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Εισαγωγή 

Η σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών 

Αποβλήτων για το Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. αποσκοπεί στον 

προσδιορισμό της στρατηγικής για την εφαρμογή συγκεκριμένων ενεργειών, μέτρων, 

όρων και περιορισμών κατά τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση 

των ιατρικών αποβλήτων, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας 

των ζώων και γενικά την προστασία  του περιβάλλοντος. Επιπλέον, ο Εσωτερικός 

Κανονισμός Διαχείρισης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων καθορίζει τα μέτρα 

υγιεινής και ασφάλειας κατά τη διαχείρισή τους, περιλαμβάνει πρόγραμμα 

εκπαίδευσης του προσωπικού και σχέδιο έκτακτης ανάγκης, και τέλος προσδιορίζει 

τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εποπτεία και την τήρηση των εν λόγω 

ενεργειών, μέτρων, όρων και περιορισμών.  

 

 

Βάση για την σύνταξη και την εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού αποτελεί η 

αποδοχή ότι η διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων αποτελεί μια 

ενδοεργαστηριακή και ενδοκλινική διαδικασία που προϋποθέτει τη γνώση και την 

κατανόηση, από όλους τους εμπλεκόμενους, όλων των διαδικασιών της διαχείρισης 

καθώς και των κινδύνων που απορρέουν από τη λαθεμένη εκτέλεσή τους. 
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1. Περί διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων 
 

1.1. Ορισμός και Κατηγοριοποίηση των Ιατρικών Αποβλήτων   

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ-WHO) ορίζει ως «υγειονομικής 

περίθαλψης απόβλητα» (Health-Care Waste, HCW) όλα τα απόβλητα, επικίνδυνα ή 

μη, που παράγονται από ιατρικές δραστηριότητες, όπως εκείνων της διάγνωσης, της 

πρόληψης και της θεραπείας, που εφαρμόζονται στους τομείς της Ιατρικής και της 

Κτηνιατρικής.  Γενικά, πρόκειται για τα απόβλητα που προκύπτουν από τα 

νοσηλευτικά ιδρύματα (δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα), τα ινστιτούτα ιατρικής έρευνας 

και τα εργαστήρια.  Βασικές αρχές και οδηγίες για την υιοθέτηση μιας κοινής 

πολιτικής στο θέμα της διαχείρισης των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων έχουν 

θεσπισθεί από τον ΠΟΥ  (WHO 1997, 1999, 2002, 2003, 2007) με στόχο την 

εξασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος. Στον Πίνακα 

1 παρουσιάζονται οι κατηγορίες επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων σύμφωνα με τον 

ΠΟΥ. 
 

Πίνακας 1. Κατηγορίες επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων κατά τον ΠΟΥ 

1. Μολυσματικά απόβλητα Απόβλητα που είναι ύποπτα για παθογόνους 

παράγοντες ή τοξίνες αυτών:  

i. Υλικά απόρριψης που έχουν έρθει σε επαφή 

με υγρά σώματος (π.χ. επίδεσμοι, γάντια, 

δειγματοληπτικά επιχρίσματα, σάκοι 

αίματος, φίλτρα κλπ.). 

ii. Βιολογικά υλικά (κόπρανα, ούρα, αίμα  

κλπ) ή απεκκρίσεις (σάλιο, πνευμονικές 

απογχρέψεις κλπ.)  

2. Παθολογικά & Ανατομικά απόβλητα i. Παθολογικοί ιστοί, όργανα, μέλη σώματος 

ή υγρά (π.χ. αίμα), έμβρυα. Για 

προληπτικούς λόγους τα αντίστοιχα υγιή 

μέρη του σώματος θεωρούνται  δυνητικά 

μολυσματικά απόβλητα. 

ii. Για προληπτικούς λόγους τα ανατομικά 

απόβλητα θεωρούνται πάντοτε ως 

δυνητικά μολυσματικά απόβλητα. 

3. Επικίνδυνα Φαρμακευτικά απόβλητα 

 

i. Φάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα ή 

εμβόλια που είναι ληγμένα ή που δεν 

χρησιμοποιούνται ή με διαρροή ή  που 

είναι μολυσμένα 

ii. Δοχεία, φιαλίδια ή άλλοι περιέκτες 

φαρμάκων. 

iii. Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη 

χορήγηση κυτταροτοξικών και 

μεταλλαξιογόνων φαρμάκων. Οι δυο αυτές 

κατηγορίες φαρμάκων, ωστόσο, 

περιλαμβάνονται σε ξεχωριστή κατηγορία 

αποβλήτων (βλ. παρακάτω). 
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4. Επικίνδυνα Χημικά απόβλητα Χημικές ουσίες που είναι δυνητικά τοξικές ή 

που μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα ή 

διαβρώσεις, όπως: 

απολυμαντικά, διαλύτες, αντιδραστήρια 

εργαστηρίων, ληγμένα ή μη χρησιμοποιημένα.  

5. Απόβλητα με υψηλή  

περιεκτικότητα  σε βαρέα μέταλλα 

Απόβλητα με περιεκτικότητα σε βαρέα 

μέταλλα, όπως: 

κάδμιο ή υδράργυρος από θερμόμετρα ή 

μανόμετρα που έχουν σπάσει.  

6. Περιέκτες αερίων υπό πίεση Συσκευασίες/περιέκτες πλήρεις ή άδειοι υγρών, 

αερίων ή κονιορτοποιημένων υλικών υπό πίεση.  

7. Αιχμηρά* Όλα τα υλικά που μπορεί να παρακεντήσουν να 

κόψουν ή να τραυματίσουν, είτε είναι 

μολυσμένα είτε όχι, θεωρούνται ως άκρως 

επικίνδυνα και δυνητικά μολυσματικά 

απόβλητα, όπως:  

βελόνες, νυστέρια, λεπίδες, σπασμένο γυαλί. 

8.  Απόβλητα υψηλού μολυσματικού 

κινδύνου* 

Μολυσματικά απόβλητα που προέρχονται από 

μικροβιολογικά ή ερευνητικά εργαστήρια, 

όπως:  

καλλιέργειες μικροοργανισμών, διατηρημένοι 

στο εργαστήριο υψηλής μεταδοτικότητας 

μικροοργανισμοί, βιολογικά υγρά ασθενών 

μολυσμένων με ιδιαίτερα μολυσματικούς 

παράγοντες.  

9. Μεταλλαξιογόνα/Κυτταροτοξικά 

απόβλητα* 

i. Φάρμακα που χρησιμοποιούνται κυρίως 

στην ογκολογία και αποτελούν ουσίες 

με  μεταλλαξιογόνο ή κυτταροτοξική 

δράση.  

ii. Βιολογικά υλικά ή απεκκρίσεις, όπως: 

κόπρανα, έμετος ή ούρα ασθενών που 

έλαβαν θεραπεία με κυτταροστατικά 

φάρμακα.  

10. Ραδιενεργά απόβλητα* Απόβλητα που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, 

όπως: 

i. υπολείμματα ραδιενεργών υλικών (ή 

υγρών) που χρησιμοποιήθηκαν σε 

ακτινοθεραπείες, διαγνωστικές 

εξετάσεις ή εργαστηριακή έρευνα 

ii. μολυσμένο γυάλινο υλικό, περιέκτες ή 

απορροφητικό υλικό 

iii. ούρα και απεκκρίσεις ασθενών που 

έχουν υποστεί ακτινοθεραπεία ή 

εξέταση με ραδιονουκλίδια 

iv. ραδιενεργές πηγές 

*Τα απόβλητα των κατηγοριών 7-10 θεωρούνται απόβλητα υψηλού κινδύνου και 

απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση.  
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σειρά της έχει θεσπίσει μια κοινή, για τα κράτη μέλη της, 

στρατηγική για τη διαχείριση των αποβλήτων (Οδηγία 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα 

απόβλητα). Η Ελλάδα σχετικά με τη διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών 

αποβλήτων έχει αναπτύξει μια πολιτική η οποία στο μεγαλύτερο της μέρος είναι 

εναρμονισμένη με εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Κυβερνητική 

Υπουργική Απόφαση της Ελληνικής Νομοθεσίας ((ΚΥΑ Αριθμ. Η.Π./37591/2031, 

ΦΕΚ-1419/1-10-03), «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από 

υγειονομικές μονάδες», ως «Ιατρικά Απόβλητα (ΙΑ)» χαρακτηρίζονται τα απόβλητα 

που παράγονται από Υγειονομικές Μονάδες (ΥΜ) και αναφέρονται στον κατάλογο 

αποβλήτων σύμφωνα με το  Παράρτημα της Απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει 

τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ  της 

Επιτροπής Ε.Κ. (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων, ΕΚΑ). Για τη σωστή διαχείρισή 

τους η ΚΥΑ Η.Π./37591/2031 κατηγοριοποιεί τα ιατρικά απόβλητα σε:   

 Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑ-ΑΧ) που προσομοιάζουν με τα 

οικιακά απόβλητα. 

 Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα (ΕΙΑ): 

1. απόβλητα αμιγώς Μολυσματικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΧ). 

2. απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα Μολυσματικό και Τοξικό Χαρακτήρα 

(ΕΙΑ-ΜΤΧ). 

3. απόβλητα αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ). 

 Άλλα Ιατρικά Απόβλητα (ΑΙΑ).  

 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των Ιατρικών Αποβλήτων 

σύμφωνα με την  Ελληνική Νομοθεσία (ΚΥΑ Η.Π./37591/2031) βασισμένη στον 

Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, ΕΚΑ  (Πίνακας 3) . 
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Πίνακας 2. Κατηγοριοποίηση Ιατρικών Αποβλήτων - ΚΥΑ Η.Π./37591/2031 

 
Κατηγορίες           

Ιατρικών Αποβλήτων  

Ενδεικτικός κατάλογος 

ΙΑ-ΑΧ • απόβλητα από την παρασκευή φαγητών και 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 
• γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλα, υλικά συσκευασίας γενικά, ογκώδη υλικά 

• απόβλητα παραγόμενα κατά τις εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων  

• απόβλητα από ρουχισμό μιας χρήσης εκτός εάν εμπίπτουν στη κατηγορία των ΕΙΑ-ΜΧ 

• απόβλητα που προέρχονται από κηπουρικές εργασίες στο περιβάλλον των 

υγειονομικών μονάδων 

• ορθοπεδικοί γύψοι 

• ΕΙΑ που έχουν υποστεί τη διαδικασία αποστείρωσης. 

 

ΕΙΑ-ΜΧ 

ΙΑ που προσδιορίζονται στα 

σημεία 18.01.03* & 

18.02.02* του Ευρωπαϊκού 

Καταλόγου Αποβλήτων 

 

• ιστοί και όργανα ανθρώπινου σώματος                                                                                       

• όλα τα απόβλητα από περιβάλλοντα στα οποία υφίσταται κίνδυνος μετάδοσης δια του 

αέρος, καθώς και απόβλητα από περιβάλλοντα απομόνωσης ασθενών που πάσχουν από 

μεταδοτικό νόσημα και έχουν μολυνθεί από:   

i. αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά που περιέχουν αίμα  

ii. κόπρανα και ούρα  

iii. σπέρμα, κολπικές εκκρίσεις, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αρθρικό υγρό, 

πλευριτικό υγρό, περιτοναϊκό υγρό, περικάρδιο υγρό ή αμνιακό υγρό 

μέσω των οποίων μπορεί να μεταδοθεί μεταδοτικό νόσημα.  
Ενδεικτικά αναφέρονται  

- βελόνες, σύριγγες, λάμες, χειρουργικά νυστέρια 

- εργαλεία για κολποσκόπηση κ.ά.. 

- οφθαλμικές ράβδοι μη αποστειρωμένες.  

- οφθαλμικές ράβδοι από TNT.  

- σωλήνες παροχετεύσεων και διασωληνώσεων.  

- καθετήρες (κύστης, φλεβών, αρτηριών, για πλευριτικές παροχετεύσεις κλπ.), συνδέσεις. 

- κυκλώματα για εξωσωματική κυκλοφορία, λεκανίτσες μιας χρήσεως για τη λήψη υλικού βιοψίας 

ενδομητρίου  

- σετ μετάγγισης.  

- μολυσμένα εργαλεία από ενδοφλέβια χορήγηση ορού.  

- φίλτρα διύλισης. 

- γάντια μίας χρήσης.  

- υλικό μίας χρήσης: σταγονόμετρα, δοκιμαστικοί σωλήνες, προστατευτικός ρουχισμός και μάσκες, 

γυαλιά, πανιά, μπότες, γαλότσες κά.  

- ιατρικά υλικά (γάζες, ταμπόν, επίδεσμοι, τσιρότα, σωληνοειδή ράμματα).  

- σακούλες (για μεταγγίσεις, για ούρα, για παρεντερική διατροφή).  

- σετ για εγχύσεις. 

- ορθοσκόπια και γαστροσκόπια.  

- ρινο-καθετήρες για βρογχοαναρρόφηση, για οξυγονοθεραπεία κλπ.  

- ψήκτρες, καθετήρες για κυτταρολογική λήψη.  

- ρινοσκόπια μίας χρήσεως.  

- μητροσκόπια.  

- δόντια και μέρη σώματος μικρού μεγέθους μη αναγνωρίσιμα.  

- μικρές κλίνες για πειραματόζωα.  

- κενά δοχεία εμβολίων ζωντανού αντιγόνου.   

- υπολείμματα φαγητού ασθενών. 

  

• απόβλητα που προέρχονται από κτηνιατρικές δραστηριότητες:   

i. υλικά απόρριψης που έχουν μολυνθεί από βιολογικά υλικά που φέρουν 

παθογόνους για τον άνθρωπο και τα ζώα παράγοντες, όπως  σύριγγες, γάζες 

κ.ά.  

ii. βιολογικά υλικά (όπως αίμα, ούρα, κόπρανα κ.ά.) που προέρχονται από ζώα 

για τα οποία έχει διαπιστωθεί κλινικά,  κίνδυνος μολυσματικής  νόσου. 

iii. πτώματα ζώων ή μέλη σώματος ζώων, ιστοί ή όργανα ζώων. 

 



Biosafety & Biosecurity SOP, Dr. Β. Σιάρκου, Τμήμα Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ. 

 

8 

ΕΙΑ-ΜΤΧ 1. Απόβλητα από ανάπτυξη Ερευνητικών και Μικροβιολογικών-Βιοχημικών 

δραστηριοτήτων και εξετάσεων, όπως:  αντικειμενοφόρες πλάκες, υλικά καλλιέργειας και 

άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στη μικροβιολογία και που έχουν μολυνθεί από παθογόνους 
παράγοντες  

                                                                  

2. Ανατομικά απόβλητα από Παθολογοανατομικά Εργαστήρια, όπως: ιστοί, όργανα 

και μη αναγνωρίσιμα μέλη σώματος, πειραματόζωα  

 

3. Απόβλητα Παθολογικών και άλλων Τμημάτων όπου γίνονται χημειοθεραπείες, 

όπως: χρησιμοποιημένες συσκευασίες ορών με κυτταροστατικά φάρμακα από ασθενείς στους 

οποίους εφαρμόζεται χημειοθεραπεία    

  

ΕΙΑ-ΤΧ 

ΙΑ που προσδιορίζονται στα 

σημεία 18.01.06*, 

18.01.08*, 18.01.10*, 

18.02.05* & 18.02.2007* 

του Ευρωπαϊκού Καταλόγου 

Αποβλήτων 

 

• απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο, άλλα βαρέα μέταλλα, επικίνδυνες  

ενώσεις, κλπ.  (κατεστραμμένα θερμόμετρα, πιεσόμετρα υδραργύρου) 

• ληγμένα φάρμακα ή φάρμακα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 

συμπεριλαμβανομένων των κυτταροστατικών  φαρμάκων 

• εξαντλημένα προσροφητικά υλικά, φίλτρα 

• έλαια εκροής από αντλίες κενού 

• μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο      

χλωροφόρμιο, τριχλωροαιθυλένιο, ξυλένιο, ακετόνη, μεθανόλη, ανόργανες χημικές 

ενώσεις που περιέχουν οξέα και αλκάλια (π.χ. θειικό, υδροχλωρικό, νιτρικό, χρωμικό 

οξύ, υδροξείδιο του νατρίου και διάλυμα αμμωνίας) και άλλα οξειδωτικά (KΜnO4, 

K2Cr2O7) ή επιβραδυντές (NaHSO3, Na2SO3), αμαλγάματα οδοντιατρικής, οργανικές 

χημικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται για την καθαριότητα (φαινόλες), διαλύτες που 

χρησιμοποιούνται στα ακτινολογικά εργαστήρια κ.α. 

 

ΑΙΑ Ραδιενεργά υλικά, μπαταρίες, περιέκτες με αέρια υπό πίεση, κ.ά. (εκτός ΚΥΑ 37751/2003). 

 

 

 

 

Πίνακας 3. Τα ΙΑ ταξινομούνται με τον κωδικό αριθμό 18 στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. 

18 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΖΩΩΝ ΚΑΙ/Ή ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΕΡΕΥΝΕΣ (εξαιρούνται απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που δεν προκύπτουν άμεσα από το σύστημα υγείας) 

18 01 απόβλητα από την περί-γεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη νόσων σε ανθρώπους 

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

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

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

18 01 04 απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης 

(πχ. επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισμός μιας χρήσης, απορροφητικές πάνες) 

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

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

18 01 08* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 

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

18 01 10* αμάλγαμα οδοντιατρικής 

18 02 απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη νοσημάτων που εμφανίζονται σε ζώα 

18 02 01 κοφτερά εργαλεία (εκτός από το σημείο 18 02 02) 

18 02 02* απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης 

18 02 03 άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη 

μόλυνσης 

18 02 05* χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

18 02 06 χημικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 02 05 

18 02 07* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 

18 02 08 φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 02 07 
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1.2. Διαχείριση των Ιατρικών Αποβλήτων   

Η Διαχείριση των ΕΙΑ περιλαμβάνει ένα  σύνολο πρακτικών που έχουν ως στόχο να 

καταστήσουν τα ΕΙΑ αβλαβή για τη Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον και 

αναφέρονται στη συλλογή, τη μεταφορά, την προσωρινή αποθήκευση, την 

επεξεργασία και την τελική διάθεσή τους:  

 Η συλλογή αφορά το διαχωρισμό, τη συγκέντρωση, και την τοποθέτηση των 

ΙΑ σε κατάλληλους περιέκτες στους  χώρους που παράγονται. Ο σωστός 

διαχωρισμός των ΙΑ αποτελεί το σημαντικότερο βήμα στην αποτελεσματική 

διαχείρισή τους. Στην περίπτωση που μη επικίνδυνα απόβλητα (όμοια με τα 

οικιακού τύπου απόβλητα) καταλήγουν για επεξεργασία μαζί με τα επικίνδυνα 

(μολυσματικά, τοξικά, ραδιενεργά κ.ά.), πολλαπλασιάζεται το κόστος 

διαχείρισής τους και η ρύπανση του περιβάλλοντος. Στην αντίθετη περίπτωση, 

που επικίνδυνα απόβλητα καταλήγουν στους κάδους των μη επικίνδυνων, 

υφίσταται άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία τη μόλυνση των ζώων και τη 

ρύπανση του περιβάλλοντος (π.χ. τα μολυσματικά απόβλητα που φέρουν 

παθογόνους μικροοργανισμούς, θέτουν σε κίνδυνο το προσωπικό της 

εκάστοτε υγειονομικής μονάδας, των απορριμματοφόρων, του χώρου τελικής 

διάθεσης στον οποίο θα καταλήξουν, αλλά και τους πολίτες και τα ζώα, μέσω 

των αδέσποτων ζώων που κυκλοφορούν στους χώρους αυτούς. 

 Ο διαχωρισμός των ΙΑ βασίζεται στη χρησιμοποίηση περιεκτών 

(σακούλες, υποδοχείς) χρώματος ανάλογου της κατηγορίας των 

αποβλήτων και της επεξεργασίας που πρόκειται να ακολουθήσει.  

 Η μεταφορά περιλαμβάνει όλες τις εργασίες μεταφοράς των ΕΙΑ από τους 

χώρους της παραγωγής τους σε χώρους της προσωρινής αποθήκευσής τους 

ή/και σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και τελικής διάθεσής τους. 

 Η προσωρινή αποθήκευση αφορά την αποθήκευση των κατάλληλα 

συσκευασμένων επικίνδυνων ΙΑ σε ειδικά σχεδιασμένο χώρο αποθήκευσης, 

μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους σε εγκεκριμένη εγκατάσταση 

επεξεργασίας ή τελικής διάθεσής τους. 

 Η επεξεργασία αφορά την εφαρμογή φυσικών, χημικών, θερμικών και 

βιολογικών διεργασιών ή τον συνδυασμό τους που μεταβάλλουν τα 

χαρακτηριστικά των ΕΙΑ, έτσι ώστε να περιορίζονται οι επικίνδυνες ιδιότητες 

τους ή ο όγκος τους, να διευκολύνεται ο χειρισμός τους και να επιτυγχάνεται 

η ανάκτηση χρήσιμων υλικών ή ενέργειας. Στον Πίνακα 4 παρατίθενται 
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συνοπτικά οι μέθοδοι επεξεργασίας που είναι κατάλληλες για κάθε κατηγορία 

αποβλήτων κατά Π.Ο.Υ.. Σημειώνεται ότι στην ελληνική νομοθεσία 

προδιαγράφονται μόνο δύο μέθοδοι επεξεργασίας που είναι η  αποτέφρωση 

και  η αποστείρωση. 

 Αποτέφρωση: πρόκειται για διαδικασία θερμικής αποσύνθεσης και   

οξείδωσης των ΙΑ σε υψηλές θερμοκρασίες (900ο έως 1200οC), κατά 

την οποία τα οργανικής φύσης απόβλητα μετατρέπονται σε 

ανόργανο υλικό με πολύ σημαντική μείωση του όγκου και του 

βάρους των αποβλήτων. Την αποτέφρωση περιλαμβάνονται και 

άλλες τεχνικές θερμικής επεξεργασίας όπως η πυρόλυση, κ.ά. Η 

μέθοδος αποτέφρωσης που βασίζεται στη διαδικασία θερμικής 

οξείδωσης θεωρείται κατάλληλη για όλα τα είδη των ΕΙΑ πλην: 

 ορισμένων από τα  ΕΙΑ-ΜΤΧ και των ΕΙΑ-ΤΧ και ΑΙΑ, όπως 

διάφορα φάρμακα συμπεριλαμβανομένων των κυτταροτοξικών 

(ιδιαίτερα όταν αυτά είναι σε μεγάλες ποσότητες), απόβλητα που 

περιέχουν βαρέα μέταλλα (π.χ. υδράργυρο ή κάδμιο από 

αμπούλες ή σπασμένα θερμόμετρα-μανόμετρα), μεγάλες 

ποσότητες ενεργών δραστικών χημικών αποβλήτων, και 

ραδιενεργές ουσίς.   

 των ΑΙΑ, όπως περιέκτες αερίων υπό πίεση, μπαταρίες, άλατα 

αργύρου και φωτογραφικά υλικά, ραδιοενεργά απόβλητα.  

 των υποδοχέων από PVC. Έχει δειχθεί πως τα αέρια, που 

δημιουργούνται κατά την αποτέφρωση αποβλήτων που 

περιέχουν αλογονωμένο πλαστικό ή PVC, είναι πλούσια σε 

τοξικά αέρια όπως οι διοξίνες και τα φουράνια 

 Αποστείρωση: Η υγρή θερμική επεξεργασία των ΕΙΑ, έχει ως 

αποτέλεσμα αυτά να εξομοιωθούν όσον αφορά στο μικροβιακό τους 

φορτίο με τα οικιακά απόβλητα. Η χρήση κλιβάνων αποστείρωσης 

αποτελεί τη σημαντικότερη μέθοδο αποστείρωσης και η αρχή 

λειτουργίας τους στηρίζεται στην μεταφορά θερμού αέρα 

(εμπλουτισμένου με υδρατμούς) στα απόβλητα. Η κατεργασία των 

αποβλήτων γίνεται σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας, πίεσης και 

χρονικής διάρκειας (121 °C, χρόνο 20-60 min και υπό πίεση 1 bar) 
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έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδρανοποίηση των μικροοργανισμών 

και των ανθεκτικών τους μορφών (π.χ. σπόρων).  

 Οι εργασίες αποστείρωσης εφαρμόζονται κυρίως σε 

μολυσματικά υλικά υψηλού κινδύνου (βλ. Πίνακα 1), καθώς 

και σε ΕΙΑ-ΜΤΧ εφόσον αυτά δεν φέρουν σημαντικές 

ποσότητες φαρμακευτικών, χημικών ή άλλων τοξικών 

αποβλήτων. Για τα τελευταία η αποστείρωση είναι 

αναποτελεσματική.  

 Η μέθοδος αποστείρωσης δεν είναι αποτελεσματική ως μέσο 

επεξεργασίας πτωμάτων ζώων, ανατομικών τμημάτων 

σώματος, ιστών και οργάνων, μολονότι αυτά ανήκουν στην 

κατηγορία ΕΙΑ-ΜΧ, εξαιτίας του όγκου τους και της 

δυσκολίας διείσδυσης του ατμού.  

 Η τελική διάθεση αφορά την ελεγχόμενη απόθεση των προϊόντων 

επεξεργασίας των ΙΑ  σε κατάλληλους χώρους που διαθέτουν την κατάλληλη 

υποδομή και τον ανάλογο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε 

κείμενης νομοθεσίας. 

Σε γενικές γραμμές υπάρχει συμφωνία της ελληνικής νομοθεσίας με στις συστάσεις 

του ΠΟΥ, ωστόσο, ο ΠΟΥ συστήνει: 

 την περαιτέρω διάκριση των μολυσματικών αποβλήτων ανάλογα με την 

επικινδυνότητα τους σε υψηλού κινδύνου  

 σαφώς ξεχωριστή κατηγορία για τα αιχμηρά απόβλητα 

 ξεχωριστή συσκευασία και αποθήκευση των κυτταροστατικών φαρμάκων 

 διαφορετική από την ΚΥΑ χρωματική κωδικοποίηση στο διαχωρισμό των 

αποβλήτων ανάλογα με την κατηγορία και την επεξεργασία τους  

 περισσότερες των προτεινόμενων από την ελληνική νομοθεσία  μεθόδων 

επεξεργασίας (επιπλέον της αποτέφρωσης και αποστείρωσης μεθόδους) 

(Πίνακας 4). 
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Πίνακας 4. Καταλληλότητα μεθόδων επεξεργασίας επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (ΠΟΥ-WHO) 

Δ/Α: δεν απαιτείται. Τα ιατρικά απόβλητα αστικού χαρακτήρα μπορούν να διατίθενται και να ανακυκλώνονται με τις ίδιες τεχνικές 

που εφαρμόζονται και στα αστικά απόβλητα   

*: Εναλλακτικά επιστροφή στον προμηθευτή ληγμένων ή μη χρησιμοποιημένων τοξικών ουσιών 

 

Κατηγορίες ιατρικών αποβλήτων Νέου τύπου 

αποτεφρωτήρας 

Πυρολυτικός 

αποτεφρωτήρας  

Απλός 

αποτεφρωτήρας  

Αποστείρωση 

(υγρή) 

Χημική 

απολύμανση 

Ακτινοβολία Υγειονομική ταφή 

Μη επικίνδυνα 

(ΙΑ-ΑΧ) 

Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α 

Παθολογικά & Ανατομικά  

(ΕΙΑ-ΜΧ) 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Αιχμηρά  

(ΕΙΑ-ΜΧ) 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ για μικρές ποσότητες 

μετά από εγκλεισμό 
Μολυσματικά  

(ΕΙΑ-ΜΧ) 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Υψηλού μολυσματικού κινδύνου  

(ΕΙΑ-ΜΤΧ) 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ  
ΝΑΙ μετά από αδρανοποίηση 

Επικίνδυνα Φαρμακευτικά* 

(ΕΙΑ-ΤΧ) 

ΝΑΙ Μικρές μόνο 

ποσότητες  

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Μεταλλαξιογόνα/Κυτταροτοξικά * 

(ΕΙΑ-ΤΧ) 

ΝΑΙ ΟΧΙ  
ΝΑΙ για τα νέου τύπου 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
ΝΑΙ για μικρές ποσότητες 

μετά από αδρανοποίηση 

Επικίνδυνα Χημικά*   

(ΕΙΑ-ΤΧ) 

ΝΑΙ Μικρές μόνο 

ποσότητες 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Άλλα επικίνδυνα 

(ΑΙΑ) 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
ΝΑΙ σε ειδικά διαμορφωμένο 

χώρο 

Ραδιενεργά  

(ΑΙΑ) 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ σε ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (ΚΥΑ Η.Π./37591/2031), ο 

κάτοχος των ιατρικών αποβλήτων υποχρεούται: 

 να εξασφαλίζει ο ίδιος τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση, 

επεξεργασία ή διάθεσή των αποβλήτων ή 

 να παραδίδει τα απόβλητα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει 

χορηγηθεί η σχετική άδεια για μια ή περισσότερες πρακτικές διαχείρισης 

(συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία ή διάθεση) 

σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της απόφασης 

 

Η πολυπαραγοντική φύση της διαχείρισης των επικίνδυνων ΙΑ καθιστά απαραίτητη 

τη γνώση και την κατανόηση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όλων των 

διαδικασιών της διαχείρισης, καθώς και των κινδύνων που απορρέουν από τη 

λαθεμένη εκτέλεση τους. Η πλημμελής ή μη τήρηση των απαραίτητων ενεργειών 

ενέχει κινδύνους για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό καθώς και για εκείνους που 

εμπλέκονται κατά τη μεταφορά, την προσωρινή αποθήκευση, την επεξεργασία και 

την τελική τους διάθεση (προσωπικό καθαρισμού, υπάλληλοι του Δήμου).  

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π./37591/2031 στις Υγειονομικές Μονάδες (ΥΜ) 

περιλαμβάνονται: 

 Δημόσια Θεραπευτήρια, Δημοτικοί υγειονομικοί σταθμοί, ΝΠΙΔ 

παροχής υπηρεσιών υγείας, Ιδιωτικά Θεραπευτήρια, Στρατιωτικά 

Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας,  Κέντρα Αιμοδοσίας. 

 Διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια εμβαδού άνω των 200 m2 ή με 

απασχολούμενο προσωπικό άνω των 5 ατόμων, Μικροβιολογικά 

εργαστήρια. 

  Κτηνιατρικές κλινικές μικρών και μεγάλων ζώων. 

  Κτηνιατρικά διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια εμβαδού άνω 

των 200 m2 ή με απασχολούμενο προσωπικό άνω των 5 ατόμων. 
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2. Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων στο Τμήμα 

Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. 
 

Ο σχεδιασμός συνίσταται στη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί σε 

ενδοεργαστηριακό και ενδοκλινικό επίπεδο όσον αφορά την εκτίμηση της 

υπάρχουσας κατάστασης σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση των ΙΑ και τη λήψη 

μέτρων βελτίωσης.  

 

 Η Κτηνιατρική Σχολή σχετικά με τη διαχείριση των ΕΙΑ αποβλήτων ακολουθεί μια 

πολιτική που στο μεγαλύτερο της μέρος είναι εναρμονισμένη με εκείνη της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στο τομέα αυτό (ΚΥΑ Η.Π./37591/2031), ενώ σε ορισμένα 

σημεία περιλαμβάνει τροποποιήσεις με βάση τις οδηγίες του Π.Ο.Υ.  Οι βασικές 

αρχές που διέπουν την πολιτική αυτή συνοψίζονται στα παρακάτω: 

 Μείωση τόσο της ποσότητας όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

παραγόμενων επικίνδυνων ΙΑ  μέσα από ορθή διαδικασία συλλογής 

(διαχωρισμό, συγκέντρωση, και τοποθέτηση σε κατάλληλη συσκευασία), 

μεταφοράς, και προσωρινής αποθήκευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της 

απόφασης  

 Ασφαλής επεξεργασία και περιβαλλοντικά ορθή τελική διάθεση των 

αποβλήτων 

 Χρησιμοποίηση τεχνολογιών διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων 

που να έχουν όχι μόνο χαμηλό κόστος αλλά να συνδράμουν στην επίτευξη 

υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

Το Τμήμα Κτηνιατρικής εξασφαλίζει η ίδια τη συλλογή, τη μεταφορά, την 

προσωρινή αποθήκευση και την επεξεργασία με αποστείρωση των ΕΙΑ, ενώ για την 

επεξεργασία με αποτέφρωση και τη διάθεσή τους παραδίδει τα ΙΑ σε φυσικό 

πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί σχετική άδεια (βλ. παρακάτω Κεφάλαια 4 & 5). 
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3. Κατηγορίες Αποβλήτων που παράγονται στο 

Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. 
 

Οι εκτιμώμενες ποσότητες ΙΑ που παράγει το Τμήμα Κτηνιατρικής εμφανίζονται 

στον Πίνακα 5 ενώ οι ποσότητες των ΕΙΑ σε σχέση με τα Εργαστήρια ή τις Κλινικές 

από τα οποία προέρχονται εμφανίζονται στον Πίνακα 6. 

Πίνακας 5. Εκτιμώμενες ποσότητες των ΙΑ που παράγονται στην Κτηνιατρική* 

Κατηγορίες 

αποβλήτων 

Εκτιμώμενες ποσότητες στερεών 

αποβλήτων που παράγονται  

 

Εκτιμώμενες ποσότητες 

υγρών αποβλήτων που 

παράγονται  

 

Αστικού χαρακτήρα 
ΙΑ-ΑΧ 

……………..……..………..…. 

Kg/ημέρα  και 

……………………..…..………. 

Lt/ημέρα  

(να εκτιμηθεί με βάση τη χωρητι-

κότητα του/των container ή των 

κάδων αποθήκευσης, ανάλογα με τις 

φορές που γεμίζουν την ημέρα) 

 

Αμιγώς 

μολυσματικά 
ΕΙΑ-ΜΧ 

 

……………..……..………..…. 

Kg/ημέρα   

και 

………….…..…….….…………. 

Lt/ημέρα  

(να εκτιμηθεί με βάση τον αριθμό των 

σάκων που παράγονται επί τη 

χωρητικότητα κάθε σάκου) 

 

Ταυτόχρονα τοξικά 

και μολυσματικά 
ΕΙΑ-ΜΤΧ 

……………..……..………..…. 

Kg/ημέρα   

και 

………….…..…….….…………. 

Lt/ημέρα  

(να εκτιμηθεί με βάση τον αριθμό των 

σάκων που παράγονται επί τη 

χωρητικότητα κάθε σάκου) 

 

Αμιγώς τοξικά 
ΕΙΑ-ΤΧ 

  

* οι ποσότητες και όγκοι των αποβλήτων, που παράγονται συνολικά στην 

Κτηνιατρική Σχολή εκτιμώνται με τη βοήθεια του Πίνακα 6 που ακολουθεί.  
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Πίνακας 6. Εκτιμώμενες ποσότητες των ΕΙΑ ανά Εργαστήριο ή Κλινική στο Τμήμα 

Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ.* 

Πηγές 

Αμιγώς 

μολυσματικά 

ΕΙΑ-ΜΧ 

Ταυτόχρονα  

τοξικά και 

μολυσματικά 

ΕΙΑ-ΜΤΧ 

Αμιγώς 

τοξικά 

ΕΙΑ-ΤΧ 

Ραδιενεργά 

κ.ά.  

ΑΙΑ 

Εργαστήρια 

Εργαστήριο Ανατομικής, 

Ιστολογίας και Εμβρυολογίας 

των Κατοικιδίων Ζώων 

 

    

Εργαστήριο Φυσιολογίας 

 
    

Εργαστήριο Φαρμακολογίας 

 
    

Εργαστήριο Βιοχημείας και 

Τοξικολογίας 

 

    

Εργαστήριο Χημείας 

 
    

Εργαστήριο Διατροφής 

 
    

Εργαστήριο Ζωοτεχνίας 

 
    

Εργαστήριο Ιχθυολογίας 

 
    

Εργαστήριο Οικολογίας και 

Προστασίας Περιβάλλοντος 

 

    

Εργαστήριο Οικονομίας Ζωικής 

Παραγωγής 

 

    

Εργαστήριο Μικροβιολογίας και 

Λοιμωδών Νοσημάτων 

 

    

Εργαστήριο Παρασιτολογίας και 

Παρασιτικών Νοσημάτων 

 

    

Εργαστήριο Παθολογικής 

Ανατομικής 
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Πηγές 

Αμιγώς 

μολυσματικά 

ΕΙΑ-ΜΧ 

 

Ταυτόχρονα 

τοξικά και 

μολυσματικά 

ΕΙΑ-ΜΤΧ 

Αμιγώς 

τοξικά 

ΕΙΑ-ΤΧ 

Ραδιενεργά 

κ.ά.  

ΑΙΑ 

Εργαστήρια 

Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων 

Ζωικής Προελεύσεως 

 

    

Εργαστήριο Τεχνολογίας 

Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως 

 

 

    

Εργαστήριο Γαλακτοκομίας 

 
    

Κλινικές 

Κλινική των Ζώων Συντροφιάς 

Μονάδα Παθολογίας των Ζώων 

Συντροφιάς 

 

    

Μονάδα Χειρουργικής και 

Μαιευτικής των Ζώων Συντροφιάς 

 

    

Μονάδα Ιπποειδών 

 
    

Μονάδα Αναισθησιολογίας και 

Εντατικής Θεραπείας 

 

    

Μονάδα Απεικονιστικής 

Διαγνωστικής 

 

    

Μονάδα Εξωτικών Ζώων 

 
    

Κλινική των Παραγωγικών Ζώων 

Κλινική Παραγωγικών Ζώων στο 

Κολχικό Λαγκαδά 

 

    

Διαγνωστικό Εργαστήριο 

 
    

Εργαστήριο Μελισσοπαθολογίας 

 
    

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες     

*Με τη χρήση ζυγαριάς και για διάστημα μιας εβδομάδας σημειώνονται οι ποσότητες των 

αποβλήτων που παράγονται (σε κάθε κουτί σημειώνεται ο μέσος όρος των παραγόμενων 

ποσοτήτων σε kg/ημέρα) (βλ. Πίνακα 6.1). .
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Πίνακας 6.1. Έντυπο παρακολούθησης και εκτίμησης των ποσοτήτων των αποβλήτων 
 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. 

ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΚΛΙΝΙΚΗ, ΜΟΝΑΔΑ,κλπ): …………………………………………………………………………………….. 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ -------------------------- ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ------------------------------(ημέρα/μήνας) 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ (βλ. και Πίνακες 1 & 2) 

ΕΙΑ-ΜΧ: αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα, απόβλητα που έχουν έρθει σε επαφή με αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά και μπορούν να μεταδώσουν λοιμώδη νοσήματα.  

ΕΙΑ-ΜΤΧ: ταυτόχρονα μολυσματικού και τοξικού χαρακτήρα, όπως απόβλητα που προέρχονται από τα Εργαστήρια Μικροβιολογίας, Παρασιτολογίας και Παθολογικής Ανατομικής (ιστοί, όργανα, μέρη 
σώματος, πειραματόζωα), Τμήματα όπου γίνονται χημειοθεραπείες, κ.λ.π. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμάνονται  

ΕΙΑ-ΤΧ: αμιγώς τοξικού χαρακτήρα, όπως απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο, άλλα βαρέα μέταλλα, αμίαντο, κυτταροστατικά και άλλα φάρμακα, χλωροφόρμιο, τριχλωροαιθυλένιο, ξυλένιο, ακετόνη, 

μεθανόλη, ανόργανες χημικές ενώσεις που περιέχουν οξέα και αλκάλια (π.χ. θειικό, υδροχλωρικό, νιτρικό, χρωμικό οξύ, υδροξείδιο του νατρίου και διάλυμα αμμωνίας) και άλλα οξειδωτικά (KΜnO4, K2Cr2O7) ή 
επιβραδυντές (NaHSO3, Na2SO3), αμαλγάματα οδοντιατρικής, οργανικές χημικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται για την καθαριότητα (φαινόλες), σπασμένα θερμόμετρα, πιεσόμετρα υδραργύρου, έλαια εκροής 

από αντλίες κενού, μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο, εξαντλημένα προσροφητικά υλικά, φίλτρα, διαλύτες που χρησιμοποιούνται στα ακτινολογικά εργαστήρια κ.α. 

ΑΙΑ: άλλα ιατρικά απόβλητα, ραδιενεργά, μπαταρίες, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση, φιάλες υπό πίεση που περιέχουν κατάλοιπα από αναισθητικά αέρια ή αέρια για αποστείρωση κ.α. 
Lt* : ο όγκος των απορριμμάτων (σε Lt), θα υπολογίζεται από τον αριθμό των περιεκτών συλλογής ΕΙΑ (σακούλες, κουτιά κ.λ.π.), που παράγονται  επί τη χωρητικότητα του κάθε περιέκτη.  

Αναφέρατε σε γενικές γραμμές τα είδη  των επικίνδυνων ιατρικών απορριμμάτων που παράγονται καθημερινά στο τμήμα σας:  

Κατηγορία Επικίνδυνων 

Ιατρικών Αποβλήτων 

Ποσότητα αποβλήτων που παράγονται ημερησίως  (βάρος και όγκος) 

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 

Kg Lt* Kg Lt Kg Lt Kg Lt Kg Lt Kg Lt Kg Lt 

ΜΧ               

ΜΤΧ 
              

ΤΧ 
              

ΑΙΑ 
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4. Συλλογή - Διαχωρισμός, Μεταφορά και 

Προσωρινή Αποθήκευση των Ιατρικών 

Αποβλήτων Εντός του Τμήματος Κτηνιατρικής  
 

 

Για την ενδοεργαστηριακή και ενδοκλινική διαχείριση των ιατρικών 

αποβλήτων στο Τμήμα Κτηνιατρικής  υπάρχουν κατά τόπους αναρτημένες 

οδηγίες για να υπενθυμίζουν στο προσωπικό τις ορθές διαδικασίες και πρακτικές 

(βλ. Παράρτημα).  

 

4.1. Συλλογή των ΙΑ. 

Η συλλογή των ΙΑ στον τόπο παραγωγής τους περιλαμβάνει το διαχωρισμό και την 

τοποθέτησή τους σε, ανάλογους με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο 

επεξεργασίας τους, περιέκτες (λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις απαιτήσεις για 

ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση τους). 

 Επιβάλλεται ο διαχωρισμός των ΙΑ σε κατηγορίες, επειδή τα μολυσματικά και 

τα τοξικά ή άλλα απόβλητα απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση.  

 Ο διαχωρισμός των ΙΑ θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να εγγυάται την 

ασφάλεια τόσο του ιατρικου-νοσηλευτικού προσωπικού και των ατόμων που 

εμπλέκονται με τη διαχείριση τους, όσο και της δημόσιας υγείας και του 

περιβάλλοντος. Ο διαχωρισμός των ΙΑ θεωρείται ευθύνη - κυρίως- του 

ιατρικου-νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και των φοιτητών που επίσης 

«παράγουν» ΙΑ.  

 Ο διαχωρισμός των ΙΑ γίνεται με την τοποθέτησή τους σε περιέκτες 

διαφορετικού χρώματος  ανάλογα με την κατηγορία και την επεξεργασία τους 

και σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική (Πίνακας 7) (διαφοροποίηση  από την 

προτεινόμενη από την ΚΥΑ Η.Π./37591/2031). Ειδικότερα: 

 Τα ΙΑ-ΑΧ (απόβλητα αστικού χαρακτήρα) τα οποία δεν χρήζουν 

κάποιας ιδιαίτερης τεχνικής επεξεργασίας τοποθετούνται σε μαύρου 

χρώματος περιέκτες (κοινές πλαστικές σακούλες) και η προσωρινή 

αποθήκευση τους γίνεται σε ξεχωριστούς και σαφώς οριοθετημένους 

χώρους από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης των ΕΙΑ.  
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 Τα προς αποστείρωση ΕΙΑ (μολυσματικά υλικά υψηλού κινδύνου) 

τοποθετούνται σε κόκκινου χρώματος περιέκτη (σακούλα) 

(Παράρτημα, Εικόνες 1α, 2β, 1γ). Για τα προς αποστείρωση ΕΙΑ 

μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ειδική διαφανής σακούλα, αρκεί να 

είναι κατάλληλη για τη συγκεκριμένη επεξεργασία (ανθεκτικότητα 

στους 121 °C). 

 Τα προς αποτέφρωση ΕΙΑ τοποθετούνται σε κίτρινου χρώματος 

περιέκτες (σάκος κατάλληλου πάχους) (Παράρτημα, Εικόνες 2α, 2β).  

 Για τα αμιγώς ΤΧ και τα ΑΙΑ, που δεν μπορεί να επεξεργαστούν με 

αποστείρωση ή αποτέφρωση, απαιτούνται ειδικοί μεταλλικοί ή 

πλαστικοί υποδοχείς-περιέκτες που διαφοροποιούνται κατά περίπτωση 

(βλ. παρακάτω) 

 Οι υποδοχείς των ΕΙΑ πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις και η 

επιλογή τους εξαρτάται από τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

αποβλήτων και τη μέθοδο διαχωρισμού τους.  

 Ειδική μέριμνα λαμβάνεται όσον αφορά τα αιχμηρά  και κοφτερά 

απόβλητα (sharps) τα οποία πρέπει να τοποθετούνται σε άκαμπτες 

μιας χρήσης ανθεκτικές συσκευασίες (κίτρινα κουτιά με ένδειξη 

«Αιχμηρά Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» «Sharps-Danger Waste», 

Παράρτημα, Εικόνες 3α, 3β, 3γ), ανεξάρτητα από το εάν είναι 

μολυσμένα ή όχι.  

 Δεν επιτρέπεται η χρήση υποδοχέων από PVC όταν τα ΕΙΑ 

οδηγούνται για αποτέφρωση. 

 Στους περιέκτες των ΕΙΑ αναγράφεται με ευδιάκριτο και ανεξίτηλο τρόπο 

«Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» ή  «Επικίνδυνα Μολυσματικά Απόβλητα» 

(«Biohazard Infectious Waste») και το σήμα του βιολογικού κινδύνου 

(Παράρτημα, Εικόνες 5α, 5β). Επικολλάται επίσης ετικέτα που φέρει την 

ημερομηνία παραγωγής και την προέλευση των αποβλήτων. 

 Οι παραπάνω περιέκτες (σακούλες) θα πρέπει να φέρουν εξωτερικά συμπαγή 

χάρτινη συσκευασία (π.χ. κουτί) ή να τοποθετούνται σε δεύτερη εξωτερική 

σκληρή συσκευασία (π.χ. κάδος), η οποία θα αναγράφει «Επικίνδυνα Ιατρικά 

Απόβλητα» και που ενδεχομένως θα μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί, αφού 
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υποστεί τη δέουσα απολύμανση σε κάθε κύκλο χρήσης. Οι εξωτερικές 

συσκευασίες  πρέπει να έχουν κατάλληλες ιδιότητες, προκειμένου να είναι 

ανθεκτικές στις κρούσεις και στις καταπονήσεις που προκαλούνται κατά τη 

μετακίνηση και μεταφορά τους και πρέπει να έχουν χρώμα ανάλογα με το 

είδος των αποβλήτων και την επεξεργασία που θα ακολουθήσει. 

 Η συλλογή των ΕΙΑ πρέπει να λαμβάνει χώρα πάντοτε κοντά στον τόπο 

παραγωγής τους. Θα πρέπει λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή δημιουργίας 

σκόνης εκπομπής αερίων, σταγονιδίων καθώς και της μετάδοσης παθογόνων 

μικροοργανισμών από την άμεση επαφή των χειρών ή του ιματισμού με τα 

ΕΙΑ. Θα πρέπει να αποκλείεται η εκκένωση και η επαναλαμβανόμενη 

πλήρωση των περιεκτών. 

 Η συλλογή αποβλήτων που δεν δύνανται να επεξεργαστούν με 

αποτέφρωση ή/και αποστείρωση διαφοροποιείται κατά περίπτωση:  

 Για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων (κατεργασία, χειρισμό, 

αποθήκευση, εισαγωγή και εξαγωγή, μεταφορά και απόρριψή τους),  

αρμόδια αρχή είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ, 

www.eeae.gr). Το Τμήμα Κτηνιατρικής, όταν αυτό απαιτείται, εφαρμόζει 

τη νομοθεσία  για την προστασία ανθρώπων, αγαθών και περιβάλλοντος 

από τις επιβλαβείς επιδράσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών (ΦΕΚ 

216/Τ. Β΄/6-3-2001, «Κανονισμός Ακτινοπροστασίας») με τη χρήση 

ειδικών περιεκτών και ειδική σήμανση (Παράρτημα, Εικόνα 6). 

 Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες συλλέγονται σε ειδικό κάδο, ο οποίος  

φέρει σήμανση με τον όρο «Χρησιμοποιημένες Μπαταρίες». Σύμφωνα με 

την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (19817/1702, ΦΕΚ 963/τ.Β΄/1-8-2000), 

απαγορεύεται η συλλογή των χρησιμοποιημένων μπαταριών (ηλεκτρικών 

στηλών) από κοινού με τα οικιακά απόβλητα. 

 Φιάλες υπό πίεση μπορούν να συλλέγονται μαζί με τα αστικού τύπου 

απόβλητα, με την προϋπόθεση ότι είναι τελείως άδειες και ότι τα 

απόβλητα δεν προορίζονται για αποτέφρωση. 

 Τα έλαια εκροής από αντλίες κενού, καθώς και τα έλαια μηχανών  

συλλέγονται σε ανθεκτικά δοχεία με σήμανση, γιατί απαιτούν ειδική 

μεταχείριση. 
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 Τα απόβλητα με υψηλή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα (π.χ. κάδμιο ή 

υδράργυρο) συλλέγονται ξεχωριστά σε ανθεκτικά και στεγανά δοχεία με 

σήμανση «Highly Toxic Chemical» (Παράρτημα, Εικόνα 7), που πρέπει 

επιπλέον να πληροφορεί για το περιεχόμενό τους***.  

 Ποσότητες επικίνδυνων χημικών αποβλήτων (π.χ. υγρά ακτινολογικού ή 

υγρά που περιέχουν αλογόνα) συλλέγονται σε ειδικούς, στεγανούς 

περιέκτες γιατί απαιτούν ειδική μεταχείριση (Παράρτημα, Εικόνα 4). Η 

ταυτότητα των ουσιών αναγράφεται πάντα ευδιάκριτα έξω από τον 

περιέκτη μαζί με την ένδειξη «Highly Toxic Chemical» (Παράρτημα, 

Εικόνα 7). Επικίνδυνα χημικά απόβλητα διαφορετικών τύπων δεν πρέπει 

ποτέ να αναμειγνύονται***. 

 Οι άχρηστες ή ληγμένες φαρμακευτικές ουσίες επιστρέφονται στο 

φαρμακείο, με δελτίο επιστροφής, για απόσυρση και τοποθετούνται σε 

ειδικό περιέκτη.  

 Ληγμένα ή κατεστραμμένα κυτταροτοξικά φάρμακα (κυτταροστατικά) 

συλλέγονται σε ανθεκτικά, στεγανά δοχεία, στα οποία αναγράφεται ο 

τίτλος «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» ή «Highly Toxic Chemical» 

(Παράρτημα, Εικόνα 7), φέρουν το αναγνωριστικό σήμα των επικίνδυνων 

ουσιών, την ημερομηνία απόσυρσή τους και την προέλευσή τους***. 

 

 

 

 

***Επισημαίνεται ότι το NFPA –704 σύστημα εξακρίβωσης Επικινδύνων Υλικών 

που φέρεται στις συσκευασίες των διαφόρων χημικών βοηθά στο διαχωρισμό και τη 

συλλογή τους στους ειδικούς κάδους 
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4.2. Μεταφορά των EΙΑ. 

 Η μεταφορά των επικίνδυνων ΙΑ από τους χώρους παραγωγής τους ως την 

προσωρινή αποθήκευση τους σε χώρους εντός του Τμήματος Κτηνιατρικής  

διενεργείται από εκπαιδευμένο προσωπικό του συνεργείου καθαρισμού. 

 Η μεταφορά διενεργείται με ειδικά μέσα (τροχήλατα κλειστού τύπου-κάδους 

με σήμανση ή μεγαλύτερα τύπου-van) τα οποία είναι ανθεκτικά στις κρούσεις 

και στις καταπονήσεις που προκαλούνται κατά τη μετακίνηση και μεταφορά 

τους. Τα τροχήλατα φέρουν σήμανση ανάλογα με το είδος των αποβλήτων και 

την επεξεργασία στην οποία πρόκειται να υποβληθούν τα απόβλητα και 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.  

 Τα τροχήλατα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά των 

αποβλήτων. Η κατασκευή τους επιτρέπει την εύκολη  φόρτωση και  

εκφόρτωση των αποβλήτων. Διαθέτουν επιφάνειες που καθαρίζονται εύκολα 

και αποτελούνται από υλικό ανθεκτικό στα απολυμαντικά. Ο καθαρισμός τους 

γίνεται καθημερινά με το ενδεδειγμένο απολυμαντικό.  

 Κατά τη μεταφορά η πλήρωση των μέσων μεταφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά 

τα ¾ του συνολικού τους όγκου. 

 Απαγορεύεται από τα μέσα μεταφοράς η χρήση αγωγών απόρριψης (απλών ή 

υπό κενό). 

  Η μεταφορά των αποβλήτων από τους χώρους παραγωγής τους πρέπει να  

γίνεται ανά  τακτά διαστήματα, ωστόσο αυτό εξαρτάται από τις υπάρχουσες 

ανάγκες.  

 Η μεταφορά μεμονωμένων σάκων με τα χέρια δεν είναι επιτρεπτή, όπως και η 

φύλαξη γεμάτων σάκων στους διαδρόμους και τα κλιμακοστάσια. 

 

4.3. Προσωρινή αποθήκευση των ΕΙΑ. 

 Η προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων ΙΑ γίνεται εντός των 

εγκαταστάσεων του Τμήματος Κτηνιατρικής, σε ειδικά διαμορφωμένους 

χώρους που βρίσκονται τόσο στο κεντρικό κτήριο της Σχολής, όσο και στο 

συγκρότημα των Κλινικών, μακριά από άλλους χώρους αποθήκευσης. 

 Τα προς αποτέφρωση ΕΙΑ (ΕΙΑ-ΜΧ, και ορισμένα ΕΙΑ-ΜΤΧ) 

αποθηκεύονται προσωρινά σε 2 ψυκτικούς θαλάμους, οι οποίοι εξασφαλίζουν 

θερμοκρασία υποχρεωτικά 0 - 5 °C για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 
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7 ημερών. Ο ένας  από τους ψυκτικούς θαλάμους, χωρητικότητας 24 m3, 

βρίσκεται στον 1ο όροφο του Εργαστηρίου Ανατομικής και εξυπηρετεί την 

προσωρινή αποθήκευση των πτωμάτων του αντίστοιχου εργαστηρίου αλλά 

και την προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων που προέρχονται και από τα άλλα 

εργαστήρια της Σχολής που προορίζονται για αποτέφρωση. H προσωρινή 

αποθήκευση μπορεί να γίνει μέχρι 30 ημέρες σε χώρο (12 m3) που βρίσκεται 

εσωτερικά του προαναφερθέντος θαλάμου και του οποίου η θερμοκρασία 

είναι υποχρεωτικά -15 °C.  Ο δεύτερος ψυκτικός θάλαμος,   χωρητικότητας 24 

m3, βρίσκεται παραπλεύρως της αίθουσας Νεκροψιών (Νεκροτομείο) του 

Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής και εξυπηρετεί την προσωρινή 

αποθήκευση των πτωμάτων του αντίστοιχου εργαστηρίου αλλά και την 

προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων που προορίζονται για αποτέφρωση και 

προέρχονται και από τις Μονάδες των Κλινικών της Σχολής 

(συμπεριλαμβανομένης της Κλινικής των Παραγωγικών Ζώων). 

 Αμφότεροι οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης βρίσκονται σε σημείο 

που επιτρέπεται η ευχερής διακίνηση των οχημάτων μεταφοράς των 

επικίνδυνων αποβλήτων. 

 Τα προς αποτέφρωση ΕΙΑ, αφού συλλεχθούν στην κατάλληλη 

συσκευασία (βλ. παραπάνω),  τοποθετούνται στους ψυκτικούς θαλάμους 

μέσα σε κάδους-υποδοχείς, που φέρουν την ανάλογη σήμανση 

(«Biohazard Infectious Waste») και είναι πλήρους στεγανότητας, έτσι 

ώστε να αποτρέπονται τυχόν διαφυγές υγρών. Η χωρητικότητα των 

ψυκτικών θαλάμων επιτρέπει την ελαχιστοποίηση της επαφής των 

χειριστών με τα ΕΙΑ και την ευχερή διακίνηση των κάδων-υποδοχέων, 

μη επιτρέποντας το διασκορπισμό των ΕΙΑ στο περιβάλλον.  

 Αμφότεροι οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης διαθέτουν καλό φωτισμό  

και παροχή νερού.  

 Η κατασκευή τους καθιστά ευχερείς τις εργασίες καθαρισμού και 

απολύμανσής. Οι αγωγοί απορροής καταλήγουν στο δίκτυο 

αποχέτευσης.  
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 Εσωτερικά των ψυκτικών θαλάμων υπάρχουν περιέκτες αποβλήτων για 

επιπλέον συσκευασία, σε περίπτωση ατυχημάτων, ενώ εξωτερικά 

διατίθεται προστατευτική ενδυμασία. 

 Αμφότεροι οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης διαθέτουν μέτρα 

πυρασφάλειας (πυροσβεστήρας). 

 Στους χώρους υπάρχει ευκρινής σήμανση με τον όρο «Επικίνδυνα 

Μολυσματικά Απόβλητα» («Biohazard Infectious Waste») και το 

διεθνές σύμβολο του βιολογικού κινδύνου, ενώ δεν επιτρέπεται η 

είσοδος του κοινού ή μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού, και είναι 

απρόσιτα  σε ζώα, ερπετά και πουλιά. 

 Τα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ)  αποθηκεύονται προσωρινά σε 2 

χώρους, οι οποίοι εξασφαλίζουν την αποθήκευση των αντίστοιχων αποβλήτων 

για διάστημα 2 ετών. Ο ένας  από τους εν λόγω χώρους, χωρητικότητας 32 

m3, βρίσκεται στο υπόγειο του Τμήματος Κτηνιατρικής μεταξύ των 

Εργαστηρίων Ανατομικής και Φυσιολογίας και εξυπηρετεί την προσωρινή 

αποθήκευση των επικίνδυνων χημικών-τοξικών αποβλήτων που προέρχονται 

από όλα τα εργαστήρια της Σχολής. Ο δεύτερος χώρος,   χωρητικότητας 16 

m3, βρίσκεται στον προαύλιο χώρο των Κλινικών και εξυπηρετεί την 

προσωρινή αποθήκευση των αντίστοιχων επικίνδυνων αποβλήτων που 

προέρχονται από όλες τις Μονάδες των Κλινικών του Τμήματος 

(συμπεριλαμβανομένης της Κλινικής των Παραγωγικών Ζώων). 

 Κατά την προσωρινή αποθήκευση των ΕΙΑ-ΤΧ τηρούνται όλα τα μέτρα 

ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία για τα επικίνδυνα 

απόβλητα (ΚΥΑ 19396/1546/1997).  

 Οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης των τοξικών αποβλήτων διαθέτουν 

ειδικούς περιέκτες-βαρέλια που φέρουν ειδική σήμανση με το διεθνές 

σύμβολο του επικίνδυνου υλικού («Highly Toxic Chemical») και είναι 

πλήρους στεγανότητας, έτσι ώστε να αποτρέπεται τυχόν διαφυγή  

τοξικών υλικών. 

 Η κατασκευή των χώρων προσωρινής αποθήκευσης των τοξικών 

αποβλήτων  καθιστά ευχερείς τις εργασίες καθαρισμού και 
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απολύμανσής. Οι αγωγοί απορροής καταλήγουν στο δίκτυο 

αποχέτευσης.  

 Αμφότεροι οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης διαθέτουν μέτρα 

πυρασφάλειας (πυροσβεστήρας). 

 Στους χώρους υπάρχει ευκρινής σήμανση με τον όρο «Επικίνδυνα 

Τοξικά Απόβλητα» («Highly Toxic Chemical») και το διεθνές σύμβολο 

του επικίνδυνου υλικού, ενώ δεν επιτρέπεται η είσοδος του κοινού ή μη 

εξουσιοδοτημένου προσωπικού, και είναι απρόσιτα  σε ζώα, ερπετά και 

πουλιά. 

 Κάθε φορά που παραλαμβάνονται ΕΙΑ για προσωρινή αποθήκευση, ο 

Υπεύθυνος Προσωπικού Καθαριότητας τηρεί το έντυπο που ακολουθεί 

(Πίνακας 7) ώστε να παρακολουθείται η ροή των επικίνδυνων αποβλήτων. 

 Συνημμένα υποβάλλονται κατόψεις του Τμήματος Κτηνιατρικής  με 

σημειωμένους τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης των διαφόρων 

κατηγοριών αποβλήτων και με τις διαδρομές που ακολουθούν τα απόβλητα 

κατά την απομάκρυνσή τους από τα σημεία συλλογής τους (διάγραμμα ροής). 
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Πίνακας 7. Έντυπο παραλαβής για προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων ιατρικών απόβλητων 

 

 

ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

ΕΙΑ 

(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΚΛΙΝΙΚΗ-

ΜΟΝΑΔΑ, κ.λ.π.) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

ΩΡΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΕΙΑ 

ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΚΙΤΡΙΝΟΙ 

ΣΑΚΟΙ 

ΚΟΚΚΙΝΟΙ 

ΣΑΚΟΙ* 

Δοχεία για 

SHARPS 

Περιέκτες 

ΤΟΞΙΚΩΝ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

* Τα προς αποστείρωση ΕΙΑ, που συλλέγονται  σε κόκκινους  σάκους, συνήθως δεν αποθηκεύονται, αφού οδηγούνται εντός  ολίγων ωρών (6-8) προς επεξεργασία. Σε 

περιπτώσεις που οι κλίβανοι αποστείρωσης δεν λειτουργούν, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής αποθήκευσης τους, είτε σε ψυκτικό θάλαμο εντός των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας τους, είτε στους ψυκτικούς θαλάμους όπου αποθηκεύονται τα προς αποτέφρωση ΕΙΑ (βλ. παρακάτω). 
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5. Επεξεργασία και Τελική Διάθεση των Ιατρικών 

Αποβλήτων του Τμήματος Κτηνιατρικής  
 

Η επεξεργασία των ΕΙΑ του Τμήματος Κτηνιατρικής γίνεται με :  

 Εργασίες αποτέφρωσης και ή αποστείρωσης  που διεξάγονται εκτός του 

Τμήματος Κτηνιατρικής και που εφαρμόζονται για την επεξεργασία ΕΙΑ-ΜΧ 

(πτωμάτων ζώων, παθολογικών και ανατομικών τμημάτων σώματος, ιστών 

και οργάνων, και άλλων μολυσματικών συμπεριλαμβανομένων των δοχείων 

για αιχμηρά/Sharps) και ορισμένων ΕΙΑ-ΜΤΧ (βλ. παρακάτω Πίνακα 8).  

 Εργασίες αποστείρωσης που διεξάγονται εντός του Τμήματος Κτηνιατρικής 

και που εφαρμόζονται σε μολυσματικά υλικά υψηλού κινδύνου των ΕΙΑ-ΜΧ  

και ΕΙΑ-ΜΤΧ, εφόσον τα τελευταία δεν είναι αναμεμειγμένα με σημαντικές 

ποσότητες τοξικών (βλ. παρακάτω) (Πίνακας 8).  

 

5.1. Αποτέφρωση ΕΙΑ 

 Η μεταφορά των επικίνδυνων ΙΑ από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης 

τους και η επεξεργασίας τους εκτός του Τμήματος Κτηνιατρικής, γίνεται από 

αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς  και επεξεργασίας (με βάση σχετική 

σύμβαση που έχει υπογράψει το Α.Π.Θ.).  Η μεταφορά  διενεργείται με ειδικό 

μέσο μεταφοράς, που  φέρει ειδική σήμανση.   

 Η μεταφορά προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας συνοδεύεται από έγγραφο 

έντυπο αναγνώρισης σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π./37591/2031 (βλ. 

Παράρτημα), που τυπώνεται εις τετραπλούν, από τα οποία ένα διατηρεί ο 

υπεύθυνος της προσωρινής αποθήκευσης των ΕΙΑ (ο Υπεύθυνος του 

Γραφείου Επιστασίας-Καθαριότητας),  ένα ο υπεύθυνος της εγκατάστασης 

επεξεργασίας και από ένα κοινοποιεί το Τμήμα Κτηνιατρικής στις αρμόδιες 

Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγείας της οικείας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης. Σχέδια έκτακτης ανάγκης έχουν προβλεφθεί για περιπτώσεις 

διασποράς του μεταφερόμενου φορτίου.  

 Στην περίπτωση αποτέφρωσης νεκρών ζώων συντροφιάς τα πτώματα των 

ζώων αυτών πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση θανάτου τους. 
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         Πίνακας 8. Επεξεργασία και τελική διάθεση των αποβλήτων του Τμήματος  Κτηνιατρικής 

Ιατρικά Απόβλητα 
Μέθοδος 

Επεξεργασίας 

Φορέας 

επεξεργασίας 

Συχνότητα 

επεξεργασίας 

Φορέας 

παραλαβής 

Συχνότητα 

παραλαβής 

Τελική 

διάθεση σε 

ΙΑ-ΑΧ 

 

καμία 

 

 

------------ ----------- 
Δήμος 

Θεσσαλονίκης 

1 φορά 

ημερησίως 

ΧΥΤΑ 

Ταγαράδων 

ΕΙΑ-ΜΧ  

(Παθολογικά & 

Ανατομικά, κ.ά. 

μολυσματικά, δοχεία-

Sharps) 

ορισμένα ΕΙΑ-ΜTΧ  

 

Αποτέφρωση  

Ιδιωτικές 

εταιρείες 

«STERIMED & 

KAFSIS» 

…. φορές 

εβδομαδιαίως 

Δήμος 

Θεσσαλονίκης 

…… φορές 

εβδομαδιαίως  
 

ΕΙΑ-ΜΧ & ΕΙΑ-ΜΤΧ 

μολυσματικά υλικά 

υψηλού κινδύνου,   

δοχεία-Sharps 

Αποστείρωση  

Εργαστήρια 

Μικροβιολογίας, 

Υγιεινής 

Τροφίμων και 

Γαλακτοκομίας 

& STERIMED 

…. φορές 

εβδομαδιαίως 

Δήμος 

Θεσσαλονίκης 

…. φορές 

εβδομαδιαίως 

μαζί με τα 

αστικού τύπου 

απόβλητα 

 

ΕΙΑ-ΤΧ, 

ΑΙΑ  
------------------ ------------------ --------------- 

Ιδιωτική 

εταιρεία 

«POLYECO» 

….. φορές 

ετησίως 
----------- 
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5.2. Αποστείρωση ΕΙΑ. 

 Οι εργασίες αποστείρωσης εφαρμόζονται μόνο σε μολυσματικά υλικά υψηλού 

κινδύνου των ΕΙΑ-ΜΧ  και ΕΙΑ-ΜΤΧ, εφόσον τα τελευταία δεν είναι 

αναμεμειγμένα με σημαντικές ποσότητες φαρμακευτικών, χημικών ή άλλων 

τοξικών αποβλήτων. H αποστείρωση δεν θα πρέπει να επιλέγεται ως μέσο 

επεξεργασίας πτωμάτων ζώων, ανατομικών τμημάτων σώματος, ιστών και 

οργάνων, μολονότι αυτά ανήκουν στην κατηγορία ΕΙΑ-ΜΧ, εξαιτίας του 

όγκου τους και της δυσκολίας διείσδυσης του ατμού.  

 Στις εγκαταστάσεις αποστείρωσης των ΕΙΑ πρέπει να τηρούνται οι εξής 

τεχνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις: 

1. Οι διαδικασίες αποστείρωσης να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο 

πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00.  

2. Να αποστειρώνονται απόβλητα μικρά σε μέγεθος (≈ 2cm) έτσι που να 

διασφαλίζεται  η αποτελεσματικότητα  της αποστείρωσης, αλλά και η 

μείωση του συνολικού τους όγκου. 

3. Η κατεργασία των αποβλήτων να γίνεται σε συνθήκες θερμοκρασίας, 

πίεσης και χρονικής διάρκειας, που να εξασφαλίζεται η πλήρης 

καταστροφή των μικροοργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των  

ανθεκτικών τους μορφών π.χ. σπόρων. Για ποσότητα αποβλήτων 

περίπου 5-8 kg, απαιτείται πρωτόκολλο με θερμοκρασία 121 °C, 

χρόνος 20-60 min και πίεση 1 bar. Για ορισμένους παράγοντες, όπως 

τα prions, απαιτείται ιδιαίτερη αντιμετώπιση και εφαρμογή 

διαφορετικών πρωτοκόλλων συνθηκών αποστείρωσης. 

4. Έλεγχος, με τη χρήση κατάλληλων δεικτών (χημικών και 

βιολογικών/ATCC Strain__Bacillus Strearothermophilus), της 

αποτελεσματικότητας της διαδικασίας που εφαρμόζεται (πρότυπα 

ΕΛΟΤ, σειρά ΕΝ 866) για κάθε ποσότητα που υπόκειται στην δια της 

αποστείρωσης επεξεργασία. 

5. Έλεγχος, με καταγραφικά συστήματα μέτρησης, όλων των 

λειτουργιών κατά τη διαδικασία της αποστείρωσης, όπως θερμόμετρα, 

μανόμετρα κ.λπ.  

 Στις  εγκαταστάσεις αποστείρωσης: 
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i. Οι κλίβανοι αποστείρωσης  εγκαθίστανται σε ειδικά 

καθορισμένους χώρους, οι οποίοι θα διαθέτουν και τις κατάλληλες 

εγκαταστάσεις (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, κ.λπ). 

ii. Τα εκπεμπόμενα αέρια και τα παραγόμενα υγρά μετά την 

αποστείρωση θα πρέπει να απομακρύνονται ή να υποβάλλονται σε 

επεξεργασία κατά τρόπο που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα για τη 

δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 

iii.  Να γίνεται απολύμανση των μέσων με τα οποία μεταφέρονται τα 

απόβλητα και έλεγχος των χώρων αποθήκευσής τουςαυτών, 

λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275-99 και ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1276-98. 

 Οι φορείς (εργαστήρια ή κλινικές) λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

αποστείρωσης είναι υποχρεωμένοι επιπλέον να ακολουθούν και να 

εφαρμόζουν: 

i. Συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας, το οποίο θα αναφέρει 

θερμοκρασία, πίεση, τύπος συσκευασίας, χρόνος παραμονής στην 

θερμοκρασία αποστείρωσης, αποδεκτή περιεκτικότητα των 

αποβλήτων σε υγρασία, μέγιστο φορτίο που μπορεί ανά κύκλο 

εργασίας να δεχτεί προς επεξεργασία ο συγκεκριμένος κατά 

περίπτωση εξοπλισμός. 

ii. Έλεγχο και ημερήσια καταγραφή σε κάθε κύκλο εργασίας του 

είδους και της ποσότητας των αποβλήτων προς επεξεργασία, των 

διαγραμμάτων θερμοκρασίας, της πίεσης και χρόνου παραμονής 

τους στην μέγιστη θερμοκρασία επεξεργασίας.  

iii. Ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού 

καταγραφικού εξοπλισμού. 

iv. Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12347-97 

v. Χρήση καταγραφικών οργάνων συνεχούς καταγραφής των 

συνθηκών αποστείρωσης, όπως της θερμοκρασίας, του χρόνου και 

της πίεσης. 

vi. Η αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης και ο έλεγχος της 

διαδικασίας αποστείρωσης να επαληθεύονται συχνά με τη χρήση 

βιολογικών δεικτών που είναι κατάλληλοι για τη διαδικασία 



Biosafety & Biosecurity SOP, Dr. Β. Σιάρκου, Τμήμα Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ. 32 

αποστείρωσης που χρησιμοποιείται. Οι βιολογικοί δείκτες θα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 για κάθε 200 λίτρα ωφέλιμου όγκου 

του θαλάμου αποστείρωσης, με έναν ελάχιστο αριθμό τριών 

βιολογικών δεικτών. Αυτοί οι βιολογικοί δείκτες θα πρέπει να 

πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ σειρά 866-97. Οι 

προαναφερόμενοι έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται υπό την 

εποπτεία του υπεύθυνου ή του τεχνικού υπευθύνου τους και υπό 

την εποπτεία του Επόπτη Λοιμώξεων της Κτηνιατρικής. 

vii. Οφείλουν να τηρούν βιβλία καθημερινής λειτουργίας και ελέγχου 

της εγκατάστασης, με βάση τα οποία καταρτίζουν ετήσια έκθεση. 

Οι μετρήσεις καταγράφονται στο βιβλίο λειτουργίας και ελέγχου 

της εγκατάστασης, θεωρημένο από την αρμόδια Νομαρχιακή 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 

viii. Η ετήσια έκθεση που υποχρεούνται να καταρτίζουν περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα παρακάτω ειδικά στοιχεία: 

 Ποσότητες ΕΙΑ που επεξεργάσθηκαν με αποστείρωση 

  Τόπος/χώρος διάθεσης των αποστειρωμένων ΕΙΑ 

 Αποτελέσματα των ειδικών ελέγχων και των μετρήσεων 

  Ειδικά περιστατικά αστοχιών και τρόπος αντιμετώπισής 

τους. 

ix. Τα λεπτομερή στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης, 

συμπεριλαμβανομένων και όλων των στοιχείων των αναλύσεων 

και μετρήσεων των διενεργουμένων ελέγχων, της επεξεργασίας 

τους και της αξιολόγησης τους, καθώς και τα συνοδευτικά των 

φορτίων έγγραφα, φυλάσσονται τουλάχιστον για 10 έτη. 

x. Οι υπεύθυνοι φορείς (κλινικές, εργαστήρια) διαχείρισης ΕΙΑ 

οφείλουν να καταρτίζουν σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα 

τοποθετείται σε διακριτό σημείο στο χώρο της εγκατάστασης 

επεξεργασίας των αποβλήτων. 

xi.  Σε περιπτώσεις που η εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΙΑ δε 

λειτουργεί είτε λόγω βλάβης, είτε λόγω αναγκαίων έργων 

συντήρησης, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής 
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αποθήκευσης των αποβλήτων, σε ψυκτικούς θαλάμους 

θερμοκρασίας < 3°C. 

 Μετά την ολοκλήρωση της αποστείρωσης των αποβλήτων: 

 Τα επεξεργασμένα (αποστειρωμένα) ΕΙΑ-ΜΧ τοποθετούνται σε 

ανθεκτικούς σάκους. Εξωτερικά των υποδοχέων αυτών εμφανώς και με 

ανεξίτηλα γράμματα αναγράφονται «Αποστειρωμένα ΕΙΑ-ΜΧ», τα 

στοιχεία του  εργαστηρίου ή της κλινικής όπου διεξήχθη η αποστείρωση, 

καθώς και η ημερομηνία αποστείρωσης.  

 Στην περίπτωση των μολυσματικών υλικών υψηλού κινδύνου των 

εργαστηρίων Μικροβιολογίας, Υγιεινής Τροφίμων και Γαλακτοκομίας 

(κατηγορία των ΕΙΑ-ΜΤΧ) τα επεξεργασμένα (αποστειρωμένα) ΕΙΑ 

τοποθετούνται σε ανθεκτικούς σάκους εξωτερικά των οποίων εμφανώς 

και με ανεξίτηλα γράμματα αναγράφονται «Αποστειρωμένα ΕΙΑ-ΜΧ 

υψηλού κινδύνου», τα στοιχεία του εργαστηρίου και η ημερομηνία 

αποστείρωσης. 

  Πριν την τελική διάθεση των ΕΙΑ πρέπει να ελέγχεται η 

αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης. Η δειγματοληψία και ο έλεγχος 

για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης, γίνονται από ειδικευμένο 

άτομο με τη χρήση βιολογικών δεικτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

από την Η.Π. 37591/2031 ΚΥΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος/Υπεύθυνος Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων (βλ. παρακάτω) 

μπορεί να ζητήσει για ενημέρωση και να κρατά σε αντίγραφα όλα τα έγγραφα που 

αποδεικνύουν τη σωστή επεξεργασία των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (π.χ. 

έντυπα αναγνώρισης των ΕΙΑ, στοιχεία αναλύσεων και μετρήσεων των 

διενεργούμενων ελέγχων της επεξεργασίας-αποστείρωσης, στοιχεία λειτουργίας 

της εγκατάστασης αποστείρωσης, παραστατικά παράδοσης σε εταιρείες κ.λ.π.).  
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5.3. Τελική Διάθεση των ΕΙΑ. 

Τα υπολείμματα καύσης των επεξεργασμένων με αποτέφρωση ΕΙΑ διατίθενται 

μέσω της αδειοδοτημένης για την επεξεργασίας τους εταιρείας σε Χώρους 

Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων ή σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων 

Αποβλήτων (ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΕΑ), ανάλογα με την επικινδυνότητα τους, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις για τη διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων. 

Τα αποστειρωμένα ΕΙΑ-ΜΧ ή μολυσματικά  υψηλού κινδύνου (κατηγορία των 

ΕΙΑ-ΜΤΧ) απόβλητα εφόσον κριθεί επιτυχής η αποστείρωση αντιμετωπίζονται ως 

οικιακά απόβλητα και  απορρίπτονται στα κοντεϊνερ του Δήμου ή διατίθενται σε 

ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΕΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη διάθεση των στερεών 

αποβλήτων.  

 

Έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις διαχείρισης των ιατρικών 

αποβλήτων, τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις, τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 «Για 

την προστασία του περιβάλλοντος».. 

 

Τα προσωρινά αποθηκευμένα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ)  διατίθενται 

ως ακολούθως: 

 Τα ληγμένα ή άχρηστα φάρμακα επιστρέφονται στο φαρμακείο, ή 

τοποθετούνται σε ειδικό περιέκτη και επιστρέφονται στις φαρμακευτικές εταιρίες, 

οι οποίες τα είχαν προμηθεύσει, μετά από αίτημα του Υπεύθυνου του 

Φαρμακείου. Γενικά τα φάρμακα και ιδιαίτερα τα κυτταροτοξικά εμπίπτουν 

στην υπ. αριθμ. 19396/97/ΦΕΚ 604Β/97.  

 Οι χρησιμοποιημένες ή εξαντλημένες μπαταρίες συλλέγονται σε ειδικό κάδο 

συλλογής και παραδίδονται σε εγκεκριμένη μονάδα ανακύκλωσης ή τελικής 

διάθεσης.  

 Τα χρησιμοποιημένα έλαια μηχανών, όπως και τα επικίνδυνα χημικά και 

τοξικά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά σε ξεχωριστά, στεγανά δοχεία 

παραδίδονται σε ειδική εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (Πίνακας 8), 

που εκτός από την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, διαθέτει και ειδική Άδεια 

Διαχείρισης από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης ή το ΥΠΕΧΩΔΕ. 
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6. Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας κατά τη Διαχείριση 

Ιατρικών Αποβλήτων του Τμήματος Κτηνιατρικής 

Η σωστή διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων προϋποθέτει:  

i. την εφαρμογή προγραμμάτων κατάλληλης και συστηματικής εκπαίδευσης των 

εργαζομένων,  

ii. την προμήθεια εξοπλισμού για την προστασία των εργαζομένων και  

iii. την εφαρμογή του προγράμματος ασφάλειας της εργασίας, που περιλαμβάνει 

τον εμβολιασμό, την προφύλαξη από την έκθεση σε επικίνδυνους παράγοντες 

και την ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων.  

Οι ειδικότητες που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο είναι το προσωπικό 

καθαρισμού, οι μεταφορείς των αποβλήτων στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης, 

οι χειριστές μονάδων επεξεργασίας (αποστείρωσης) και όλοι όσοι εμπλέκονται στη 

διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, μέσα και έξω από Το Τμήμα Κτηνιατρικής. 

Η εκπαίδευση για την ασφάλεια κατά τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων (βλ. 

παρακάτω) έχει ως στόχο την κατανόηση: α) των κινδύνων που εμπεριέχονται στη 

διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων β) της σημασίας της χρήσης ατομικών μέσων 

προστασίας και γ) της σημασίας του προληπτικού εμβολιασμού κατά του Τετάνου  

 

6.1. Υγιεινή και Ατομική Προστασία εργαζομένων 

Η παραγωγή, ο διαχωρισμός, η μεταφορά, η επεξεργασία και η διάθεση των ΙΑ 

συνεπάγεται το χειρισμό δυνητικά επικίνδυνων υλικών. Οι εργαζόμενοι που 

συμμετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες, πρέπει να βεβαιωθούν ότι όλοι οι πιθανοί 

κίνδυνοι έχουν αναγνωριστεί και εκτιμηθεί, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα 

για την αποτροπή της έκθεσης  σε μολυσματικές ή επικίνδυνες  τοξικές ουσίες.   

 Προστατευτικός εξοπλισμός: Το είδος των μέσων ατομικής προστασίας, που 

χρησιμοποιείται από τους εργαζόμενους, εξαρτάται από το βαθμό της δυνητικής 

έκθεσής τους στους κινδύνους που σχετίζονται με τη διαχείριση των επικίνδυνων 

αποβλήτων. Το Τμήμα Κτηνιατρικής διαθέτει εξοπλισμό για την προστασία για 

όσων χειρίζονται επικίνδυνα απόβλητα (Πίνακας 9) 
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Πίνακας 9. Εξοπλισμός για την Ατομική Προστασία των εργαζομένων στο Τμήμα 

Κτηνιατρικής 

Είδος προστατευτικού εξοπλισμού Αριθμός  

Προσωπίδα (ανάλογα με την εργασία)  

Μάσκες προσώπου (ανάλογα με την εργασία)  

Γυαλιά (ανάλογα με την εργασία)  

Φόρμα προστασίας (υποχρεωτική)  

Βιομηχανικές ποδιές  (ανάλογα με την εργασία)  

Μπότες (υποχρεωτικά)  

Χοντρά γάντια για το προσωπικό καθαρισμού, τους 

μεταφορείς των αποβλήτων στους χώρους προσωρινής 

αποθήκευσης, τους χειριστές μονάδων επεξεργασίας 

(αποστείρωσης) και απλά γάντια για το ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό  

 

 

Οι μπότες και τα χοντρά γάντια δίνονται στο προσωπικό καθαρισμού, τους 

μεταφορείς των αποβλήτων στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης, τους χειριστές 

μονάδων επεξεργασίας (αποστείρωσης), για προστασία από πιθανό τραυματισμό (π.χ. 

αιχμηρά, που μπορεί λόγω κακού διαχωρισμού να βρεθούν σε πλαστικούς σάκους ή 

να διαπεράσουν ακατάλληλους περιέκτες).  Οι χειριστές μονάδων επεξεργασίας 

(αποστείρωσης) πρέπει να φορούν προσωπίδες κατά την τοποθέτηση ή την 

απομάκρυνση των αποβλήτων από τους κλιβάνους. 

 

 Ατομική Υγιεινή: Το πλύσιμο των χεριών είναι απαραίτητο κάθε φορά που 

κάποιος έρχεται σε επαφή με απόβλητα. Για την τήρηση των βασικών κανόνων 

υγιεινής το Τμήμα Κτηνιατρικής διαθέτει συστήματα καθαριότητας, νιπτήρες με 

σαπούνι και ζεστό νερό, κοντά στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης και στους 

χώρους όπου γίνεται η επεξεργασία (αποστείρωση).    

 

 Ανοσοποίηση: Προτείνεται η ενεργητική ανοσοποίηση κατά του Τετάνου. 
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6.2. Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων 

με βάση τα όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω επισημαίνονται: 

 Ο προσεκτικός διαχωρισμός απορριμμάτων και η τοποθέτησή τους σε 

διαφορετικούς (με βάση το χρώμα τους και την ποιότητά τους) περιέκτες-σάκους, 

ώστε να είναι απόλυτα διακριτός ο κίνδυνος που προκύπτει από την κάθε 

κατηγορία. Συγκεκριμένα:  

 Η επιλογή κατάλληλης συσκευασία προστατεύει τους εργαζόμενους από την 

επαφή τους με τα απόβλητα και τις διαρροές.  

 Η σωστή σήμανση επιτρέπει την άμεση αναγνώριση του είδους του 

απορρίμματος και της πηγής προέλευσης. 

 Η σωστή μεταφορά μέσω τροχήλατων-κάδων που ελαττώνει την πιθανότητα να 

εκτεθεί το εμπλεκόμενο προσωπικό σε κίνδυνο. 

 Η προσεκτική αποθήκευση που επιτρέπει την πρόσβαση μόνο στο 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό.  

 

6.3. Ειδικές προφυλάξεις για την αντιμετώπιση ατυχημάτων από επικίνδυνες 

ουσίες 

Το προσωπικό καθαρισμού που καλείται να καθαρίσει επικίνδυνα υλικά, τα οποία  

έχουν διασκορπιστεί ως αποτέλεσμα ατυχήματος, φοράει γάντια, μάσκα, γυαλιά και 

ειδική φόρμα. Αν η ουσία είναι πτητική και ιδιαίτερα επικίνδυνη (π.χ. τοξική), φοράει 

επιπλέον αναπνευστήρα. Αν υπάρχει μολυσματικό υλικό στο δάπεδο, ο χώρος 

καθαρίζεται με απολυμαντικά. Είναι σημαντικό να ανακτήσουμε με προσοχή τον 

υδράργυρο, αν έχει συμβεί διαρροή του σε κάποιο ατύχημα (βλ. παρακάτω).   

 

6.4. Ασφάλεια κατά τη διαχείριση κυτταροτοξικών φαρμάκων  

 

Υπεύθυνος για την ασφάλεια κατά τη χρήση κυτταροστατικών φαρμάκων είναι ο 

Επόπτης Επικίνδυνων Φαρμακευτικών ουσιών. Για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης 

σε κυτταροτοξικά φάρμακα λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

 Γραπτές οδηγίες που καθορίζουν τις ασφαλείς διαδικασίες για κάθε σχετική 

εργασία 
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 Φύλλα ασφαλείας που βασίζονται στις οδηγίες του προμηθευτή για τους 

ενδεχόμενους κινδύνους 

 Καθορισμένη διαδικασία για την έκτακτη περίπτωση επαγγελματικού ατυχήματος 

 Εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκεται στον χειρισμό κυτταροτοξικών 

φαρμάκων 

 

Οι οδηγίες για την προστασία από τα απόβλητα που περιέχουν κυτταροτοξικά 

περιλαμβάνουν: 

 Συλλογή των κυτταροτοξικών αποβλήτων σε στεγανούς περιέκτες με ετικέτα που 

περιέχει  τον όρο «Επικίνδυνα Κυτταροτοξικά Απόβλητα» και τοποθέτησή τους σε 

περιέκτες τοξικών ΕΙΑ. 

 Ασφαλή φύλαξη των κυτταροτοξικών αποβλήτων μέχρι την τελική τους διάθεση. 

 Επιστροφή των ληγμένων φαρμάκων στον προμηθευτή. 

 «Απολύμανση» του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση 

διασκορπισμένων ουσιών και για την επεξεργασία και διάθεση μολυσμένου από 

κυτταροτοξικά φάρμακα και εκκρίματα ασθενών υλικού. 

 Το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με κυτταροτοξικά απόβλητα πρέπει να φορά 

γάντια, μάσκες, στολές και γυαλιά. 

 

Το προσωπικό της Κτηνιατρικής πρέπει να γνωστοποιεί στις οικογένειες των 

ασθενών ζώων που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία τους κινδύνους που διατρέχουν 

και τους τρόπους με τους οποίους αυτοί ελαχιστοποιούνται. 
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7. Εκπαίδευση του Προσωπικού του Τμήματος 

Κτηνιατρικής 
 

Το προσωπικό του Τμήματος Κτηνιατρικής εκπαιδεύεται σε θέματα διαχείρισης των 

ΕΙΑ, αλλά και υγιεινής, ασφάλειας και περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με 

αυτά. Η εκπαίδευση αποσκοπεί, εκτός των άλλων, στο να οριοθετήσει τους ρόλους 

και τις υπευθυνότητες του ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού 

καθώς και των φοιτητών μέσα στο συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης των αποβλήτων. 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης αναπροσαρμόζεται κάθε φορά που υπάρχουν νέα 

δεδομένα στη διαχείριση των αποβλήτων (π.χ. εμφάνιση νέων τεχνολογιών).  

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια απευθύνονται στο σύνολο του προσωπικού, και κυρίως 

στους εργαζόμενους που παράγουν και χειρίζονται επικίνδυνα απόβλητα: 

 Στο ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό-παραϊατρικό προσωπικό και τους φοιτητές 

 Στο προσωπικό καθαριότητας (βοηθητικό προσωπικό)  

 Στο προσωπικό της Διοίκησης που μπορεί να εμπλέκεται στην εφαρμογή όσων 

υπαγορεύει ο Εσωτερικός Κανονισμός 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε ομάδες που περιλαμβάνουν άτομα και από τις 

τρεις κατηγορίες, ώστε να γνωρίζει ο ένας τις αρμοδιότητες του άλλου.  

Τα προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού περιλαμβάνουν: 

 Ενημέρωση για το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο στα θέματα διαχείρισης των 

ιατρικών αποβλήτων. 

 Πληροφόρηση σχετικά με τους προβλεπόμενους από τον Εσωτερικό Κανονισμό 

ρόλους και υπευθυνότητες κάθε κατηγορίας εργαζομένων. 

 Οδηγίες εφαρμογής των πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων π.χ. επεξήγηση 

της έγχρωμης κωδικοποίησης των σάκων και της σήμανσης (συμβόλων) και των 

προφυλάξεων που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τον χειρισμό των μολυσματικών 

και επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων κ.ά. 

 Διαδικασίες ελαχιστοποίησης των αποβλήτων.  

 Σημασία του σωστού διαχωρισμού των διαφόρων κατηγοριών  αποβλήτων.  
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 Ενημέρωση για τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διαχείριση των ιατρικών 

αποβλήτων, τους τρόπους μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων και τις 

επιπτώσεις στην υγεία. 

 Διαδικασίες αντιμετώπισης ατυχημάτων με παρουσίαση του Σχεδίου Έκτακτης 

Ανάγκης. 

 Οδηγίες για τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας (φόρμας, γαντιών, μάσκας 

κ.λ.π.) και για τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας του προσωπικού κατά τη 

διαχείριση των ΕΙΑ.  

Η εκπαίδευση υλοποιείται τόσο μέσω σεμιναρίων και διαλέξεων (Πίνακας 10), όσο 

και μέσω πρακτικών εφαρμογών και ασκήσεων, ανάλογα με την περίπτωση και από 

ανθρώπους που έχουν εμπειρία στους κινδύνους και στις πρακτικές διαχείρισης των 

ιατρικών αποβλήτων. Τα μαθήματα επαναλαμβάνονται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, έτσι ώστε να αλλάξει η νοοτροπία του προσωπικού όσον αφορά στην 

αναγκαιότητα της σωστής διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων, να ενημερώνεται το 

νέο προσωπικό, να αναπροσαρμόζεται η γνώση στα νέα δεδομένα. 

Ο Πρόεδρος/Υπεύθυνος Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων καθώς και οι Επόπτες 

Βιοασφάλειας, Επικίνδυνων Χημικών και Επικίνδυνων Φαρμακευτικών ουσιών   

είναι υπεύθυνοι για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που αφορούν τη διαχείριση των 

ιατρικών αποβλήτων, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού και τον 

Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος Κτηνιατρικής.  
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Πίνακας 10. Πρόγραμμα σεμιναρίων και διαλέξεων σχετικά με την Διαχείριση των ΕΙΑ* 

Θεματικές ενότητες 
Ονοματεπώνυμο 

Εκπαιδευτή 

Ειδικότητα 

εκπαιδευτή 

Ημερομηνίες 

διεξαγωγής και 

διάρκεια 

προγράμματος 

Αριθμός και 

ειδικότητες 

εκπαιδευόμενων 

     

     

     

 

          * Συμπληρώστε το αρχείο με τα περιεχόμενα, τις ημερομηνίες διεξαγωγής των μαθημάτων κ.λ.π. στοιχεία. Αναθεώρηση του 

περιεχομένου θα λαμβάνει χώρα όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
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8. Σχέδιο Έκτατης Ανάγκης 

Το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης ενεργοποιείται, όταν συμβεί διασκορπισμός στερεών, 

υγρών μολυσματικών ή άλλων επικίνδυνων π.χ. τοξικών ουσιών ή τραυματισμός 

ατόμων.  

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος/Υπεύθυνος 

Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων (βλ. παρακάτω), ο οποίος έχει το συντονισμό του 

συνόλου των ενεργειών και ενημερώνει τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Τμήματος 

Κτηνιατρικής.  

8.1. Για την αντιμετώπιση ατυχημάτων 

 Ακολουθείται το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό. 

 Διατίθεται ο απαραίτητος εξοπλισμός ώστε να εφαρμοστούν γρήγορα και με 

ασφάλεια τα αναγκαία μέτρα (προστατευτικός ρουχισμός, μέσα συλλογής κ.λ.π., 

Πίνακας 11). 

 Καθαρίζονται και απολυμαίνονται οι περιοχές που μολύνθηκαν.  

 Περιορίζεται όσο το δυνατό η έκθεση των εργαζομένων κατά τη διαδικασία 

καθαρισμού. 

 Περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό οι επιπτώσεις στα ασθενή ζώα, στο προσωπικό 

και στο περιβάλλον.  

 Εκπαιδεύεται διαρκώς το προσωπικό στην αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης. 

8.2. Στοιχειώδη βήματα αντιμετώπισης περιστατικού με διασκορπισμένα 

επικίνδυνα υλικά: 

1. Ειδοποίηση του Προέδρου/Υπεύθυνου Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων, ο 

οποίος θα συντονίσει τις απαιτούμενες εργασίες. 

2. Απομάκρυνση όλων των ατόμων που δεν εμπλέκονται στις εργασίες 

καθαρισμού. 

3. Προσδιορισμός της φύσης και των χαρακτηριστικών των διασκορπισμένων 

ουσιών. 

4. Απομόνωση της προσβεβλημένης περιοχής. 
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5. Παροχή πρώτων βοηθειών και ιατρικής περίθαλψης αν υπάρχουν 

τραυματισμένα άτομα. Επιπρόσθετη ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση από 

τον ιατρό  Υπηρεσίας του Α.Π.Θ. (Τηλέφωνο επικοινωνίας  2310995500) 

6. Πλύσιμο και απολύμανση των οφθαλμών και του δέρματος των ατόμων που 

εκτέθηκαν. Αν οι οφθαλμοί έχουν εκτεθεί από τοξική-διαβρωτική, γενικά 

χημική ουσία, ολόκληρο το πρόσωπο ξεπλένεται με άφθονο και καθαρό νερό, 

με τους οφθαλμούς να ανοιγοκλείνουν διαρκώς επί 10-30 λεπτά της ώρας. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε τυχόν ανοικτές πληγές στο σώμα. 

7. Εξουδετέρωση ή απολύμανση του διασκορπισμένου επικίνδυνου υλικού, εάν 

αυτό ενδείκνυται. 

8.  Παροχή των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας στα άτομα που 

πραγματοποιούν τις εργασίες καθαρισμού. 

9. Σε περίπτωση βιολογικών ή μολυσματικών υλικών, η απολύμανση των 

επιφανειών  μπορεί να γίνει με διάλυμα 5% υποχλωριώδους νατρίου (αδιάλυτη 

οικιακή χλωρίνη) ή  με άλλα απολυμαντικά χώρου, σύμφωνα με τις οδηγίες  του 

Επόπτη Βιοασφάλειας. 

10. Σε περίπτωση τοξικών υλικών (κυτταροστατικά κ.α.) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η 

χρήση απολυμαντικών ή άλλων χημικών ουσιών για την εξουδετέρωση τους. 

Καλείται αμέσως ο Επόπτης Επικίνδυνων Φαρμακευτικών ουσιών, ο οποίος θα 

δώσει τις απαραίτητες οδηγίες. 

11. Περισυλλογή όλων των διασκορπισμένων υλικών. Τα αιχμηρά αντικείμενα δεν 

πρέπει να περισυλλέγονται με τα χέρια. Πρέπει να χρησιμοποιείται ειδικός 

εξοπλισμός π.χ. λαβίδες, φτυάρια κ.ά.  

12. Σε περίπτωση μολυσματικού υλικού, καθαρισμός και απολύμανση της περιοχής 

(π.χ. δάπεδο) με απορροφητικά υφάσματα. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο η 

μία πλευρά του υφάσματος (ή άλλου απορροφητικού υλικού), ώστε να μην 

εξαπλωθεί η μόλυνση. Η απολύμανση πρέπει να γίνεται από το λιγότερο προς 

το περισσότερο μολυσμένο τμήμα, με τακτικές αλλαγές των απορροφητικών 

υλικών. Σε περίπτωση υγρών, πρέπει να χρησιμοποιούνται στεγνά πανιά, ενώ σε 

περίπτωση διασκορπισμένων στερεών υλικών, πανιά εμβαπτισμένα σε υδατικό 

διάλυμα (όξινο, βασικό ή ουδέτερο ανάλογα με την περίπτωση).  
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13. Τα επικίνδυνα υλικά και τα υλικά μιας χρήσης, που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

καθαρισμό, πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλους υποδοχείς αποβλήτων για 

την ειδική διαχείρισή τους. 

14. Πλύση με νερό της περιοχής και πέρασμα με στεγνά απορροφητικά πανιά. 

15. Απολύμανση όσων εργαλείων χρησιμοποιήθηκαν για τον καθαρισμό. 

16. Αφαίρεση του προστατευτικού ρουχισμού και απολύμανσή του. 

17. Σε περίπτωση έκθεσης ατόμου σε επικίνδυνη ουσία κατά την επιχείρηση 

καθαρισμού καταφεύγουμε στην παροχή ιατρικής περίθαλψης. 

Πίνακας 11. Ενέργειες και απαραίτητος εξοπλισμός στην αντιμετώπιση ατυχημάτων  

Ενέργεια Απαραίτητα εργαλεία ή υλικά 

Χειρισμός της διασκορπισμένης 

ουσίας 

Προστατευτικός εξοπλισμός  

Περιορισμός της διασκορπισμένης 

ουσίας 

Απορροφητικά υλικά (π.χ. πετσέτες, πανιά, 

χαρτί κ.ά.) 

Εξουδετέρωση ή απολύμανση της 

ουσίας (εάν είναι απαραίτητο) 

Γιαο Μολυσματικής ουσίας: απολυμαντικό (π.χ. 

χλωρίνη) 

Για   Οξέων: ανθρακικό νάτριο, ανθρακικό 

ασβέστιο ή βάση 

Για   Βάσεων: σκόνη κιτρικού οξέος ή άλλο οξύ 

Για    Κυτταροτοξικών υλικών: ειδικές χημικές 

ουσίες αποδόμησης 

Συλλογή της διασκορπισμένης 

ουσίας 

Για    Υγρών: απορροφητικό χαρτί, πριονίδια, 

προσροφητικός πηλός 

Για    Στερεών: λαβίδες, σκούπες, γάζες, φτυάρι 

Υδρ  Υδράργυρου: σφουγγάρι υδραργύρου, αντλία 

κενού 

Συσκευασία των αποβλήτων Πλαστικές σακούλες (κόκκινη ή κίτρινη, 

ανάλογα με την περίσταση), περιέκτες 

αιχμηρών κ.ά. 

«Απολύμανση» της περιοχής Για  Μολυσματικών υλικών: απολυμαντικά 

Για  Επικίνδυνων τοξικών ουσιών: κατάλληλος 

διαλύτης ή νερό 
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8.3. Στοιχειώδη βήματα αντιμετώπισης τραυματισμού και έκθεσης σε 

επικίνδυνη ουσία 

1. Άμεση παροχή πρώτων βοηθειών, όπως καθαρισμός των πληγών και του 

δέρματος, και ξέπλυμα των οφθαλμών με καθαρό νερό (όπως περιγράφηκε 

παραπάνω). Σε περίπτωση  τραυματισμού από αιχμηρό αντικείμενο, πρέπει να 

βοηθηθεί η αιμορραγία της πληγής και στη συνέχεια η περιοχή πρέπει να 

καθαριστεί με καθαρό τρεχούμενο νερό. 

2. Άμεση αναφορά του συμβάντος στον Επόπτη Βιοασφάλειας και στον 

Πρόεδρο/Υπεύθυνο Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων . 

3. Εξέταση του αντικειμένου που προκάλεσε το ατύχημα για ενδεχόμενη 

πρόκληση μόλυνσης. 

4. Επιπρόσθετη ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση από τον ιατρό  Υπηρεσίας 

του Α.Π.Θ. (Τηλέφωνο επικοινωνίας  2310995500) ή από το Τμήμα 

Επειγόντων Περιστατικών στο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νοσημάτων.  

5. Καταγραφή του συμβάντος. 

6. Διερεύνηση του συμβάντος και λήψη μέτρων για την αποφυγή παρόμοιων 

περιστατικών στο μέλλον. 

8.4. Αναφορά ατυχημάτων και περιστατικών 

Το προσωπικό του Τμήματος Κτηνιατρικής θα πρέπει να γνωρίζει την 

ενδεδειγμένη διαδικασία για την τεκμηριωμένη αναφορά ατυχήματος ή περιστατικού, 

που σχετίζεται με διασκορπισμό, διαρροή, λανθασμένο διαχωρισμό, αιχμηρά 

αντικείμενα κ.ά. Η αναφορά ατυχήματος γίνεται εγγράφως προς τον 

Πρόεδρο/Υπεύθυνο Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων (Πίνακας 12).  

Ο Πρόεδρος/Υπεύθυνος Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων διερευνάει τα αίτια του 

ατυχήματος, κρατάει αρχεία με τις έρευνες και τα μέτρα που λήφθηκαν και λαμβάνει 

τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιου συμβάντος. 
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Πίνακας 12. Έντυπο που συμπληρώνεται σε περίπτωση ατυχήματος  

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Φύση του ατυχήματος 

 

 

 

 

 

Τόπος του ατυχήματος 
 

 

Χρόνος του ατυχήματος 
 

 

Άμεσα εμπλεκόμενο προσωπικό 
 

 

Ενέργειες για την αντιμετώπιση του 

ατυχήματος 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες και παρατηρήσεις που 

σχετίζονται με το ατύχημα 
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9. Προσδιορισμός Υπευθύνων για την Εποπτεία και 

την Τήρηση των Μέτρων, Όρων, Περιορισμών στη 

Διαχείριση των Ιατρικών Αποβλήτων 

 

9.1. Ανάθεση καθηκόντων 

Στο πλαίσιο της επαρκούς οργάνωσης της Κτηνιατρικής Σχολής για τη διαχείριση 

των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, με την υπ’ αρ. …………………(αρ. ΓΣ) 

πράξη, ορίζεται Επιτροπή, έργο της οποίας είναι η εφαρμογή του Εσωτερικού 

Κανονισμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (Πίνακας 13).  

 

Πίνακας 13. Επιτροπή Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών  Αποβλήτων 

Μέλη Επιτροπής  

Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών  Αποβλήτων 
Ονοματεπώνυμο 

Πρόεδρος/Υπεύθυνος Διαχείρισης Επικίνδυνων 

Ιατρικών  Αποβλήτων 
 

Επόπτης  Βιοασφάλειας  

Επόπτης Επικίνδυνων Τοξικών ουσιών  

Επόπτης Ακτινολογικού/ και οποιουδήποτε 

Τμήματος χειρίζεται ραδιοϊσότοπα 
 

Επόπτης Επικίνδυνων Φαρμακευτικών ουσιών  

Επόπτης/ες  Καθαριότητας  

 

Η Επιτροπή αυτή βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τους Διευθυντές όλων των  

Εργαστηρίων και των Κλινικών της Σχολής. 

 

9.2. Κατανομή αρμοδιοτήτων 

 

Ο Πρόεδρος/Υπεύθυνος Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών  Αποβλήτων είναι 

επιφορτισμένος με τα παρακάτω καθήκοντα: 

 Τη διασφάλιση της σωστής διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων, όπως αυτή 

ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό της Σχολής. 
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 Την επικαιροποίηση/αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης 

των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων, όποτε αυτό απαιτείται. 

 Ρυθμίσεις για την επαρκή διάθεση οικονομικών και προσωπικού για την 

εφαρμογή του Κανονισμού. 

 Την εξασφάλιση της τήρησης αρχείων στα διάφορα στάδια της διαχείρισης 

των αποβλήτων, ώστε να παρακολουθούνται οι διαδικασίες. 

 Την άμεση αντικατάσταση των ατόμων που συμμετέχουν στην Επιτροπή 

Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων, σε περίπτωση αποχώρησής 

τους. 

 Τη διασφάλιση της επαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένων και των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, 

και τον προσδιορισμό των υπευθύνων για την πραγματοποίηση σεμιναρίων 

εκπαίδευσης. 

 Συνεργάζεται με τους Διευθυντές των Εργαστηρίων και των Κλινικών,  ώστε 

να διασφαλιστεί ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό γνωρίζουν τις 

ευθύνες τους για το διαχωρισμό των αποβλήτων. 

 Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Α.Π.Θ. για την 

εγκατάσταση, τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των μέσων 

προσωρινής αποθήκευσης (container, ψυγείων, δεξαμενών κ.λ.π.), των μέσων 

μεταφοράς (τροχηλάτων, ασανσέρ κ.λ.π.) και του εξοπλισμού αδρανοποίησης 

(αποστείρωσης) αποβλήτων που υπάρχει στο του Τμήμα Κτηνιατρικής.  

 Παρακολουθεί τις εξελίξεις της νομοθεσίας και της τεχνολογίας περί 

Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ).  

 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.). 

 Όσον αφορά στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών: 

 Διασφαλίζει ότι υπάρχουν διαθέσιμα μέσα ατομικής προστασίας και 

γραπτές οδηγίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, ότι σε κάθε 

περίπτωση βρίσκονται στη θέση τους, και ότι το προσωπικό γνωρίζει το 

τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
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 Διερευνά και καταγράφει κάθε περιστατικό που σχετίζεται με τη 

διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων (ατυχήματα, αστοχίες του 

συστήματος κ.α.). 

 

Επόπτης Βιοασφάλειας 

 Παρέχει συμβουλές σχετικά με το  σωστό διαχωρισμό, τη μεταφορά, την 

προσωρινή αποθήκευση και την επεξεργασία των επικίνδυνων μολυσματικών 

αποβλήτων (ΕΙΑ-ΜΧ) που παράγονται στα Εργαστήρια και τις Κλινικές.  

 Παρέχει συμβουλές σχετικά με τον έλεγχο των λοιμώξεων.  

 Συστήνει, σε συνεργασία με τον Ιατρό Υπηρεσίας του Α.Π.Θ., τον 

εμβολιασμό του προσωπικού που ασχολείται με τη διαχείριση των αποβλήτων  

 Οργανώνει και επιβλέπει την εκπαίδευση του προσωπικού στην ασφαλή 

διαχείριση των αποβλήτων σε συνεργασία με τους Διευθυντές των 

Εργαστηρίων και των Κλινικών. 

 Ελέγχει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας της αποστείρωσης, με τη 

χρήση βιολογικών δεικτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Η.Π. 

37591/2031 ΚΥΑ. 

 Έχει την ευθύνη για τη σωστή απολύμανση των χώρων. 

 Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των όσων αναφέρονται στον Εσωτερικό 

Κανονισμό Διαχείρισης και αφορούν τη διαχείριση των ΕΙΑ-ΜΧ και των 

ΕΙΑ-ΜΤΧ αποβλήτων.  

 Είναι υπεύθυνος για τη διαρκή εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού και 

λοιπού προσωπικού σε  θέματα διαχωρισμού, συλλογής, μεταφοράς και 

διάθεσης των ΕΙΑ-ΜΧ και των ΕΙΑ-ΜΤΧ αποβλήτων. 

 Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων της ορθής 

διαχείρισης των ΕΙΑ-ΜΧ και των ΕΙΑ-ΜΤΧ αποβλήτων. 

 

Επόπτης Επικίνδυνων Χημικών ουσιών 

 Παρέχει συμβουλές σχετικά με το  σωστό διαχωρισμό, τη μεταφορά, την 

προσωρινή αποθήκευση, και την διάθεση καθώς και την ελαχιστοποίηση των 

επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων (ΕΙΑ-ΤΧ) που παράγονται στα Εργαστήρια 

και τις Κλινικές.  
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 Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των όσων αναφέρονται στον Εσωτερικό 

Κανονισμό Διαχείρισης και αφορούν τη διαχείριση των ΕΙΑ-ΤΧ αποβλήτων.  

 Είναι υπεύθυνος για τη διαρκή εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού και 

λοιπού προσωπικού σε  θέματα διαχωρισμού, συλλογής, μεταφοράς και 

διάθεσης των ΕΙΑ-ΤΧ αποβλήτων. 

 Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων της ορθής 

διαχείρισης των ΕΙΑ-ΤΧ αποβλήτων. 

 

Επόπτης Επικίνδυνων Φαρμακευτικών ουσιών 

 Είναι αρμόδιος για την ασφαλή φύλαξη των φαρμάκων και την 

ελαχιστοποίηση των φαρμακευτικών αποβλήτων. 

 Είναι αρμόδιος για την ορθολογική προμήθεια των φαρμάκων, ώστε να μην 

περισσεύουν φάρμακα. 

 Είναι αρμόδιος για τις διαδικασίες διάθεσης των φαρμακευτικών αποβλήτων. 

 Είναι αρμόδιος για την κατάρτιση του προσωπικού που εμπλέκεται στη 

διαχείριση των φαρμακευτικών αποβλήτων.  

 Είναι αρμόδιος για τη σωστή χρήση των κυτταροτοξικών φαρμάκων και την 

ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από αυτά. 

 

Επόπτης Ακτινολογικού/ και οποιουδήποτε Τμήματος χειρίζεται ραδιοϊσότοπα  

 Τα καθήκοντα του είναι παρόμοια με αυτά του Υπευθύνου Φαρμακείου 

αναφορικά με τα τοξικά-ραδιενεργά απόβλητα, όταν αυτά υπάρχουν. 

 

Επόπτης/ες  Καθαριότητας  

 Καταγράφει/ουν τις ανάγκες σε ειδικά τροχήλατα, περιέκτες, σακούλες, 

υποδοχείς κατάλληλων προδιαγραφών, μέσα ατομικής προστασίας κ.λ.π. για 

τη διασφάλιση της επάρκειάς τους.  

 Επιβλέπει/ουν το βοηθητικό προσωπικό (προσωπικό καθαριότητας) που 

ασχολείται με τη συλλογή και τη μεταφορά των ιατρικών αποβλήτων και 

διασφαλίζει/ουν ότι αυτό εμπλέκεται μόνο στη διαχείριση υποδοχέων που 

έχουν κλειστεί ασφαλώς και όχι στο διαχωρισμό των αποβλήτων.  
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 Ελέγχει/ουν τη μεταφορά των ιατρικών αποβλήτων στους χώρους προσωρινής 

αποθήκευσης, ώστε αυτή να γίνεται με τα κατάλληλα μέσα, στα κατάλληλα 

χρονικά διαστήματα. 

 Επιβλέπει/ουν την καταλληλότητα των οχημάτων μεταφοράς και των 

υποδοχέων.   

 Ελέγχει/ουν το πρόγραμμα απολύμανσης του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. 

 Διασφαλίζει/ουν τη σωστή χρήση των χώρων αποθήκευσης των ιατρικών 

αποβλήτων και τη μη πρόσβασή τους από αναρμόδιους. 

 Φροντίζει/ουν για τη σωστή και προσεκτική μεταφορά των αποβλήτων προς 

και από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης. 

 Διασφαλίζει/ουν ότι τα απόβλητα δεν παραμένουν σε χώρους εκτός αυτών της 

προσωρινής αποθήκευσης (κλιμακοστάσια, προαύλειοι χώροι). 

 Διασφαλίζει/ουν ότι τα απόβλητα δεν παραμένουν περισσότερο από τον 

επιτρεπτό χρόνο στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης και ότι η τελική 

διάθεσή τους γίνεται με την απαιτούμενη συχνότητα. 

 Οργανώνει/ουν το πρόγραμμα και τις διαδικασίες απολύμανσης των μέσων 

μεταφοράς, των υποδοχέων και του χώρου προσωρινής αποθήκευσης των 

αποβλήτων. 

 Παρακολουθεί τη ροή των επικίνδυνων απορριμμάτων τηρώντας το Έντυπο 

Παραλαβής των ΕΙΑ που προορίζονται για προσωρινή αποθήκευση. 

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

στάδιο μεταφοράς και επεξεργασίας καθώς και διάθεσής τους καθώς και τα 

αρχεία του συστήματος διαχείρισης (παραστατικά, αναφορές κ.α.). 
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Παράρτημα 
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1α                                              1β                                                1γ 

 

Εικόνες 1α, 2β, 1γ: Σάκοι κατάλληλοι για τη συλλογή των προς αποστείρωση ΕΙΑ 

2α                                     2β 

    

Εικόνες 2α, 2β: Σάκοι κατάλληλου πάχους για τη συλλογή των ΕΙΑ που προορίζονται 

για αποτέφρωση  

3α                                       3β                                              3γ                                 

 

  

      Εικόνες 3α, 3β, 3γ: Δοχεία αιχμηρών (SHARPS)  

 

  Εικόνα 4: Περιέκτες χημικών ΤΧ αποβλήτων 
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          5α                                                         5β 

 

Εικόνες 5α, 5β: Σήμα βιολογικού κινδύνου και Επικίνδυνων Μολυσματικών 

Αποβλήτων»  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Highly Toxic Chemical  

 

 

Εικόνα 6: Σήμα ραδιενεργών αποβλήτων 

 

Εικόνα 7: Σήμανση επικίνδυνων χημικών ΤΧ αποβλήτων 
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