

  

Άκεζα Δκπιεθόκελν 

πξνζσπηθό:………………………………………………\……………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Δλέξγεηεο 

αληηκεηώπηζεο:…………………………………………………………………………………….……

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

……………………………………………. 

Άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη παξαηεξήζεηο: 

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

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

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

………………………………………………………………… 

Ζκεξνκελία:                                                                                      Ο/Ζ Αλαθέξσλ/-νύζα 

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

 

 

 

Έληππν Αλαθνξάο έθηαθησλ ζπκβάλησλ – πεξηζηαηηθώλ 

ε θάζε έθηαθην πεξηζηαηηθφ ν ΤΓΑΤΜ δηεξεπλάεη ηα αίηηα, θξαηάεη αξρεία κε ηηο έξεπλεο 

θαη ηα κέηξα πνπ ιήθζεζαλ θαη παίξλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα απνθεπρζεί επαλάιεςε 

παξφκνηνπ πεξηζηαηηθνχ.  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΜΒΑΝ ΣΟΠΟ 

ΤΜΒΑΝΣΟ 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 

ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟ 

ΑΝΑΦΟΡΑ 
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ηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ πξνκήζεηα κέζσλ εμνπιηζκνύ δηαρείξηζεο ΑΤΜ 

πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ΤΓΑΤΜ ζε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν Πξνκεζεηψλ θαη ζα πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ζπιινγήο/κεηαθνξάο/εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ 

απνζήθεπζεο/κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο εληφο ή εθηφο ηεο ΤΜ. Ζ αλάγθε πξνκήζεηαο ή 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζα δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ ΤΓΑΤΜ ν νπνίνο ζα αηηείηαη ζρεηηθά ζηελ 

Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ΑΤΜ.  

Ζκεξνκελία Πεξηγξαθή 
Δίδνο 

Πξνκήζεηαο 

Αξηζκόο θνπόο Πξνκεζεπηήο Κόζηνο Παξαηεξήζεηο 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Αξρείν εθαξκνδόκελεο Ννκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 

 

Απνηειεί θαζήθνλ ηνπ ΤΓΑΤΜ ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ε γλψζε θαη δηαηήξεζε  

αξρείνπ κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ παξαγφκελσλ ΑΤΜ.  

Σν αξρείν απηφ ζα επηθαηξνπνηείηαη φηαλ είλαη απαξαίηεην κε ηα θαηλνχξηα λνκνζεηήκαηα, 

νδεγίεο, θαλνληζκνχο θαη θαηεπζχλζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΤΜ.  

 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΤΜ   

1. ΚΤΑ 62952-5384 (ΦΔΚ 4326Β-30/12/2016) 

2. Αξ. πξση. Γ1δ/Γ.Π. νηθ.52384/10-07-2015 εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.                               

3. Aξ. πξση. ΓΤΓ2/Γ.Π. νηθ. 6972/23-1-2014 εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.  

4. Aξ. πξση. ΓΤΓ2/Γ.Π. νηθ. 119061/23-12-2013 Δγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο  

5. Aξ. πξση. νηθ. 29960/3800/15-6-2012 Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠΔΚΑ 
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6. ΚΤΑ 146163/2012 (ΦΔΚ 1537Β -8/5/2012) 

7. Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ 24Α - 13/2/2012) 

8. Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209Α - 21/9/2011) 

9. ΟΓΖΓΗΑ 2008/98/ΔΚ 

10. ΚΤΑ 8668/2007 (ΦΔΚ 287Β - 2/3/2007) 

11. ΚΤΑ 24944/1159/2006 (ΦΔΚ 791Β - 30/6/2006) 

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

13. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1013/2006 

14. ΚΤΑ 22912/1117/2005 (ΦΔΚ759Β - 6/6/2005) 

15. ΟΓΖΓΗΑ 2004/12/ΔΚ 

16. ΚΤΑ 37591/2031 (ΦΔΚ1419/1/10/2003) 

17. ΚΤΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΚ1909Β - 22/12/2003) 

18. ΚΤΑ 29407/3508/2002 (ΦΔΚ 1572Β - 16/12/2002) 

19. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1774/2002 

20. Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ 179Α - 6/8/2001) 

21. ΚΤΑ 1014 (ΦΟΡ) 94/2001 (ΦΔΚ 216Β - 6/3/2001) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Παξαηίζεληαη νη θαηφςεηο ηνπ Θξηαζίνπ (ππνγείνπ, ηζνγείνπ, 1
νπ

 2
νπ

 3
νπ

 & 4
νπ

 νξφθνπ) θαζψο 

θαη νη θαηφςεηο ηνπ Λαηζείνπ Κέληξνπ Δγθαπκάησλ (ππνγείνπ, ηζνγείνπ, 1
νπ

 νξφθνπ).  

Με βέιε ζεκεηψλνληαη νη ρψξνη ησλ Αθαζάξησλ. 
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Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ΑΤΜ) - Δλδεηθηηθέο 

θαηάιιειεο εξγαζίεο δηαρείξηζεο ΑΤΜ,  ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο αιιαγήο (ΑΓΑ:Β4ΛΓΟ-Κ75) 

 

Κατηγοριοποίηςη  Αποβλήτων Τγειονομικών Μονάδων (Ενδεικτικοί κατάλογοι)  

Πίνακασ 1. Αςτικά τερεά Απόβλητα  (ΑΑ) 

ΑΣΑ Κωδικόσ ΕΚΑ 
 

Ρεριγραφι αποβλιτου 
ςφμφωνα με τον ΕΚΑ 

Απόβλθτα από τθν παραςκευι 
φαγθτϊν, που προζρχονται 
από τισ κουηίνεσ των ΥΜ 

20 01 08 
 

 

Απόβλθτα από δραςτθριότθτεσ 
εςτίαςθσ και τα υπολείμματα 
των τροφίμων που 
προζρχονται από τα τμιματα 
νοςθλείασ των ΥΜ, 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 

20 01 08 
 

Βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα 
κουηίνασ και χϊρων ενδιαίτθςθσ 

Γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, 
πλαςτικό, μζταλλα, υλικά 
ςυςκευαςίασ γενικά, ογκϊδθ 
υλικά, κακϊσ και άλλα μθ 
επικίνδυνα απόβλθτα που, 
λόγω τθσ ποιότθτασ τουσ, 
εξομοιϊνονται με τα οικιακά 
 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 
20 01 02 γυαλιά 
20 01 39 πλαςτικά 
20 01 40 μζταλλα 
20 03 07 Ογκϊδθ απόβλθτα 
20 03 01 Ανάμεικτα δθμοτικά απόβλθτα 

15 01 01 
Συςκευαςία από χαρτί και 
χαρτόνι 

15 01 02 Ρλαςτικι ςυςκευαςία 
15 01 03 Ξφλινθ ςυςκευαςία 
15 01 04 Μεταλλικι ςυςκευαςία 
15 01 06 Μεικτι ςυςκευαςία 
15 01 07 Γυάλινθ ςυςκευαςία 

18 01 01 
κοπτερά εργαλεία (εκτόσ από το 
ςθμείο 18 01 03) 

18 02 01 
κοπτερά εργαλεία (εκτόσ από το 
ςθμείο 18 02 02) 

18 01 07 
χθμικζσ ουςίεσ άλλεσ από τισ 
αναφερόμενεσ ςτο ςθμείο 18 01 
06 
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ΑΣΑ Κωδικόσ ΕΚΑ 
 

Ρεριγραφι αποβλιτου 
ςφμφωνα με τον ΕΚΑ 

18 02 06 
χθμικζσ ουςίεσ άλλεσ από τισ 
αναφερόμενεσ ςτο ςθμείο 18 02 
05 

09 01 07 
φωτογραφικό φιλμ και χαρτί 
που περιζχουν άργυρο ι 
ενϊςεισ αργφρου 

09 01 08 

φωτογραφικό φιλμ και χαρτί 
που δεν περιζχουν άργυρο ι 
ενϊςεισ 
αργφρου 

Απόβλθτα παραγόμενα κατά 
τισ εργαςίεσ κακαριςμοφ 
κοινόχρθςτων χϊρων 

20 01 30 
απορρυπαντικά άλλα από 
τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο 
20 01 29* 

Απόβλθτα από ρουχιςμό μίασ 
χριςεωσ, εκτόσ εάν εμπίπτουν 
ςτισ περιγραφόμενεσ 
κατθγορίεσ αποβλιτων του 
πίνακα 2 τθσ παροφςασ ΚΥΑ 
 

15 02 03 

Απoρροφθτικό υλικό, υλικά 
φίλτρων, υφάςματα 
ςκουπίςματοσ και 
προςτατευτικόσ ρουχιςμόσ άλλα 
από τα αναφερόμενα ςτο 
ςθμείο 15 02 02* 

18 01 04 

απόβλθτα των οποίων θ 
ςυλλογι και διάκεςθ δεν 
υπόκεινται ςε ειδικζσ 
απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθν 
πρόλθψθ μόλυνςθσ (π.χ. 
επίδεςμοι, γφψινα εκμαγεία, 
ςεντόνια, πετςζτεσ, ρουχιςμόσ 
μιασ χριςθσ, 
απορροφθτικζσ πάνεσ) 

18 02 03 

άλλα απόβλθτα των οποίων θ 
ςυλλογι και διάκεςθ δεν 
υπόκεινται ςε ειδικζσ 
απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθν 
πρόλθψθ μόλυνςθσ 

20 01 10 ροφχα 
20 01 11 υφάςματα 

Απόβλθτα που προζρχονται 
από κθπουρικζσ εργαςίεσ, που 
εκτελοφνται ςτο περιβάλλον 
των ΥΜ 

20 02 01 Βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα 
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ΑΣΑ Κωδικόσ ΕΚΑ 
 

Ρεριγραφι αποβλιτου 
ςφμφωνα με τον ΕΚΑ 

Ορκοπεδικοί γφψοι, ςερβιζτεσ, 
βρεφικζσ πάνεσ και 
πάνεσ για ενιλικεσ εκτόσ εάν 
εμπίπτουν ςτισ 
περιγραφόμενεσ κατθγορίεσ 
αποβλιτων του πίνακα 
2 τθσ παροφςασ ΚΥΑ 

18 01 04 

απόβλθτα των οποίων θ 
ςυλλογι και διάκεςθ δεν 
υπόκεινται ςε ειδικζσ 
απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθν 
πρόλθψθ μόλυνςθσ (π.χ. 
επίδεςμοι, γφψινα εκμαγεία, 
ςεντόνια, πετςζτεσ, 
ρουχιςμόσ μιασ χριςθσ, 
απορροφθτικζσ πάνεσ) 

 

 

Πίνακασ 2. Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώσ Μολυςματικά  (ΕΑΑΜ)  

ΕΑΑΜ Κωδικόσ ΕΚΑ 
 

Ρεριγραφι αποβλιτου 
ςφμφωνα με τον ΕΚΑ 

Πλα 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: 
α) αίμα ι άλλα βιολογικά υγρά 
που περιζχουν αίμα ςε 
ποςότθτα τζτοια, ϊςτε αυτό να 
είναι ορατό 
β) 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. 
γ) ςπζρμα, κολπικζσ εκκρίςεισ, 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό. αρκρικό 
υγρό, πλευριτικό υγρό, 
περιτοναϊκό υγρό, περικάρδιο 
υγρό ι αμνιακό υγρό. 
 
Ενδεικτικά αναφζρονται: 
- βελόνεσ, ςφριγγεσ, λάμεσ, 
χειρουργικά νυςτζρια 
- εργαλεία για κολποςκόπθςθ 
και τεςτ-παπ. 

18 01 03* 
 

Απόβλθτα από τθν 
περιγεννθτικι φροντίδα, τθ 
διάγνωςθ, τθ κεραπεία ι τθν 
πρόλθψθ αςκενειϊν ςε 
ανκρϊπουσ, των οποίων θ 
ςυλλογι και διάκεςθ 
υπόκεινται ςε ειδικζσ 
απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθν 
πρόλθψθ μόλυνςθσ 
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ΕΑΑΜ Κωδικόσ ΕΚΑ 
 

Ρεριγραφι αποβλιτου 
ςφμφωνα με τον ΕΚΑ 

- οφκαλμικζσ ράβδοι μθ 
αποςτειρωμζνεσ. 
- οφκαλμικζσ ράβδοι από ΤΝΤ. 
- ςωλινεσ παροχετεφςεων και 
διαςωλθνϊςεων, 
- κακετιρεσ (κφςτθσ, φλεβϊν, 
αρτθριϊν, για πλευριτικζσ 
παροχετεφςεισ κ.λπ.), ςυνδζςεισ. 
- κυκλϊματα για εξωςωματικι 
κυκλοφορία. Λεκανίτςεσ μίασ 
χριςεωσ για λιψθ υλικοφ 
βιοψίασ ενδομθτρίου 
- 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, πουκαμίςεσ. 
- 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 βρόγχο 
αναρρόφθςθ, για 
οξυγονοκεραπεία κ.λπ. 
- 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 
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ΕΑΑΜ Κωδικόσ ΕΚΑ 
 

Ρεριγραφι αποβλιτου 
ςφμφωνα με τον ΕΚΑ 

Απόβλθτα που προζρχονται από 
κτθνιατρικζσ δραςτθριότθτεσ και 
α) ζχουν μολυνκεί από 
πακογόνουσ για τον άνκρωπο 
και τα ηϊα παράγοντεσ όπωσ 
βελόνεσ, ςφριγγεσ. 
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 

 
18 02 02* 

Απόβλθτα από τθν ζρευνα, 
διάγνωςθ, κεραπεία ι 
πρόλθψθ των αςκενειϊν που 
εμφανίηονται ςε ηϊα, των 
οποίων θ ςυλλογι και διάκεςθ 
υπόκεινται ςε ειδικζσ 
απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθν 
πρόλθψθ μόλυνςθσ 

 

Πίνακασ 3. Μικτά Επικίνδυνα  Απόβλητα (ΜΕΑ)  

ΜΕΑ Κωδικόσ ΕΚΑ 
 

Ρεριγραφι αποβλιτου 
ςφμφωνα με τον ΕΚΑ 

Απόβλθτα από ανάπτυξθ 
ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων και 
μικροβιολογικϊν –βιοχθμικϊν 
εξετάςεων (Ρλάκεσ, τριβλία 
καλλιζργειασ και άλλα μζςα που 
χρθςιμοποιοφνται ςτθ 
μικροβιολογία και που ζχουν 
μολυνκεί από πακογόνουσ 
παράγοντεσ) 
 

18 01 03* Απόβλθτα από τθν 
περιγεννθτικι φροντίδα, τθ 
διάγνωςθ, τθ κεραπεία ι τθν 
πρόλθψθ αςκενειϊν ςε 
ανκρϊπουσ, των οποίων θ 
ςυλλογι και διάκεςθ 
υπόκεινται ςε ειδικζσ 
απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθν 
πρόλθψθ μόλυνςθσ 

18 02 02* Απόβλθτα από τθν ζρευνα, 
διάγνωςθ, κεραπεία ι 
πρόλθψθ των 
αςκενειϊν που εμφανίηονται 
ςε ηϊα, των οποίων θ 
ςυλλογι και διάκεςθ 
υπόκεινται ςε ειδικζσ 
απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθν 
πρόλθψθ μόλυνςθσ 

Ανατομικά απόβλθτα, από 
πακολογοανατομικά εργαςτιρια 
(Ιςτοί, όργανα και μζρθ ςϊματοσ 
μθ αναγνωρίςιμα, πειραματόηωα) 
 
 

18 01 03* 
 

Απόβλθτα από τθν 
περιγεννθτικι φροντίδα, τθ 
διάγνωςθ, τθ κεραπεία ι τθν 
πρόλθψθ αςκενειϊν ςε 
ανκρϊπουσ, των οποίων θ 
ςυλλογι και διάκεςθ 
υπόκεινται ςε ειδικζσ 
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ΜΕΑ Κωδικόσ ΕΚΑ 
 

Ρεριγραφι αποβλιτου 
ςφμφωνα με τον ΕΚΑ 

 απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθν 
πρόλθψθ μόλυνςθσ 

18 01 02
1 

 

μζρθ και όργανα του 
ςϊματοσ περιλαμβανομζνων 
ςάκων αίματοσ και 
διατθρθμζνο αίμα (εκτόσ 
από το ςθμείο 18 01 03) 

18 02 02* 
 

Απόβλθτα από τθν ζρευνα, 
διάγνωςθ, κεραπεία ι 
πρόλθψθ των 
αςκενειϊν που εμφανίηονται 
ςε ηϊα, των οποίων θ 
ςυλλογι και διάκεςθ 
υπόκεινται ςε ειδικζσ 
απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθν 
πρόλθψθ μόλυνςθσ 

Απόβλθτα, από πακολογικά και 
άλλα τμιματα όπου γίνονται 
χθμειοκεραπείεσ 
(Χρθςιμοποιθμζνεσ ςυςκευαςίεσ 
ορϊν με κυτταροςτατικά 
φάρμακα από αςκενείσ ςτουσ 
οποίουσ εφαρμόηεται 
χθμειοκεραπεία) 
 

18 01 03* 
 

Απόβλθτα από τθν 
περιγεννθτικι φροντίδα, τθ 
διάγνωςθ, τθ κεραπεία ι τθν 
πρόλθψθ αςκενειϊν ςε 
ανκρϊπουσ, των οποίων θ 
ςυλλογι και διάκεςθ 
υπόκεινται ςε ειδικζσ 
απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθν 
πρόλθψθ μόλυνςθσ 

18 02 02* 
 

Απόβλθτα από τθν ζρευνα, 
διάγνωςθ, κεραπεία ι 
πρόλθψθ των 
αςκενειϊν που εμφανίηονται 
ςε ηϊα, των οποίων θ 
ςυλλογι και διάκεςθ 
υπόκεινται ςε ειδικζσ 
απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθν 
πρόλθψθ μόλυνςθσ 

 

Πίνακασ 4 . Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)  

ΑΕΑ Κωδικόσ ΕΚΑ 
 

Ρεριγραφι αποβλιτου 
ςφμφωνα με τον ΕΚΑ 

                                                 
1
 Τυγχάνουν διαχείριςθσ όπωσ τα ΜΕΑ 
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ΑΕΑ Κωδικόσ ΕΚΑ 
 

Ρεριγραφι αποβλιτου 
ςφμφωνα με τον ΕΚΑ 

Χθμικζσ ουςίεσ που αποτελοφνται 
από ι περιζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ 
 
Χλωροφόρμιο, τριχλωροαικυλζνιο, 
ξυλζνιο, ακετόνθ, μεκανόλθ, 
ανόργανεσ χθμικζσ ενϊςεισ που 
περιζχουν οξζα και αλκάλια (π.χ. 
κειικό, υδροχλωρικό, νιτρικό, 
χρωμικό οξφ, υδροξείδιο του 
νατρίου και διαλφματα αμμωνίασ) 
και άλλα οξειδωτικά (KMnO4, 
K2Cr2O7) ι επιβραδυντζσ (NaHSO3, 
Na2SO3) 

18 01 06* 
 

χθμικζσ ουςίεσ (από τθν 
περιγεννθτικι φροντίδα, τθ 
διάγνωςθ, τθ κεραπεία ι τθν 
πρόλθψθ αςκενειϊν ςε 
ανκρϊπουσ) που 
αποτελοφνται από ι 
περιζχουν επικίνδυνεσ 
ουςίεσ 

18 02 05* 
 

χθμικζσ ουςίεσ (από τθν 
ζρευνα, διάγνωςθ, κεραπεία 
ι πρόλθψθ των 
αςκενειϊν που 
εμφανίηονται ςε ηϊα) που 
αποτελοφνται από ι 
περιζχουν επικίνδυνεσ 
ουςίεσ 

Διαλφτεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα 
ακτινολογικά εργαςτιρια 
 

09 01 03* 
διαλφματα εμφανιςτθρίου 
με βάςθ διαλφτεσ 

09 01 04* διαλφματα ςτακεροποιθτι 

09 01 05* 
διαλφματα ξεπλφματοσ και 
διαλφματα ξεπλφματοσ 
ςτακεροποιθτι 

09 01 06* 

απόβλθτα που περιζχουν 
άργυρο από επιτόπου 
επεξεργαςία φωτογραφικϊν 
αποβλιτων 

09 01 13* 

υδατικά υγρά απόβλθτα από 
τθν επιτόπου ανάκτθςθ 
αργφρου εκτόσ εκείνων που 
περιλαμβάνονται ςτο ςθμείο 
09 01 06 

Απόβλθτα που περιζχουν 
υδράργυρο 
(κατεςτραμμζνα κερμόμετρα, 
πιεςόμετρα υδραργφρου), 
αμαλγάματα οδοντιατρικισ, άλλα 
βαρζα μζταλλα, επικίνδυνεσ 
οργανικζσ ενϊςεισ 
κ.λπ. 

18 01 06* 

χθμικζσ ουςίεσ που 
αποτελοφνται από ι 
περιζχουν επικίνδυνεσ 
ουςίεσ 

18 01 10* αμάλγαμα οδοντιατρικισ 

18 02 05* 

χθμικζσ ουςίεσ που 
αποτελοφνται από ι 
περιζχουν επικίνδυνεσ 
ουςίεσ 

Λθγμζνα φάρμακα ι φάρμακα που 
δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των 
κυτταροςτατικϊν φαρμάκων. 

18 01 08* 
κυτταροτοξικζσ και 
κυταροςτατικζσ 
φαρμακευτικζσ ουςίεσ  

18 02 07* 
κυτταροτοξικζσ και 
κυτταροςτατικζσ 
φαρμακευτικζσ ουςίεσ  
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20 01 31* 
κυτταροτοξικζσ και 
κυτταροςτατικζσ 
φαρμακευτικζσ ουςίεσ 

18 01 06*  
 
18 02 05* 

χθμικζσ ουςίεσ που 
αποτελοφνται από ι 
περιζχουν επικίνδυνεσ 
ουςίεσ  

18 01 09
2
, 18 02 08

2 
φαρμακευτικζσ ουςίεσ άλλεσ 
από τισ αναφερόμενεσ ςτα 
ςθμείο 18 01 08*, 18 02 07* 
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