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Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων
(Κ.Υ.Α. 146163/2012)

❖Περιεχόμενα συζήτησης:

➢ Κατηγορίες Νοσοκομειακών Αποβλήτων.

➢Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων.

➢Αρμοδιότητες.  
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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ-WHO) δίνει 
έναν γενικότερο ορισμό για τα Ιατρικά Απόβλητα, ως τα 
απόβλητα που παράγονται από δραστηριότητες που 
αφορούν υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων ή ζώων σε 
Υγειονομικές Μονάδες (ΥΜ), ερευνητικά εργαστήρια ή 
ερευνητικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με 
«φροντίδα υγείας», αλλά και από άλλες μικρότερες πηγές, 
όπως φροντίδα υγείας παρεχόμενη στο σπίτι. 

Νοσοκομειακά (Ιατρικά) Απόβλητα
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Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων
(Κ.Υ.Α. 146163/2012)

❖Περιεχόμενα συζήτησης:

➢ Κατηγορίες Νοσοκομειακών Αποβλήτων.

➢Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων.

➢Αρμοδιότητες.  



"ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" ΓΝΗ                      Γραφείο Εκπαίδευσης ΝΥ

Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων
(Κ.Υ.Α.  146163/2012)

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΥΜ

ΥΓΡΑ

Αστικά 
Λύματα

Επικίνδυνα 
Υγρά 

Απόβλητα

Υγρά 
Ραδιενεργά 
κατάλοιπα

ΣΤΕΡΕΑ

Αστικά Στερεά
Απόβλητα(ΑΣΑ)

Επικίνδυνα 
Απόβλητα 
ΥΜ(ΕΑΥΜ)

Επικίνδυνα 
Απόβλητα Αμιγώς 
Μολυσματικά(ΕΑ

ΑΜ)

Μικτά 
Επικίνδυνα 
Απόβλητα 

(ΜΕΑ)

Άλλα 
Επικίνδυνα 
Απόβλητα 

(ΑΕΑ)

Ειδικά 
Ρεύματα

αποβλήτων
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Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων
(Κ.Υ.Α.  146163/2012)

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΥΜ

ΥΓΡΑ

Αστικά 
Λύματα

Επικίνδυνα 
Υγρά 

Απόβλητα

Υγρά 
Ραδιενεργά 
κατάλοιπα

ΣΤΕΡΕΑ

Αστικά Στερεά
Απόβλητα(ΑΣΑ)

Επικίνδυνα 
Απόβλητα 
ΥΜ(ΕΑΥΜ)

Επικίνδυνα 
Απόβλητα Αμιγώς 
Μολυσματικά(ΕΑ

ΑΜ)

Μικτά 
Επικίνδυνα 
Απόβλητα 

(ΜΕΑ)

Άλλα 
Επικίνδυνα 
Απόβλητα 

(ΑΕΑ)

Ειδικά 
Ρεύματα

αποβλήτων
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Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων
(Κ.Υ.Α. 146163/2012)

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΥΜ

ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ:

Εγκαταστάσεις Υγιεινής

Υγρά απόβλητα 
μαγειρείων(επεξεργασία 

λιπών και ελαίων)

Καθαριότητα και 
απολύμανση χώρων

Υγρά απόβλητα αναλυτών  
ορού και  πλήρους αίματος 

από προϋποθέσεις

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΓΡΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

Υγρά κυτταροστατικά –
κυτταροτοξικά απόβλητα 
(ουροσυλλέκτες ασθενών,)

Δια/τα από ακτινολογικά 
εργαστήρια

Διαλύτες  Παθ/κων
εργαστηρίων

Αλδεΰδες -Απολύμανση

ΥΓΡΑ 
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ:

ΕΕΑΕ
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Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων
(Κ.Υ.Α.  146163/2012)

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΥΜ

ΥΓΡΑ

Αστικά 
Λύματα

Επικίνδυνα 
Υγρά 

Απόβλητα

Υγρά 
Ραδιενεργά 
κατάλοιπα

ΣΤΕΡΕΑ

Αστικά Στερεά
Απόβλητα(ΑΣΑ)

Επικίνδυνα 
Απόβλητα 
ΥΜ(ΕΑΥΜ)

Επικίνδυνα 
Απόβλητα Αμιγώς 
Μολυσματικά(ΕΑ

ΑΜ)

Μικτά 
Επικίνδυνα 
Απόβλητα 

(ΜΕΑ)

Άλλα 
Επικίνδυνα 
Απόβλητα 

(ΑΕΑ)

Ειδικά 
Ρεύματα

αποβλήτων
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Κατηγορίες  Νοσοκομειακών Αποβλήτων
(Κ.Υ.Α. 146163/2012)

ΑΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΡΕΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΜ

Απόβλητα από την παρασκευή φαγητών, που προέρχονται από τις 

κουζίνες των υγειονομικών μονάδων.

Απόβλητα από δραστηριότητες εστίασης και τα υπολείμματα των 

τροφίμων που προέρχονται από τα τμήματα νοσηλείας των υγειονομικών 

μονάδων, (εκτός από εκείνα που προέρχονται από ασθενείς που πάσχουν από 

μολυσματικές ασθένειες, για τους οποίους ο θεράπων ιατρός έχει διαγνώσει ότι πάσχουν από 

μία ασθένεια που μπορεί να μεταδοθεί με αυτά τα υπολείμματα).
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Κατηγορίες  Νοσοκομειακών Αποβλήτων
(Κ.Υ.Α. 146163/2012)

ΑΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΡΕΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΜ

Γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλα, υλικά συσκευασίας γενικά, 

ογκώδη υλικά, καθώς και άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα που, λόγω της 

ποιότητάς τους, εξομοιώνονται με τα οικιακά.

Απόβλητα παραγόμενα κατά τις εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων 

χώρων.
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Κατηγορίες  Νοσοκομειακών Αποβλήτων
(Κ.Υ.Α. 146163/2012)

ΑΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΡΕΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΜ

Απόβλητα από ρουχισμό μίας χρήσεως εκτός εάν παρουσιάζουν το 

χαρακτηριστικό που αναφέρεται στο σημείο «Η9» (παράρτημα ΙΙ) της 

ΚΥΑ 19396/1546/97 (ΦΕΚ 604, τ. Β)

Απόβλητα που προέρχονται από κηπουρικές εργασίες, που εκτελούνται 

στο περιβάλλον των υγειονομικών μονάδων

Ορθοπεδικοί γύψοι, σερβιέτες, βρεφικές πάνες και πάνες για ενήλικες

ΕΙΑ αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα, που έχουν υποστεί τη διαδικασία 

αποστείρωσης.
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Κατηγορίες Νοσοκομειακών Αποβλήτων
(Κ.Υ.Α. 146163/2012)

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΜ

Α) Επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικά(ΕΑΑΜ):απόβλητα 

που έχουν έρθει σε επαφή με αίμα, εκκρίσεις ή άλλα βιολογικά υγρά και 

μπορούν να μεταδώσουν λοιμώδη νοσήματα.

Β) Μικτά επικίνδυνα απόβλητα (ΜΕΑ):παθολ/κα εργαστήρια, 

χημειοθεραπείες, απόβλητα  που περιέχουν υδράργυρο π.χ. θερμόμετρα, βαρέα 

μέταλλα, αμίαντο, κυτταροτοξικά-κυτταροστατικά και άλλα φάρμακα που 

αναφέρουν ότι είναι τοξικά για τον οργανισμό ή/και το περιβάλλον.

Γ) Άλλα επικίνδυνα απόβλητα(ΑΕΑ): Χημικές ουσίες που αποτελούνται 

ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες π.χ. αμαγάλματα οδοντιατρικής, εξαντλημένα 

προσροφητικά υλικά , φίλτρα, χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην 

καθαριότητα( αλδεΰδες,  φαινόλες) κ.α.

Δ) Ειδικά ρεύματα αποβλήτων : Ραδιενεργά, μπαταρίες, συσκευασίες με 

αέρια υπό πίεση κ.α.
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Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων
(Κ.Υ.Α. 146163/2012)

❖Περιεχόμενα συζήτησης:

➢ Κατηγορίες Νοσοκομειακών Αποβλήτων.

➢Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων.

➢Αρμοδιότητες.  
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Διαλογή Νοσοκομειακών Αποβλήτων
(Κ.Υ.Α. 146163/2012)

Η διαλογή των αποβλήτων  λαμβάνει μέρος  στο χώρο παραγωγής τους  και  

οφείλει να  γίνεται  λαμβάνοντας  υπόψη:

1. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους

2.    Τη μέθοδο επεξεργασίας τους-αχρήστευση

3.    Τις δυνατότητες για ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση τους
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Διαλογή Νοσοκομειακών Αποβλήτων
(Κ.Υ.Α. 146163/2012)

Τα διαχωρισμένα απόβλητα τοποθετούνται  σε κατάλληλους υποδοχείς 

συγκεκριμένου χρώματος & χαρακτηριστικών ανάλογα  την φύση τους και την 

επεξεργασία  στην οποία πρόκειται να υποβληθούν.

Γενικά:

✓Απαγορεύεται η ανάμειξη διαφορετικών κατηγοριών αποβλήτων στον ίδιο 

περιέκτη.

✓ Τα συσκευασμένα απόβλητα, μετά τη διαλογή στην πηγή, απαγορεύεται να 

υποστούν οποιαδήποτε περαιτέρω διαλογή.

✓ Οι συσκευασίες των αποβλήτων των προηγούμενων κατηγοριών απαγορεύεται να 

παραβιαστούν για οποιοδήποτε λόγο.

✓Απαγορεύεται η ανάμειξη συσκευασιών διαφορετικών κατηγοριών αποβλήτων.
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Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων
(Κ.Υ.Α. 146163/2012)

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΜ

Σημείο παραγωγής Μέθοδος Επεξεργασίας

Απόρριψη

Παρατηρήσεις

Εργαστήρια

Νοσοκομείου

ΜΧ: αδρανοποίηση-αραίωση

Αποχετευτικό Σ.

Δοχεία συλλογής με 

υποχλωριώδες δια/μα

ΜΤΧ-ΤΧ: Αποτέφρωση Ξεχωριστά δοχεία συλλογής 

με ειδική σήμανση

Κλινικά Τμήματα 

Νοσοκομείου

Χαρακτήρα αστικών λυμάτων

Αποχετευτικό Σ.

Απόβλητα κουζίνας 
(λιποσυλέκτες)

Προγραμματισμένη 

καθαριότητα χώρων

ΜΧ: Αποστείρωση

ΤΧ:   Αποτέφρωση

Τα δοχεία συλλογής έχουν 

συγκεκριμένο

χρώμα(κίτρινο/ κόκκινο) 

και αντίστοιχη σήμανση

Επεξήγηση Συντομεύσεων:

ΜΧ: Μολυσματικού χαρακτήρα ΜΤΧ: Μολυσματικού & Τοξικού

χαρακτήρα

ΤΧ: Τοξικού χαρακτήρα
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Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων
(Κ.Υ.Α. 146163/2012)

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΜ

Σημείο παραγωγής Μέθοδος Επεξεργασίας

Απόρριψη

Παρατηρήσεις

Τμήμα 

Αποστείρωσης

Αποχετευτικό Σ. 

( θερμοκρασία & 

pHαποβλήτων εντός ορίων 

ΚΛΔΑ).

Αναλυτές ορού και 

πλήρους αίματος

Αποχετευτικό Σ. 

( θερμοκρασία & 

pHαποβλήτων εντός ορίων 

ΚΛΔΑ).

Δελτία δεδομένων 

Ασφαλείας 

αντιδραστηρίων

Βεβαιώσεις 

κατασκευαστικής 

εταιρείας
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Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων
(Κ.Υ.Α.  146163/2012)

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΥΜ

ΥΓΡΑ

Αστικά 
Λύματα

Επικίνδυνα 
Υγρά 

Απόβλητα

Υγρά 
Ραδιενεργά 
κατάλοιπα

ΣΤΕΡΕΑ

Αστικά Στερεά
Απόβλητα(ΑΣΑ)

Επικίνδυνα 
Απόβλητα 
ΥΜ(ΕΑΥΜ)

Επικίνδυνα 
Απόβλητα Αμιγώς 
Μολυσματικά(ΕΑ

ΑΜ)

Μικτά 
Επικίνδυνα 
Απόβλητα 

(ΜΕΑ)

Άλλα 
Επικίνδυνα 
Απόβλητα 

(ΑΕΑ)

Ειδικά 
Ρεύματα

αποβλήτων
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ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΡΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ /

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑ/

ΣΗΜΑΝΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΥΜ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΜΑΥΡΗ (Ή 

ΆΣΠΡΗ)ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΓΡΑΜΜΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΟΙΚΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Χαρτί, πλαστικά,

υλικά συσκευασίας,  

και άλλα μη 

επικίνδυνα υλικά.

ΚΙΤΡΙΝΟ(Ανθεκτική

συσκευασία 

πιστοποιημένη κατά 

ADR).

Σήμανση: ΕΙΑ-Σήμα 

βιολογικού κινδύνου

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΜΙΓΩΣ 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ(ΕΑΑΜ) 

:απόβλητα που έχουν  έρθει 

σε επαφή με αίμα, εκκρίσεις 

ή άλλα βιολογικά υγρά και 

μπορούν να μεταδώσουν 

λοιμώδη νοσήματα.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

Βελόνες, σύριγγες, 

νυστέρια σετ 

μετάγγισης, γάζες, 

εργαλεία 

φλεβοκέντησης, 

ράμματα κ.α. 

ΚΟΚΚΙΝΟ(Ανθεκτική

συσκευασία 

πιστοποιημένη κατά 

ADR). 

Σήμανση: Σήμα 

βιολογικού & τοξικού 

κινδύνου

ΜΙΚΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ(ΜΕΑ)

παθολ/κα εργαστήρια, 

χημειοθεραπείες, 

κυτταροτοξικά-

κυτταροστατικά και άλλα 

φάρμακα που αναφέρουν 

ότι είναι τοξικά για τον 

οργανισμό ή/και το 

περιβάλλον

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ

Τριβλία, παθολ/ μικά

απόβλητα, ιστοί-μικρά 

όργανα π.χ. δόντια, 

απόβλητα ασθενών που 

λαμβάνουν 

χημειοθεραπεία π.χ. 

πάνες, ουροσυλέκτες 

συσκευές χορήγησης 

κυτταροστατικών κ.α.
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ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΡΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ 

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΜ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΟΚΚΙΝΟ(Συσκευασία 

πιστοποιημένη κατά 

ADR).

Σήμανση: Σήμα τοξικού 

κινδύνου

Ληγμένα /άχρηστα 

φάρμακα όλων των 

κατηγοριών που ΔΕΝ

έχουν εκτεθεί σε 

μολυσματικό 

παράγοντα.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (Δελτίο 

επιστροφής –

αιτιολόγηση-υπογραφή  

διευθυντή και 

προϊστάμενου 

τμήματος)για 

περαιτέρω διαχείριση

ΠΡΑΣΙΝΟ (Ανθεκτική

συσκευασία 

πιστοποιημένη κατά 

ADR). 

Σήμανση: Σήμα τοξικού 

κινδύνου

Επικίνδυνα Απόβλητα  

ειδικής χημικής 

σύνθεσης

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΕ 

ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Π.χ. 

περιεκτικότητας> 

1% σε

αλογονούχες 

ενώσεις
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Διαλογή Νοσοκομειακών Αποβλήτων
(Κ.Υ.Α. 146163/2012)
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Διαλογή Νοσοκομειακών Αποβλήτων
(Κ.Υ.Α. 146163/2012)

ΚΙΤΡΙΝΟΣ ανθεκτικός περιέκτης: όλα τα αιχμηρά ανεξαρτήτως εάν έχουν 

έρθει σε επαφή με βιολογικά υγρά ή όχι!
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Διαλογή Νοσοκομειακών Αποβλήτων
(Κ.Υ.Α. 146163/2012)

❖ Οποιοδήποτε μη αιχμηρό 

απόβλητο που έχει άμεση ή 

έμμεση επαφή με τοξική 

ουσία!
Π.χ.:

- φιαλίδια αντικαρκινικών 

φαρμάκων,

- συσκευές χορήγησης αυτών,

- ουροσυλλέκτες και πάνες 

ασθενών υπό ΧΜΘ αγωγή, 

- σύριγγες αναρρόφησης-

διάλυσης-έγχυσης τέτοιων 

φαρμάκων, 

- απόβλητα 

Παθολογοανατομικού 

εργαστηρίου (ιστοί, τριβλία 

καλλιέργειας, κυβέτες  κ.α.).
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Διαλογή Νοσοκομειακών Αποβλήτων
(Κ.Υ.Α. 146163/2012)

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ανθεκτικός περιέκτης: αιχμηρά που έχουν έρθει σε επαφή με 

χημική-τοξική ουσία!
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Διαλογή  Νοσοκομειακών Αποβλήτων
(Κ.Υ.Α. 146163/2012)

Τα αιχμηρά αντικείμενα (σύριγγες μιας χρήσεως με ενσωματωμένη βελόνη, 

βελόνες, μαχαιρίδια, λάμες, νυστέρια, ξυράφια, συρμάτινοι οδηγοί, trocars, κ.α.):

✓Συλλέγονται  ανεξάρτητα εάν είναι μολυσμένα ή όχι (εξαιρετικά επικίνδυνα λόγω 

της δημιουργίας οδού προσβολής από παθογόνα μέσω τραυματισμού).

Σημείωση: εάν έχουν έρθει σε επαφή με τοξικές ουσίες , κυτταροστατικά φάρμακα  

τοποθετούνται σε κόκκινους περιέκτες και οδηγούνται  προς αποτέφρωση.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τοποθετούνται σε κίτρινο περιέκτη και οδηγούνται 

προς αποστείρωση.

✓Οι περιέκτες που τοποθετούνται τα αιχμηρά:

- είναι άκαμπτοι

- αδιαπέραστοι από την υγρασία

- δεν παραμορφώνονται εύκολα

- απομακρύνονται όταν έχουν γεμίσει κατά τα ¾ του συνόλου τους.
- τοποθετούμε τα αιχμηρά αντικείμενα στο σωστό περιέκτη και ανάλογα το    

μέγεθος τους.
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Διαλογή  Νοσοκομειακών Αποβλήτων
(Κ.Υ.Α. 146163/2012)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ποτέ
μην πετάτε μεταλλικά 

αντικείμενα όπως ψαλίδια, 

διαστολείς, βίδες, 

οστεοσυνθέσεις , 

ορθοπεδικές λάμες σε 

κίτρινο HOSPITAL BOX.

Απορρίπτονται σε 

ξεχωριστούς κατάλληλους 

περιέκτες.
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Διαλογή Νοσοκομειακών Αποβλήτων
Ειδικές Κατηγορίες 

❑Επικίνδυνα υγρά χημικά απόβλητα: ανθεκτικά, στεγανά μη 

διαβρώσιμα δοχεία με ευκρινή την ταυτότητα του περιεχομένου, ημερομηνία 

και προέλευση τους(εξειδικευμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας), σε 

ξεχωριστούς περιέκτες ανά απόβλητο.

ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΙΓΝΎΟΝΤΑΙ ΠΟΤΕ

❑Απόβλητα με υψηλό ποσοστό βαρέων μετάλλων(κάδμιο, υδράργυρος): 

ανθεκτικά στεγανά δοχεία με σήμανση για το περιεχόμενο τους.

❑ Ειδικά ρεύματα αποβλήτων: (κατεργασία, χειρισμό, αποθήκευση, 

εισαγωγή και εξαγωγή, μεταφορά και απόρριψή τους),  αρμόδια αρχή είναι η 

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ, www.eeae.gr). 
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Διαλογή Νοσοκομειακών Αποβλήτων
Ειδικές Κατηγορίες 

❑Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες συλλέγονται σε ειδικό κάδο, ο οποίος  

φέρει σήμανση με τον όρο «Χρησιμοποιημένες Μπαταρίες». 

❑ Φιάλες υπό πίεση συλλέγονται με τα αστικού τύπου απόβλητα όταν είναι 

εντελώς άδειες και τα απόβλητα δεν προορίζονται για αποτέφρωση.

❑ Τα ανθρώπινα μέλη, 

- Μεταφέρονται σε ειδικό σάκο κίτρινου χρώματος

- Φυλάσσονται σε κατάψυξη -20 οC

- Ενταφιάζονται με σχετική βεβαίωση του νεκροταφείου που έγινε η ταφή 



"ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" ΓΝΗ                      Γραφείο Εκπαίδευσης ΝΥ

Μεταφορά Νοσοκομειακών Αποβλήτων
(Κ.Υ.Α. 146163/2012)

Η μεταφορά των παραγόμενων αποβλήτων εντός του νοσοκομείου γίνεται με 

τροχήλατα καρότσια που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αυτό το σκοπό.

Τα τροχήλατα καρότσια θα πρέπει:

✓Να φορτώνονται και εκφορτώνονται εύκολα

✓Να μην έχουν αιχμηρές προεξοχές

✓ Να είναι ανθεκτικά στις κρούσεις –καταπονήσεις κατά τη μετακίνηση

✓Να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται ΣΩΣΤΑ και ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
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Μεταφορά Νοσοκομειακών Αποβλήτων
(Κ.Υ.Α. 146163/2012)

Σημειώσεις: 
• Η μεταφορά μεμονωμένων σάκων με τα χέρια δεν είναι επιτρεπτή

• Φύλαξη γεμάτων σάκων στους διαδρόμους και τα κλιμακοστάσια, ΔΕΝ είναι 

επιτρεπτή.

• Η χρήση γαντιών και μάσκας είναι απαραίτητη. 

• Οι σταθμοί για τα απορρίμματα σε κάθε τμήμα πρέπει να είναι σαφώς 

σηματοδοτημένοι και , κατά προτίμηση, χρωματικά κωδικοποιημένοι, ανάλογα με την 

κατηγορία των αποβλήτων για να αποτραπούν λάθη.

• Η μεταφορά των απορριμμάτων δε γίνεται από κοινού με τη μεταφορά τροφών ή 

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

❖ΠΡΟΣΟΧΗ : δημιουργία σκόνης, αερίων, σταγονιδίων και της μετάδοσης 

παθογόνων μικροοργανισμών από την άμεση επαφή των χεριών ή του ιματισμού. 
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Αποθήκευση  Νοσοκομειακών Αποβλήτων
(Κ.Υ.Α. 146163/2012)

Τα ΕΑΑΜ και τα ΜΕΑ:

- Φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαμο για χρονικό διάστημα<= 5 μέρες.

- Θερμοκρασία υποχρεωτικά <= 5ο C.

- Για ποσότητες < 500 λίτρων σε ψυκτικό θάλαμο έως και 30 μέρες και θ= 0ο C.

Τα ΑΕΑ αποθηκεύονται σε χώρους ειδικά διαμορφωμένους με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία  για χρονικό διάστημα <= 1 έτους.

Στον χώρο αποθήκευσης  αποβλήτων  απαιτείται επαρκής αερισμός και φωτισμός.

Αποφυγή γειτνίασης  των αποθηκευμένων ΕΑΥΜ με δίκτυα υποδομών που ενδέχεται 

να επηρεαστούν.
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Κόστος Διαχείρισης Νοσοκομειακών 
Αποβλήτων

❖ 2017: Κόστος Νοσοκομειακών Αποβλήτων περίπου 338.000 ευρώ

(Αποκομιδή- Αποτέφρωση) 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΧΡΩΜΑ ΠΕΡΙΕΚΤΗ

ΚΟΚΚΙΝΟ

ΚΙΤΡΙΝΟ

ΜΑΥΡΟ/

ΑΣΠΡΟ
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Αρμοδιότητες
(Κ.Υ.Α. 146163/2012)

Υπεύθυνοι για την σωστή διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων, 

σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό διαχείρισης Ε.Ι.Α., είναι :

➢ Ο  Διοικητής του Νοσοκομείου / Υπεύθυνος της Υγειονομικής Μονάδας

➢ Ο  Υπεύθυνος Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων  (Υ.Δ.Ι.Α.)

➢ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

➢ Οι Προϊστάμενοι -νες / Υπεύθυνοι Νοσηλευτές-τριες τμημάτων

➢ Ο Διοικητικός Διευθυντής και ο Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

➢ Ο Διευθυντής Φαρμακείου

➢ Ο Διευθυντής Ακτινολογικού και οποιουδήποτε τμήματος χειρίζεται 

ραδιοϊσότοπα

➢ Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Προμηθειών

➢ Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Επιστασίας

➢ Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας και

➢ Οι λοιποί επαγγελματίες υγείας
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Αρμοδιότητες
(Κ.Υ.Α. 146163/2012)

Οι Προϊστάμενοι -νες / Υπεύθυνοι Νοσηλευτές-τριες τμημάτων  ευθύνονται για:

➢ Το σωστό διαχωρισμό, τη φύλαξη, τη διάθεση και την ελαχιστοποίηση των

αποβλήτων που παράγονται στα τμήματα τους.

➢ Την τήρηση των όσων αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης από το

προσωπικό των Τμημάτων τους.

➢ Την παρακολούθηση του συστήματος διαχωρισμού και συλλογής των αποβλήτων,

σε συνεργασία με τον ΥΔΙΑ.
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Αρμοδιότητες
(Κ.Υ.Α. 146163/2012)

Υπεύθυνοι για την σωστή διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων, 

σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό διαχείρισης Ε.Ι.Α., είναι :

➢ Ο  Διοικητής του Νοσοκομείου / Υπεύθυνος της Υγειονομικής Μονάδας

➢ Ο  Υπεύθυνος Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων  (Υ.Δ.Ι.Α.)

➢ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

➢ Οι Προϊστάμενοι -νες / Υπεύθυνοι Νοσηλευτές-τριες τμημάτων

➢ Ο Διοικητικός Διευθυντής και ο Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

➢ Ο Διευθυντής Φαρμακείου

➢ Ο Διευθυντής Ακτινολογικού και οποιουδήποτε τμήματος χειρίζεται 

ραδιοϊσότοπα

➢ Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Προμηθειών

➢ Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Επιστασίας

➢ Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας και

➢ Οι λοιποί επαγγελματίες υγείας
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Αρμοδιότητες
(Κ.Υ.Α. 146163/2012)

Ο  Υπεύθυνος Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων  (Υ.Δ.Ι.Α.), είναι υπεύθυνος :

➢ Τηρεί τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ συνοδευτικά έντυπα των ΕΙΑ για τα 

διάφορα στάδια διαχείρισής τους και τα αρχεία του συστήματος διαχείρισης 

(παραστατικά, αναφορές κ.α.).

➢ Εισηγείται την αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού όταν αυτό απαιτείται. 

➢ Διερευνά και καταγράφει κάθε περιστατικό που σχετίζεται με τη διαχείριση των     

ιατρικών αποβλήτων (ατυχήματα, αστοχίες του συστήματος κ.α.).
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Οι  Επαγγελματίες Υγείας  και όλοι όσοι εργάζονται 
στο χώρο του Νοσοκομείου, έχουν την ευθύνη να 
γνωρίζουν και να εφαρμόζουν την ορθή διαχείριση των 
αποβλήτων.

Συμπερασματικά….
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