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                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

                        ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

                                        1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το κεφάλαιο αυτό διαπραγματεύεται, τα εγχειρίδια της ελληνικής πολιτικής, απόρεια 

της Ευρωπαϊκής, που αφορούν στη βασική επιταγή του 20ου αιώνα, που είναι η 

πρόληψη παραγωγής αποβλήτων καθώς και οι προβλέψεις παραγωγής έως το έτος 

2040. 

Πρόκειται για μια στοχευμένη διαδικασία, με μεθοδευμένη μελέτη, έτσι ώστε η 

Ευρώπη να πμορέσει να διαχειριστεί τα απόβλητα, με σκοπό την ορθή διαχείρισή 

τους, καθώς και την εξοικονόμηση των πόρων που διατίθενται με σκοπό την ασφαλή 

επαναχρησιμοποίηση αυτών, μια τεχνική που αναπτύσσεται στα επόμενα κεφάλαια. 

Αναφέρεται αρχικά, το εθνικό στρατηγικό σχέδιο πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων 

που περιλαμβάνει τα απόβλητα όλων των βιομηχανικών κλάδων και μεθοδεύει τη 

στρατηγική πρόληψης παραγωγής τους και στη συνέχεια, το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο 

διαχείρισης Αποβλήτων από Υγειονομικές Μονάδες. 

1.2  ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Το 2013 η υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ ανέθεσε στην ENVIROPLAN A.E 

το σχεδιασμό και την υλοποίηση του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού πρόληψης 

δημιουργίας αποβλήτων[1]. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις 

φάσεις: 

ΦΑΣΗ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. 

ΦΑΣΗ 2: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ 

ΦΑΣΗ 3: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ 

ΦΑΣΗ 4: ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. 

                

Από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης φάσης θα καθοριστούν στη συνέχεια οι 

προτεραιότητες και οι στόχοι. Στο σημείο αυτό καθορίζονται και οι εμπλεκόμενοι 

φορείς που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Υπουργείο Υγείας του οποίου ο 

ρόλος σε συνεργασία με το Υ.Π.Ε.Κ.Α είναι ο εξής: 
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Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α: Αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων και προώθηση της 

ανακύκλωσης (Πυλώνας 3). Προώθηση της περιβαλλοντικής έρευνας, καινοτόμων 

τεχνολογιών και πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία και γνώση. (Πυλώνας 

4). Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής προστασίας στις περιφερειακές και τομεακές 

πολιτικές, των περιβαλλοντικών συμφωνιών και μηχανισμών εθελοντικού ελέγχου. 

Υπουργείο Υγείας: Έλεγχος της εφαρμογής του ΕΕΣΔΕΑΥΜ. Για την υλοποίηση 

των απαιτούμενων στόχων του ΕΕΣΔΕΑΥΜ ορίζεται το Υ.Π.Ε.Κ.Α ως επισπεύδον 

υπουργείο για δράσεις εκτός Υ.Μ. και το Υπουργείο Υγείας ως επισπεύδον 

υπουργείο για δράσεις εντός των Υ.Μ. 

 Μετά τον καθορισμό των στόχων θα ακολουθήσει η χάραξη της στρατηγικής 

που περιλαμβάνει την καταγραφή και ανάληψη όλων των απαραίτητων μέτρων και 

δράσεων. Επίσης θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ιεράρχηση αυτών των δράσεων 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες της χώρας, καθώς επίσης και τα διαθέσιμα 

οικονομικά αποθέματα αυτής. Στη φάση διαμόρφωσης της στρατηγικής καθορίζεται 

και ο τρόπος υλοποίησής της. Πιο συγκεκριμένα: 

 Καθορίζονται τα απαραίτητα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την 

υλοποίηση της στρατηγικής 

 Γίνεται ανάλυση του κινδύνου επίτευξης των στόχων 

 Καθορίζεται ο χρονικός προγραμματισμός επίτευξης των στόχων. 

Για να είναι ολοκληρωμένη μια στρατηγική πρέπει να παρακολουθείται μέσα από 

συγκεκριμένους ελέγχους, καθώς επίσης και μέσα από συγκεκριμένους δείκτες. 

Τέτοιοι δείκτες είναι: το ολικό εισόδημα ανά κέντρο ή υπηρεσία, το εισόδημα ανά 

νοικοκυριό, τα άτομα ανά νοικοκυριό, ο πληθυσμός, η ποσότητα αποβλήτων που 

παράγεται κατά καιρούς, ειδικότερα για τα νοσοκομειακά απόβλητα, τέτοιοι 

δείκτες είναι η μέση διάρκεια νοσηλείας, η ποσότητα των αποβλήτων που 

παράγονται ημερησίως ανά κλίνη, ο αριθμός των διαγνωστικών εξετάσεων που 

διενεργούνται ημερησίως ανά κλίνη, ο αριθμός του ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού που αντιστοιχεί σε κάθε κλίνη ανά βάρδια (διαιρούμενος ανά τρία) 

και λειτουργεί ως συντελεστής κ στους δύο τελευταίους δείκτες, δηλαδή κ*χ (οι 

δύο τελευταίοι δείκτες)*ΜΔΝ. Τα στοιχεία προκύπτουν από τα ΚΕΝ του 

ασθενούς όπου αντλούνται στοιχεία για νοσήλια, τυχόν χειρουργεία, εξετάσεις. 

                               1.2.1 ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΑ 

Ο ελληνικός οργανισμός ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) του Υ.Π.Ε.Κ.Α είναι 

υπεύθυνος για τη διαχείριση στέρεων αποβλήτων στην Ελλάδα και όσον αφορά 

συγκεκριμένα ρεύματα αποβλήτων και δη υγειονομικών μονάδων, 

χρησιμοποιούνται τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης στέρεων αποβλήτων. 

(ΠΕΣΔΑ). Οι ΠΕΣΔΑ εξειδικεύουν τους στόχους του εθνικού σχεδιασμού και σε 

συνεργασία με φορείς όπως ΦοΔΣΑ και ΟΤΑ μεριμνούν για τα έργα 

ολοκληρωμένης συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων με στόχο την ανάκτηση 

και ανακύκλωση διεργασίες στις οποίες θα αναφερθούμε παρακάτω. 
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                          1.2.2  ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΑΥΜ 

Δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία και πολιτικές για την πρόληψη παραγωγής 

ΕΑΥΜ στην Ελλάδα λόγω του νεοσύστατου τόσο του σχεδίου πρόληψης όσο και 

του ΕΕΣΔΕΑΥΜ στο οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια 

                                                     

 

                                                1.3.  ΕΕΣΔΕΑΥΜ2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                 1.3.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΕΣΔΕΑΥΜ 

Η κατάρτιση του ΕΕΣΔΕΑΥΜ αποτέλεσε επιταγή της Ευρωπαϊκής πολιτικής η 

οποία θέσπισε κατευθυντήριες οδηγίες τα τελευταία χρόνια μέσα στο πλαίσιο 

εναρμόνισης των κρατών μελών με τις αρχές της ΒΑ. Το έργο αυτό στοχεύει στον 

πυρήνα αυτής της πολιτικής φιλοσοφίας όλων των επιχειρήσεων και κύριος ρόλος της 

είναι η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων. Οι αρχές που διέπουν την εκπόνηση του 

ΕΕΣΔΕΑΥΜ είναι οι εξής: 

 Δημιουργία ολοκληρωμένου και κατάλληλου δικτύου εγκαταστάσεων 

συλλογής, μεταφοράς ανάκτησης και διάθεσης των ΑΥΜ, λαμβάνοντας 

υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. (θα αναφερθούν παρακάτω). Στόχος 

είναι ο περιορισμός της εξαγωγής ΑΥΜ και η αυτάρκεια της χώρας σε 

υποδομές διαχείρισης ΑΥΜ, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές 

ιδιαιτερότητες της Ελλάδας και την ανάγκη για ειδικευμένες εγκαταστάσεις. 

 Η δυνατότητα διαχείρισης των ΑΥΜ σε μια από τις πλησιέστερες 

εγκαταστάσεις, με τη χρησιμοποίηση των καταλληλότερων μεθόδων και 

τεχνολογιών, ώστε να διασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας 

περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας. Βασικό σημείο αποτέλεσε ο 

προσδιορισμός περιοχών με τις μεγαλύτερες ποσότητες παραγόμενων 

αποβλήτων σε συνάρτηση με τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας. 

 Το σχέδιο αυτό έχει σαν στόχο την κάλυψη των αναγκών της χώρας μέχρι το 

2040 και θα γίνει σε τρία στάδια. Το τρίτο στάδιο έχει σαν καταληκτική 

ημερομηνία το 2015. 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ  

 Καταχώριση των στοιχείων περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΠΠΔ, ΑΕΠΟ) 

στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο (ΗΠΜ) 

 Ετήσια υποβολή, έλεγχος-αξιολόγηση και καταχώρηση στο ηλεκτρονικό 

σύστημα συστηματικής συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων παραγωγής και 

διαχείρισης αποβλήτων στο οποίο εισάγονται μέσω διαδικτύου από τους 
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υπόχρεους φορείς οι ετήσιες εκθέσεις Παραγωγών Αποβλήτων, των στοιχείων 

που προέρχονται από τις εκθέσεις που υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως ο 

παραγωγός και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει υπ’ ευθύνη του τη 

διαχείριση των ΕΑΥΜ. Οι εκθέσεις υποβάλλονται ετησίως κατά το μήνα 

Φεβρουάριο στην αρμόδια διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.Σ της οικείας περιφέρειας, στην 

περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα αρχή και στην αρμόδια υπηρεσία του 

Υ.Π.Ε.Κ.Α. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν την καταγραφή των τύπων, των 

ποσοτήτων και των εργασιών διαχείρισης για τα παραγόμενα ή/ και 

διαχειριζόμενα απόβλητα. Καταγράφονται οι ποσότητες των κατηγοριών των 

ΕΑΥΜ με βάση τον εξαψήφιο κωδικό ΕΚΑ και οι εργασίες διαχείρισης με 

βάση την αντίστοιχη κοινοτική κωδικοποίηση. 

 Υποδείξεις-προτάσεις από το Υ.Π.Ε.Κ.Α προς τους παραγωγούς και τους φορείς 

διαχείρισης των ΕΑΥΜ, όπου απαιτείται για την εφαρμογή των διατάξεων της 

ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.        Το στάδιο αυτό πρέπει να υλοποιηθεί σε 

περίοδο ενός έτους. 

                                             ΣΤΑΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 Επικαιροποίηση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τους 

υπόχρεους παραγωγούς ΕΑΥΜ και τους φορείς διαχείρισης και ανάλογη 

τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων και ανάλογων δραστηριοτήτων 

 Ολοκλήρωση της εσωτερικής οργάνωσης των ΥΜ (κατάρτιση ΕΚΔΑΥΜ, 

συγκρότηση επιτροπών, εκπαίδευση του προσωπικού) 

                                       ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 Κατασκευή των απαιτούμενων έργων διαχείρισης των ΕΑΥΜ εντός των 

ΥΜ σύμφωνα με τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές διαχείρισης ΕΑΥΜ. 

(Θα αναφερθούν παρακάτω) 

 Δημιουργία σημείων συλλογής αποσυρόμενων ιατρικών συσκευών που 

περιέχουν υδράργυρο, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής 

εντός των ΥΜ. 

 Δημιουργία ειδικών χώρων υποδοχής και φύλαξης των ληγμένων 

φαρμάκων στα φαρμακεία. 

 Δυνατότητα δημιουργίας δημοτικών συστημάτων συλλογής-μεταφοράς 

ΕΑΥΜ. 

 

 Η υλοποίηση του παρόντος σχεδίου, δίνει τη δυνατότητα για νέες 

επενδύσεις στον τομέα της διαχείρισης των ΑΥΜ, οι οποίες είναι στην 

ευχέρεια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Το παρόν σχέδιο θέλει να 

διασφαλίσει την ασφαλή τελική διάθεση των ΑΥΜ, υποδεικνύει τις 

ελάχιστες απαραίτητες υποδομές διαχείρισης, για τις οποίες έχουν 

εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι για την υλοποίησή τους. 
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 Το παρόν σχέδιο σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 

146163/2012 (Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων 

Υγειονομικών Μονάδων), περιλαμβάνει οργανωτικές πτυχές που 

σχετίζονται με τη διαχείριση των ΑΥΜ και κατανέμει αρμοδιότητες 

ανάμεσα στους εμπλεκόμενους δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς. Επίσης 

περιλαμβάνει προβλέψεις για εκστρατείες ευαισθητοποίησης και 

ενημέρωσης του κοινού και λοιπών εμπλεκόμενων στη διαχείριση των 

ΑΥΜ. 

 

     1.3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΜ ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2040 

 Ο όγκος των παραγόμενων ΑΥΜ σχετίζεται άμεσα με τον αριθμό των κλινών 

που λειτουργούν στη χώρα. Για την εκτίμηση των παραγόμενων ΑΥΜ έως το έτος 

2040, χρησιμοποιήθηκαν ως βάση αναφοράς τα δημοσιευμένα στοιχεία της 

EUROSTAT για τα έτη 2000-2008, αναφορικά με τον αριθμό των κλινών ανά 

100.000 κατοίκους, όπου παρουσιάζεται πτωτική τάση στο σύνολο των χωρών μελών 

της Ε.Ε. Ο δείκτης αριθμού κλινών ανά 100.000 κατοίκους είναι 496 κλίνες. Ο 

δείκτης αυτός, μέχρι το έτος 2040, διατηρείται σταθερός για τις περιφέρειες που 

παρουσιάζουν υστέρηση, ενώ για τις περιφέρειες με αριθμό κλινών μεγαλύτερο του 

πανελλαδικού μέσου όρου, ο αριθμός αυτός υπολογίζεται με αναγωγή βάσει του 

πληθυσμού. Για τον υπολογισμό της παραγωγής των ΑΥΜ χρησιμοποιήθηκαν 

δείκτες κι έγινε παραδοχή πληρότητας 95% για τα ΔΘ και 75% για τα ΙΘ. 

 

 Οι αναφερόμενες ποσότητες στον πίνακα 1.  αποτελούν συντηρητική 

εκτίμηση εξαιτίας: 

 Της περιορισμένης εφαρμογής της διαλογής στην πηγή των ΑΥΜ 

 Της αδυναμίας εκτίμησης των παραγόμενων ποσοτήτων ΑΥΜ από μονάδες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Στη χώρα παράγονται απόβλητα προσομοιάζοντα με τα ΕΑΥΜ, όπως ληγμένα 

φάρμακα που καταλήγουν σε αποθήκες φαρμακοβιομηχανιών/ ή και 

φαρμακαποθήκες, για τα οποία θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη τελικής διάθεσης 

εντός της χώρας, σύμφωνα με την αρχή της εγγύτητας και τις διατάξεις του 

1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων που ορίζει τα εξής: 

Ο κοινοποιών που προτίθεται να μεταφέρει απόβλητα, απευθύνει προηγούμενη 

γραπτή κοινοποίηση, γραπτώς στην αρμόδια αρχή αποστολής. Η κοινοποίηση 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα: το έγγραφο κοινοποίησης, το έγγραφο μεταφοράς,  

πληροφορίες και τεκμηρίωση στα έγγραφα κοινοποίησης και μεταφοράς, σύναψη 
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σύμβασης μεταξύ του κοινοποιούντος και του παραλήπτη, σύσταση χρηματικής 

εγγύησης. 

                        1.3.3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΕΣΔΕΑΥΜ 

 Το ΕΕΣΔΕΑΥΜ έχει τους παρακάτω στόχους: 

 Συμμόρφωση των υπαρχόντων ΥΜ στις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας. 

 Οργάνωση και εφαρμογή ολοκληρωμένων δικτύων διαχείρισης των ΑΥΜ 

εντός ΥΜ 

 Οργάνωση και εφαρμογή ολοκληρωμένων δικτύων διαχείρισης ΑΥΜ εκτός 

ΥΜ και υλοποίηση των προβλεπόμενων έργων υποδομής. Αυτές οι 

εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν μονάδες αποστείρωσης, μονάδες αποτέφρωσης 

και εγκατάσταση διαχείρισης της παραγόμενης τέφρας. (περισσότερες 

λεπτομέρειες θα αναφερθούν παρακάτω). 

 Προώθηση εφαρμογής προγραμμάτων ξεχωριστής συλλογής ΑΥΜ, 

γηροκομεία και μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

 Ενημέρωση και εκπαίδευση εμπλεκομένων στη διαχείριση των ΑΥΜ, 

ευαισθητοποίηση του κοινού και πρόσβαση στην περιβαλλοντική 

πληροφορία. 

            1.3.4. ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΕΣΔΕΑΥΜ 

 Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο το φάσμα της 

παραγωγής και διαχείρισης των ΑΥΜ. 

 Εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων (τεχνικά και οικονομικά) τεχνικών 

επεξεργασίας ΑΥΜ. (Εργασίες διάθεσης-ανάκτησης). (θα αναφερθούν 

κατωτέρω) 

 Οργάνωση των ΥΜ 

 Ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών στον τομέα διαχείρισης των ΑΥΜ, στο 

πλαίσιο εφαρμογής της αρχής της αυτάρκειας 

 Τόνωση των επενδύσεων στον υπόψη τομέα και δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας. 

 Μείωση του κόστους διαχείρισης των ΑΥΜ 

 Διευθέτηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη 

μακροχρόνια αποθήκευση των ΑΥΜ εντός των χώρων των ΥΜ 

 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της περιβαλλοντικής επίδοσης 

των δικτύων συλλογής και μεταφοράς ΑΥΜ και επέκταση αυτών 

 Μείωση των ποσοτήτων των επικίνδυνων αποβλήτων που μεταφέρονται 

στο εξωτερικό για διάθεση ή και ανάκτηση (μείωση περιβαλλοντικού και 

οικονομικού κόστους) στο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής της εγγύτητας. 

 Αξιοποίηση της δυναμικότητας των μονάδων αποτέφρωσης ΕΑΥΜ με 

σκοπό την τελική διάθεση σε αυτές επικίνδυνων αποβλήτων που 

προέρχονται από συναφείς δραστηριότητες (π.χ. ληγμένα φάρμακα, 
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εργαστηριακά απόβλητα), εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές 

λειτουργίας των μονάδων αποτέφρωσης, εφαρμόζοντας τις αρχές της 

εγγύτητας και της αυτάρκειας με στόχο τη βιωσιμότητα των μονάδων. 

 Καλύτερη εφαρμογή και αποτελεσματικότερος έλεγχος της ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

                  

             1.3.5 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ-ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ3 

  Η χώρα υποχρεούται να διαθέτει ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο 

εγκαταστάσεων ανάκτησης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, τα οποία 

συλλέγονται από νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που η 

συλλογή αυτή καλύπτει και τα σύμμεικτα αστικά απόβλητα από άλλους 

παραγωγούς, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. 

 Το δίκτυο σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει στη χώρα 

να καταστεί αυτάρκης στον τομέα της διάθεσης και ανάκτησης αποβλήτων 

λαμβανομένων υπόψη των γεωγραφικών συνθηκών ή της ανάγκης για 

ειδικευμένες εγκαταστάσεις για ορισμένους τύπους αποβλήτων. 

 Το προαναφερόμενο δίκτυο επιτρέπει τη διάθεση των αποβλήτων ή 

την ανάκτηση των αποβλήτων σε μια από τις πλησιέστερες κατάλληλες 

εγκαταστάσεις, με τη χρησιμοποίηση των καταλληλότερων μεθόδων και 

τεχνολογιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του 

περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. 

             

 

                     

                           1.4  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 Η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων είναι επιταγή του αιώνα 

 Το ΥΠΕΚΑ έχει καταρτίσει στρατηγικό σχέδιο πρόληψης αποβλήτων που 

περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: α) ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, β) 

καθορισμός προτεραιοτήτων και στόχων γ) χάραξη στρατηγικής και δ) σχέδιο 

νομικού κειμένου 

 Ειδικότερα για τα νοσοκομειακά απόβλητα υπάρχει το ΕΕΣΔΕΑΥΜ το οποίο 

σχεδιάστηκε βάσει των αρχών αυτάρκειας και εγγύτητας, υλοποιείται σε τρία 

στάδια: α) επικαιροποίηση στοιχείων των ΥΜ β) οργάνωση της διαχείρισης 

ΑΥΜ των ΥΜ και γ) έλεγχος των υποδομών διάθεσης και ανάκτησης με 

στόχο τη συμμόρφωση των ΥΜ με την περιβαλλοντική νομοθεσία. 
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    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

           ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

                                            2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα απόβλητα των υγειονομικών μονάδων χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες τα 

ΑΣΑ (αστικά στέρεα απόβλητα) ,  τα ΕΑΥΜ (επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών 

μονάδων και στα ειδικά ρεύματα αποβλήτων. 

Ειδικότερα τα ΕΑΥΜ χωρίζονται στα ΕΑΑΜ (επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς 

μολυσματικά), στα ΜΕΑ (μεικτά επικίνδυνα απόβλητα) και στα ΑΕΑ (άλλα 

επικίνδυνα απόβλητα). 

Τα ΑΣΑ, ακολουθούν ξέχωρη διαδικασία διαχείρισης, σε επίπεδο νομαρχίας και 

τοπικής αυτοδιοίκησης μεθοδευμένη και διατίθενται στους ΧΥΤΑ στους οποίους θα 

αναφερθούμε στο επόμενο κεφάλαιο. 

    Τα ΕΑΥΜ ακολουθούν τις εξής διαδικασίες: 

                                   2.2    ΜΕΑ4 

 Ακολουθούν τη μέθοδο της αποτέφρωσης όπου παράγεται: 

 Μη επικίνδυνη τέφρα που καταλήγει σε ΧΥΤΑ 

 Επικίνδυνη τέφρα όπου ακολουθείται η μέθοδος 

στερεοποίησης/σταθεροποίησης και καταλήγει μετά σε ΧΥΤΑ. 

 Υγρά απόβλητα που οδηγούνται στη μονάδα επεξεργασίας και από εκεί 

μετά στην αποχέτευση 

 Αέριες εκπομπές που οδηγούνται προς επεξεργασία και από εκεί στην 

ατμόσφαιρα. 

                                              2.3   ΕΑΑΜ4 

 Ακολουθούν τις διαδικασίες ή της αποτέφρωσης ή της αποστείρωσης 

 Στην αποτέφρωση ισχύει ότι και στα ΜΕΑ 

 Αποστείρωση: 

 Ακολουθείται υγρή θερμική επεξεργασία, όπου παράγονται α) στέρεα 

υπολείμματα τα οποία είναι επικίνδυνα και οδηγούνται σε ΧΥΤΕΑ ή μη 

επικίνδυνα και οδηγούνται σε ΧΥΤΑ β) υγρά απόβλητα που οδηγούνται σε 

μονάδα επεξεργασίας και από εκεί στην αποχέτευση γ) αέριες εκπομπές που 

οδηγούνται σε μονάδα επεξεργασίας και από εκεί στην ατμόσφαιρα 

 Ξηρή θερμική επεξεργασία όπου παράγονται στέρεα υπολείμματα και αέριες 

εκπομπές και ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρθηκε ανωτέρω για την 

παραγωγή των συγκεκριμένων αποβλήτων 

 Ακτινοβολία/μικροκύματα όπου παράγονται στέρεα υπολείμματα, αέριες 

εκπομπές και υγρά απόβλητα 
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 Χημική επεξεργασία όπου παράγονται στέρεα υπολείμματα, υγρά απόβλητα 

και αέριες εκπομπές. 

                                           

  2.4   ΑΕΑ4 

 Ακολουθούν τη διαδικασία της αποτέφρωσης που περιγράφηκε ανωτέρω ή 

οδηγούνται για ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων από αδειοδοτημένους 

φορείς. 

                         2.5  ΕΙΔΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

 Στέλνονται για ανάκτηση και διάθεση από αδειοδοτημένους φορείς. 

                         2.6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 

Προϋποθέσεις της ασφαλούς συσκευασίας των απορριμμάτων για την ασφαλή 

διαχείρισή τους αποτελεί η κατάλληλη σήμανσή τους ως προς την επικινδυνότητά 

τους ως προς την κλάση (Η)  και τον αριθμό UN. Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας 

που περιλαμβάνει τις κλάσεις των αποβλήτων: 

 

ΚΛΑΣΗ UN ΑΡΙΘΜΟΣ H ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 Η1 Εκρηκτικό 

3 Η3 Εύφλεκτα υγρά 

4.1 Η4.1 Εύφλεκτα στερεά 

4.2 Η4.2 Ουσίες ή απόβλητα που 

υπόκεινται σε ανάφλεξη 

4.3 Η4.3 Ουσίες ή απόβλητα που σε 

επαφή με το νερό 

εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια 

5.1 Η5.1 Οξειδωτικά 

5.2 Η5.2 Οργανικά υπεροξείδια 

6.1 Η6.1 Δηλητηριώδεις ουσίες 

(οξείας επενέργειας) 

6.2 Η6.2 Μολυσματικές ουσίες 

8 Η8 Διαβρωτικά 

9 Η10 Έκλυση τοξικών αερίων 

κατόπιν επαφής με τον 

αέρα ή το νερό 

9 Η11 Τοξική ουσία (βραδείας ή 

χρόνιας επενέργειας) 

9 Η12 Οικοτοξική ουσία 

9 Η13 Υλικό ικανό να παράγει 

μετά τη διάθεση, άλλο 

υλικό π.χ έκπλυμα που 

διαθέτει κάποιο από τα 

ανωτέρω χαρακτηριστικά. 
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           2.7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

                                                         2.7.1 ΑΣΑ5 

 Σκουπίδια-απορρίμματα: σκουπίδια από τν προετοιμασία και το σερβίρισμα 

φαγητού, καύσιμα, χαρτιά, χαρτόνια, κουτιά, βαρέλια, ξύλα, κλαδιά δέντρων, 

απόβλητα από το συγύρισμα του αυλόγυρου, έπιπλα, στρωσίδια, μέταλλα, 

τενεκεδένια κουτιά, μεταλλικά έπιπλα, έπιπλα ξύλινα, πλαστικά, γυαλιά, 

πήλινα σκεύη, ορυκτά (π.χ κάρβουνα). 

 Απόβλητα δρόμου: φύλλα από δέντρα, άδεια δοχεία 

 Εγκαταλελειμμένα οχήματα: οχήματα που ανήκουν στην κυριότητα των 

νοσοκομείων 

 Βιομηχανικά απόβλητα: απόβλητα από την προπαρασκευή του φαγητού, 

καζάνια, γραφεία, παλιοί υπολογιστές 

  Απόβλητα κατεδαφίσεων: σωλήνες, τούβλα και άλλα απόβλητα από 

κατεδαφίσεις κτηρίων, ρινίσματα από κατασκευές κτηρίων επίσης. 

 

                                    2.7.2 ΕΑΑΜ4 

 Χειρουργικά απόβλητα 

 Εργαστηριακά απόβλητα (εξαιρουμένων των χημικών) 

 Απόβλητα από την περιποίηση των ασθενών (επίδεσμοι, ρόμπες, υφάσματα, 

γάζες) 

 Αιχμηρά αντικείμενα 

 Υλικά μολυσμένα από αίμα και περιορισμένες ποσότητες σωματικών υγρώΝ 

                                                  2.7.3 ΜΕΑ4 

 Απόβλητα που προέρχονται από παθολογοανατομικά εργαστήρια και από 

χημειοθεραπείες όπως ιστοί, μέρη του σώματος, όργανα, πειραματόζωα 

 Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο, άλλα βαρέα μέταλλα, αμίαντο 

 Κυτταροτοξικά-κυτταροστατικά 

 Χημειοθεραπευτικά και άλλα φάρμακα 

                                           2.7.4 ΑΕΑ 

 Χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως: 

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 (KMnO4, K2Cr2O7) ή επιβραδυντές (NaHSO3, Na2SO3) 

 Αμαλγάματα οδοντιατρικής 

 Οργανικές χημικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται για την καθαριότητα 

(φαινόλες) 
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 Κατεστραμμένα θερμόμετρα 

 Πιεσόμετρα υδραργύρου 

 Έλαια εκροής από αντλίες κενού 

 Εξαντλημένα προσροφητικά υλικά φίλτρα, διαλύτες που χρησιμοποιούνται 

στα ακτινολογικά εργαστήρια. 

 

                      2.7.5 ΕΙΔΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ4 

 Ραδιενεργά 

 Μπαταρίες 

 Συσκευασίες με αέρια υπό πίεση 

 Ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης. 

 

                    2.7.6 ΕΑΥΜ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ4 

 Πρεσαρισμένα δοχεία αερίων 

 Άλατα αργύρου και φωτογραφικά απόβλητα ή απόβλητα από ακτινογραφίες 

 Τα απόβλητα που περιέχουν αλογονωμένα πλαστικά όπως 

πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) εφόσον οι θερμοκρασίες αποτέφρωσης είναι 

χαμηλότερες από 1100 0C 

 Απόβλητα με υψηλή περιεκτικότητα σε κάδμιο ή υδράργυρο, όπως σπασμένα 

θερμόμετρα, μπαταρίες. 

 Σφραγισμένες αμπούλες ή αμπούλες που περιέχουν βαρέα μέταλλα 

 Πτητικές και μη πτητικές οργανικές ουσίες 

 Απόβλητα από χημειοθεραπείες 

 Υδράργυρος και άλλα επικίνδυνα χημικά απόβλητα 

 Ραδιενεργά απόβλητα. 
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2.7.7 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ          

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ34 

 Η ΕΕ έχει θεσπίσει έναν εξαντλητικό κατάλογο αποβλήτων (ΕΚΑ) 

Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων, ο οποίος αναθεωρείται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα ή ανασκευάζεται και εναρμονίζεται με την επιστημονική και τεχνολογική 

πρόοδο. Στον κατάλογο αυτόν τα απόβλητα των ΥΜ έχουν τον αριθμό 18 και η 

ταξινόμηση είναι η εξής: 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ/ΖΩΩΝ/Ή 

ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

18 01: Απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την 

πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους. 

18 01 01: Κοπτερά εργαλεία (εκτός από το σημείο 18 01 03) 

18 01 02: Μέρη και όργανα του σώματος περιλαμβανομένων σάκων αίματος και 

διατηρημένο αίμα (εκτός από το σημείο 18 01 03) 

18 01 03: Απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές 

απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης 

18 01 04: Απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές 

απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (π.χ. επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία, 

σεντόνια, πετσέτες, ρουχισμός  μιας χρήσης, απορροφητικές πάνες). 

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

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

18 01 08: κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 

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

18 01 10: αμαλγάματα οδοντιατρικής 

18 02: απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη ασθενειών που 

εμφανίζονται σε ζώα 

18 02 01: κοπτερά 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 υπόκειται σε 

ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης 

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

                     ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

13 01: απόβλητα υδραυλικών ελαίων 

13 01 01*: υδραυλικά απόβλητα που περιέχουν PCB 

13 01 04: χλωριωμένα γαλακτώματα 

13 01 05*: μη χλωριωμένα γαλακτώματα 

13 01 09*: χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά 

13 01 10*: μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά 

13 01 11: συνθετικά υδραυλικά έλαια 

13 01 12*: άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια 

13 01 13*: άλλα υδραυλικά έλαια 

13 02: απόβλητα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

13 02 04*: χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα 

ορυκτά 

13 02 05*: μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση 

τα ορυκτά 

13 02 06*: συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

13 02 07*: άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 

λίπανσης 

13 02 08*: άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

13 03: απόβλητα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 

13 03 01*: έλαια μόνωσης  ή μεταφοράς θερμότητας που περιέχουν PCB 

13 03 06*: χλωριωμένα έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά 

εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 13 03 01 

13 03 07*: μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας με βάση τα 

ορυκτά 

13 03 08*: συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 
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13 03 09*: άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 

13 03 10*: άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 

13 07: απόβλητα υγρών καυσίμων 

13 07 01*: καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ 

13 07 02*: βενζίνη 

 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 

17 01: σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια, και κεραμικά 

17 01 01: σκυρόδεμα 

17 01 02: τούβλα 

17 01 03: πλακίδια και κεραμικά 

17 01 06*: μείγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια και 

κεραμικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

17 01 07: μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων 

που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06 

17 02: ξύλο, γυαλί και πλαστικό 

17 02 01: ξύλο 

17 02 02: γυαλί 

17 02 03: πλαστικό 

17 02 04*: γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν 

μολυνθεί από αυτές 

17 08: υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο 

17 08 01*: υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο μολυσμένα από επικίνδυνες 

ουσίες 

17 08 02: υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο εκτός εκείνων που 

περιέχονται στο σημείο 17 08 01 

17 09: άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών 

17 09 01*: απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν 

υδράργυρο 
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17 09 02*: απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB 

(στεγανωτικά υλικά που περιέχουν PCB, δάπεδα με βάση ρητίνες που περιέχουν 

PCB, μονάδες στεγανοποιημένης υαλόφραξης που περιέχουν PCB, πυκνωτές που 

περιέχουν PCB). 

17 09 03*:άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 

(περιλαμβανομένων μιγμάτων αποβλήτων) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. 

17 09 04: μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός 

εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03. 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ. 

20 01: χωριστά συλλεγέντα μέρη (συσκευασία) 

20 01 01: χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02: γυαλιά 

20 01 08: βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

20 01 10: ρούχα 

20 01 11: υφάσματα 

20 01 13*: διαλύτες 

20 01 14*: οξέα 

20 01 15*: αλκαλικά απόβλητα 

20 01 17*: φωτογραφικά χημικά 

20 01 19*: ζιζανιοκτόνα 

20 01 21*: σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

20 01 22*: αεροζόλ 

20 01 23*: απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

20 01 25: βρώσιμα έλαια και λίπη 

20 01 26*: έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόμενα στο εδάφιο 20 01 25 

20 01 27*: χρώματα, μελάνες, κόλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

20 01 28: χρώματα, μελάνες, κόλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόμενες στο 

εδάφιο 20 01 27 
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20 01 29*: απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

20 01 30: απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο εδάφιο 20 01 29 

20 01 31*: κυτταροτοξικές και κυτταροσταστικές φαρμακευτικές ουσίες 

20 01 32: φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο εδάφιο 20 01 31 

20 01 33*: μπαταρίες και συσσωρευτές (ΑΗΗΕ), και μεικτές μπαταρίες και 

συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες 

20 01 34: μπαταρίες και συσσωρευτές άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 20 01 

33. 

20 01 37*: ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

20 01 38: ξύλο εκτός εκείνων που αναφέρεται στο εδάφιο 20 01 37 

20 01 39: πλαστικά 

20 01 40: μέταλλα  

 

                               

 

 

                                         2.8 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 Τα απόβλητα των νοσοκομείων χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες τα 

ΑΣΑ, τα ΕΑΥΜ και τα ειδικά ρεύματα αποβλήτων 

 Τα απόβλητα των ΥΜ ακολουθούν ειδικές μεθόδους επεξεργασίας εκτός από 

τα ΑΣΑ 

 Τα απόβλητα σημαίνονται κατάλληλα ανάλογα με την κλάση του βαθμού 

επικινδυνότητάς τους. 

 Η Ευρώπη έχει θεσπίσει ένα μεγάλο κατάλογο αποβλήτων ο οποίος 

αναθεωρείται ανάλογα με την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. 
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   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

         ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

                                          3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα απόβλητα των Υγειονομικών Μονάδων όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, 

χωρίζονται στα ΑΣΑ και στα ΕΑΥΜ. Στην υποενότητα 3.2 παρακάτω, θα μιλήσουμε 

για τα ΑΣΑ , διότι αποτελούν ξεχωριστό κεφάλαιο που αποτελεί αρμοδιότητα της 

πολιτείας και στην υποενότητα 3.3, θα αναφερθούμε στα επικίνδυνα απόβλητα. 

  Η διαχείριση των στέρεων αποβλήτων, των αστικών αποβλήτων, διαφέρει από τη 

διαχείριση των υπολοίπων ρευμάτων των αποβλήτων των νοσοκομείων. Εμπίπτει 

κυρίως στα πλαίσια του δήμου και της πολιτείας, τόσο σε επίπεδο κοινότητας, όσο 

και σε επίπεδο περιφέρειας. Καθορίζεται και εδώ ειδική μεθοδευμένη πολιτική, για 

την ασφαλή συλλογή τους, όσο και για τη διάθεσή τους, σε ειδικά διαμορφωμένους 

χώρους υγειονομικής ταφής. 

Στη συνέχεια, περιγράφουμε αυτή τη ειδική στρατηγική διαχείρισής τους, καθώς και 

τις συνθήκες της ασφαλούς διάθεσής τους με τις ενδεικνυόμενες προδιαγραφές που 

πρέπει να διαθέτουν αυτοί, για να δεχθούν τα απόβλητα. 

                     3.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

                           3.2.1. ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ7 

 Η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 

διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο άμεσα ή έμμεσα, η υγεία του 

ανθρώπου και ότι δε χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται 

να βλάψουν το περιβάλλον.  ειδικότερα λαμβάνονται μέτρα ώστε: 

 Να μη δημιουργούνται κίνδυνοι για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τη 

χλωρίδα, την πανίδα και την εν γένει βιώσιμη ανάπτυξη. 

 Να μην προκαλούνται ενοχλήσεις από το θόρυβο ή τις οσμές 

 Να μην προκαλείται αλλοίωση του τοπίου και των περιοχών που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικολογικό, πολιτιστικό, αισθητικό ενδιαφέρον 

(όπως αρχαιολογικοί χώροι, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ευαίσθητα 

οικοσυστήματα). 
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    3.2.2 ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 Η  αρχή της προφύλαξης και της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, με τη  

οποία επιδιώκεται ο περιορισμός του συνολικού όγκου των αποβλήτων και η 

μείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον. 

 Η  αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» με έμφαση στην ευθύνη του παραγωγού των 

αποβλήτων. 

 Η  αρχή της εγγύτητας (αναφέρθηκε ανωτέρω) 

 Η αρχή της επανόρθωσης των ζημιών στο περιβάλλον. 

 

                  3.2.3 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΑ)7 

Τα ΑΣΑ συλλέγονται σε μαύρες σακούλες και τοποθετούνται σε πράσινους 

κάδους. Λέγονται και δημοτικά απόβλητα και η διαχείρισή τους ακολουθεί το ΕΣΔΑ . 

                                   3.2.3.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΣΔΑ 

 Στην πρόληψη ή μείωση παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση), καθώς 

και στη μείωση της περιεκτικότητας αυτών σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική 

βελτίωση). 

 Στην τελική διάθεση των αποβλήτων που δεν υπόκεινται σε διαδικασίες 

αξιοποίησης κατά τρόπο περιβαλλοντικά αποδεκτό, στοχεύοντας στην 

αειφορία. 

 Προτεραιότητα στην αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης στέρεων 

αποβλήτων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές και δεν επιλέγονται για τη 

μετεξέλιξή τους σε οργανωμένους χώρους υγειονομικής ταφής, 

πραγματοποιούνται παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν: 

1. Στη δραστική μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 

ανεξέλεγκτη εδαφική διάθεση 

2. Στη δημιουργία προϋποθέσεων για τη φυσική επανένταξη των χώρων 

στο γειτονικό τους περιβάλλον. 

 

                           3.2.3.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΣΔΑ 

Το περιεχόμενο του ΕΣΔΑ προσδιορίζεται μέσα από μια σειρά στόχων και 

δράσεων εναρμονισμένων με τις αρχές που διέπουν τη διαχείριση στέρεων 

αποβλήτων που αναφέρθηκαν ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την εθνική και 

κοινοτική πολιτική για το περιβάλλον, καθώς και τις εθνικές ανάγκες και 

προτεραιότητες. Λαμβάνονται επίσης υπόψη αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα 

με οικονομική εφικτότητα, για όλες τις εγκαταστάσεις διαχείρισης στέρεων 

αποβλήτων. Οι δράσεις του είναι οι εξής: 

 Η εξάλειψη του φαινομένου ανεξέλεγκτης διάθεσης μετά την παύση 

λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης στέρεων αποβλήτων σε 

συνδυασμό με έργα αποκατάστασής τους. 
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 Στην περιβαλλοντικά ασφαλή και οικονομικά συμφέρουσα μεταφορά 

αποβλήτων, με τη δημιουργία όπου κρίνεται σκόπιμο, δικτύων σταθμών 

μεταφόρτωσης 

 Στην αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων 

(οχήματα, ελαστικά, απόβλητα κατεδαφίσεων και κατασκευών, 

ηλεκτρικός & ηλεκτρονικός εξοπλισμός, έντυπο υλικό), με την καθιέρωση 

και εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των υλικών αυτών. 

 Στον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών 

οργάνωσης και λειτουργίας των συστημάτων συλλογής και μεταφοράς 

καθώς και των εγκαταστάσεων και των χώρων προσωρινής αποθήκευσης, 

μεταφόρτωσης, διάθεσης και αξιοποίησης των στέρεων αποβλήτων. 

 Η προώθηση προγραμμάτων διαλογής των αστικών στέρεων αποβλήτων 

στην πηγή. 

 Η σταδιακή διαχρονική μείωση της ποσότητας των βιοαποδομήσημων8 

υλικών που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή, με τη δημιουργία 

σύγχρονων και οικονομοτεχνικά κατάλληλων εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας και αξιοποίησης αστικών στέρεων αποβλήτων. 

 Η κάλυψη του συνόλου της χώρας, με σύγχρονες και ολοκληρωμένες 

εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης αποβλήτων 

 Η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής, που θα 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης των 

αποβλήτων. 

 Η συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού ως προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα 

της εφαρμογής οποιουδήποτε σχεδιασμού. 

 

                

             3.2.3.3 ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΔΑ 

       τα βήματα του ΕΣΔΑ είναι τα εξής: 

1. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 

2. Θέσπιση διαχρονικών στόχων 

3. Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την επίτευξη αυτών των στόχων. 

 

          3.2.3.3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η παραγωγή αστικών αποβλήτων στον Ελληνικό χώρο βαίνει συνεχώς 

αυξανόμενη. Ως προς τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων υπεύθυνοι είναι οι ΟΤΑ 

εντός των διοικητικών  ορίων των οποίων αυτά παράγονται. Είναι υπεύθυνοι για την 
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οργάνωση της συλλογής, την προσωρινή αποθήκευσή τους καθώς και για την 

επεξεργασία και τελική διάθεσή τους. 

 

                      

          3.2.3.3.2 ΘΕΣΠΙΣΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

 Ο στρατηγικός στόχος συνίσταται στην ολοένα και αυξημένη πρόληψη 

και συνεχή μείωση της παραγωγής αποβλήτων των συσκευασιών ή 

άλλων προϊόντων με την ενθάρρυνση συστημάτων εναλλακτικής 

διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων. 

 Επέκταση και εκσυγχρονισμός του δικτύου συλλογής και μεταφοράς 

αστικών αποβλήτων. Στόχος είναι το δίκτυο συλλογής και μεταφοράς 

των αστικών αποβλήτων να καλύπτει το σύνολο της χώρας, με την 

ικανοποίηση των επιμέρους αναγκών που προκύπτουν από την 

επιλογή και υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης που προκύπτουν 

βάσει περιφερειακού σχεδιασμού (θα μιλήσουμε παρακάτω). Ο στόχος 

αυτός επικεντρώνεται αφ’ ενός μεν στον εκσυγχρονισμό του 

υπάρχοντος συστήματος συλλογής και μεταφοράς και αφ’ ετέρου στις 

περιοχές εκείνες στις οποίες, στην παρούσα φάση, δεν υφίσταται 

οργανωμένη συλλογή αστικών αποβλήτων. 

 Όσον αφορά τη μείωση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των 

αποβλήτων που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή (νοσοκομειακά) οι 

στόχοι που τίθενται είναι οι εξής: 

 Η περιβαλλοντικά αποδεκτή τελική διάθεση σε χώρους 

υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ) του τμήματος εκείνου των αστικών 

αποβλήτων που δεν οδηγούνται προς επεξεργασία. Συγκεκριμένα 

επιβάλλεται ο διαχρονικός περιορισμός της ποσότητας και 

βελτίωση της ποιότητας (μείωση της επικινδυνότητας) των 

αποβλήτων που προορίζονται για υγειονομική ταφή, ειδικότερα δε 

των βιοαποδομήσιμων κλασμάτων. Μέχρι την 16η Ιουλίου του , 

2020 τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που οδηγούνται σε 

χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν στο 35% της 

συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων 

αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί μέχρι το 1995 ή το 

τελευταίο προ του 1995 έτος. 

 Αποκατάσταση περιβαλλοντικών βλαβών. Στο πλαίσιο 

αποκατάστασης των χώρων που έχουν ρυπανθεί από την 

ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών αποβλήτων και δεν επιλέγονται για 

τη μετεξέλιξή τους σε οργανωμένους χώρους ΧΥΤ επιλέγεται η 

παύση λειτουργίας τους, η σταδιακή αποκατάσταση και 

αναβάθμιση του τοπίου που έχει υποστεί βλάβη και η λήψη 
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μέτρων για τον ουσιαστικό περιορισμό έως εξάλειψη της 

προκαλούμενης ρύπανσης. 

 

                                3.2.3.3.3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΣΔΑ 

                    1.στοχος: πρόληψη-μείωση της παραγωγής αστικών αποβλήτων 

 Χρήση καθαρών τεχνολογιών στις διαδικασίες παραγωγής, με τις οποίες 

μπορεί να γίνει ηπιότερη χρήση των φυσικών πόρων. 

 Ο σχεδιασμός και η διαδικασία παραγωγής να τείνουν προς το στόχο της 

μείωσης της παρουσίας επικίνδυνων για το περιβάλλον ουσιών στα 

παραγόμενα προϊόντα. 

2. στόχος: επέκταση και εκσυγχρονισμός του δικτύου συλλογής και         

μεταφοράς των αστικών αποβλήτων στο σύνολο της χώρας. 

 Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για την αποκομιδή των αστικών 

αποβλήτων και εν γένει συντήρηση των μέσων σε υψηλά περιβαλλοντικά 

και υγειονομικά επίπεδα. 

 Οργάνωση των δικτύων συλλογής με την εφαρμογή προδιαγραφών και 

οδηγιών που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των τεχνικών 

που ακολουθούνται για τη συλλογή των αστικών αποβλήτων. 

 Κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης οι οποίοι θα εξυπηρετούν, όπου 

κρίνεται απαραίτητο, τις ανάγκες μεταφοράς των αστικών αποβλήτων στις 

εγκαταστάσεις διαχείρισης και διάθεσης. 

 

                                    3. ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

 Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤ αποβλήτων ή υπολειμμάτων με στόχο 

την κάλυψη των αναγκών της χώρας, για τις ποσότητες εκείνες των 

στέρεων αποβλήτων για τις οποίες δε γίνεται αξιοποίηση μέσω 

επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης ή ανάκτησης  προϊόντων και 

ενέργειας. 

 Προώθηση της συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων σε ΧΥΤ αποβλήτων και 

υπολειμμάτων 

 Σύσταση φορέων για το σχεδιασμό , την κατασκευή και την εν γένει 

λειτουργία των έργων διαχείρισης και διάθεσης στέρεων αποβλήτων με τη 

συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων δήμων 

 Έλεγχος της λειτουργίας των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης αποβλήτων 

και σταδιακή εξάλειψή τους μέχρι το τέλος του προγράμματος 

κατασκευής των ΧΥΤ, με ταυτόχρονη λήψη μέτρων για τον περιορισμό 

έως εξάλειψη της προκαλούμενης ρύπανσης και αποκατάσταση-

αναβάθμιση του τοπίου. 
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   3.2.4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(ΠΕΣΔΑ) 

 Τα ΠΕΣΔΑ εξειδικεύουν τους στόχους που τίθενται στο ΕΣΔΑ ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας. Αρμόδιος φορέας για την κατάρτιση του ΠΕΣΔΑ 

είναι η οικεία περιφέρεια. Σε περίπτωση που ο σχεδιασμός διαχείρισης στέρεων 

αποβλήτων περιλαμβάνει διαχειριστικές ενότητες διαπεριφερειακού χαρακτήρα, η 

κατάρτιση του ΠΕΣΔΑ γίνεται με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων όμορων 

περιφερειών. 

 Το ΠΕΣΔΑ εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα περιφέρειας.  Η εγκριτική 

απόφαση κοινοποιείται στα υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, ΕΣΔΔΑ, Γεωργίας και Υγείας και 

Πρόνοιας καθώς και στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Σε περίπτωση που η 

ανωτέρω απόφαση δεν εκδοθεί σε προθεσμία εντός 90 ημερών από το Γενικό 

Γραμματέα περιφέρειας, η έγκριση δίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

ΠΕΧΩΔΕ, ΕΣΔΔΑ, Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας μετά από αιτιολογημένη 

εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΠΕΧΩΔΕ, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι 

που καθιστούν επιβεβλημένη την έγκριση του ΠΕΣΔΑ από τους ανωτέρω 

Υπουργούς, ιδίως όταν υπάρχει ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και του 

περιβάλλοντος.  

Σε περίπτωση που ο σχεδιασμός διαχείρισης περιλαμβάνει διαχειριστικές 

ενότητες διαπεριφεριακού χαρακτήρα, η έγκριση γίνεται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών ΕΣΔΔΑ, ΠΕΧΩΔΕ, Γεωργίας και Υγείας και Πρόνοιας., μετά από 

εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας ΠΕΧΩΔΕ. 

                  

                       3.2.4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ7 

                                        1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Αντικείμενο του ΠΕΣΔΑ 

 Μεθοδολογία που ακολουθείται για την εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ 

 Ομάδα σύνταξης του ΠΕΣΔΑ 

 Πηγές στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ 
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                      2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Πρόκειται για περίληψη του ΠΕΣΔΑ σε μη τεχνική γλώσσα για να είναι 

κατανοητό στο ευρύ κοινό. Περιγράφονται με συνοπτικό τρόπο τα εξής: 

 Η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την προέλευση, ποιότητα και 

ποσότητα των παραγόμενων όσον αφορά στην περιοχή  αναφοράς του 

ΠΕΣΔΑ στέρεων αποβλήτων, καθώς και μελλοντικές εκτιμήσεις αυτών 

 Η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

 Οι στόχοι του ΠΕΣΔΑ 

 Οι διαχειριστικές ενότητες του ΠΕΣΔΑ 

 Τα προτεινόμενα έργα, δράσεις και παρεμβάσεις ανά διαχειριστική ενότητα, 

με εκτίμηση του αντίστοιχου κόστους. 

 

                     3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 

 Γίνεται οριοθέτηση της περιοχής για την οποία καταρτίζεται το ΠΕΣΔΑ. Η 

περιοχή αυτή κατά κανόνα συμπίπτει με τα διοικητικά όρια της οικείας Περιφέρειας. 

Δύναται επίσης η περιοχή αυτή να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την 

προαναφερόμενη όπως σε περιπτώσεις νησιών, δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, 

περισσότερες της μιας Περιφέρειες, εύκολη πρόσβαση της μιας περιοχής στα 

διοικητικά όρια της άλλης όμορης Περιφέρειας). 

           

 

               4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 

 Περιγράφονται συνοπτικά οι πηγές προέλευσης των στέρεων αποβλήτων στην 

περιοχή αναφοράς. (κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, 

γεωγραφικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, έργα υποδομής, 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων).  

 Κατηγοριοποίηση των ΑΣΑ σύμφωνα με τους κωδικούς ΕΚΑ και καταγραφή 

των ποσοτήτων τους ανά πηγή προέλευσης και ανά κατηγορία ΕΚΑ, ενώ 

καταγράφονται επίσης και οι ενδεχόμενες διακυμάνσεις στην ποσότητά τους 

κατά τη διάρκεια του έτους. 

 Περιγράφονται και καταγράφονται ποιοτικά και ποσοτικά, ειδικής φύσεως 

στέρεα απόβλητα που δεν περιλαμβάνονται στον ΕΚΑ. 

 Καταγράφονται τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΑΣΑ και οι 

ενδεχόμενες διακυμάνσεις στην ποιότητά τους κατά τα διάρκεια του έτους. 

 Τα παραπάνω στοιχεία προέλευσης ποιότητας, ποσότητας και σύνθεσης 

αποβλήτων αναφέρονται στη χρονική περίοδο κατά την οποία καταρτίζεται το 

ΠΕΣΔΑ. Επίσης, γίνονται εκτιμήσεις με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία εξέλιξης 
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του πληθυσμού και των αναπτυξιακών τάσεων της περιοχής για βάθος 

δεκαετίας και εικοσαετίας. 

                      

                       

 

                   5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται, αναλύονται, αξιολογούνται και 

σχολιάζονται με ακρίβεια και χωρίς περιττά στοιχεία, οι παράμετροι του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στην περιοχή αναφοράς του ΠΕΣΔΑ. Η υφιστάμενη 

κατάσταση περιβάλλοντος, απεικονίζεται και σε χάρτες ενδεικτικής κλίμακας  

1:100.000. 

Καταγραφή των σημαντικών φυσικών συνιστωσών και μορφολογικών 

χαρακτηριστικών του τοπίου και των δομικών του στοιχείων (ανάγλυφο, υφή του 

εδάφους, βλάστηση, ύπαρξη υδάτινων στοιχείων-λιμνάζοντα νερά, χείμαρροι, 

θάλασσα). 

 5.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ-ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Περιγραφή των βασικών γεωλογικών, τεκτονικών και υδρολιθολογικών 

χαρακτηριστικών της περιοχής αναφοράς, με βάση τους υπάρχοντες χάρτες, 

τυχόν σχετική βιβλιογραφία και υφιστάμενες μελέτες. Ειδικότερα γίνεται 

αναφορά στη γενική  γεωλογική δομή της περιοχής αναφοράς, στους 

τεχνικογεωλογικούς χαρακτήρες των γεωλογικών σχηματισμών, στους 

υδρολιθολογικούς χαρακτήρες των επισημανθέντων γεωλογικών 

σχηματισμών και ιδιαίτερα σε στοιχεία που αφορούν τον υπόγειο υδροφόρο 

ορίζοντα, στην τεκτονική και στη σεισμικότητα της περιοχής, στα βασικά 

χαρακτηριστικά του εδάφους, σε ευδιάβρωτους και έντονα 

καρστικοποιημένους9 σχηματισμούς και σε περιοχές που παρατηρούνται 

κατολισθήσεις. 

 Καταγραφή των σημείων του εδάφους στα οποία υπάρχει ενεργή διάθεση 

στερεών, επικίνδυνων, τοξικών και υγρών αποβλήτων, αδρανών υλικών10, 

βοθρολυμάτων και ιλύων11, ώστε να εκτιμηθεί η επιβάρυνση των 

χαρακτηριστικών ποιότητας του εδάφους. 

 Καταγραφή των περιοχών Εθνικού Καταλόγου NATURA 2000, RAMSAR, 

SPA, Εθνικών Δρυμών. Η απεικόνιση της κατάστασης του περιβάλλοντος για 

τις περιοχές αυτές γίνεται βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα: 

 Αναγνώριση τόπου: τύπος, κωδικός, σχέση με άλλους περιγραφόμενους 

τόπους, ονομασία. 
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 Γεωγραφικός προσδιορισμός του τόπου 

I. Οικολογικές πληροφορίες 

Μορφές ενδιαιτημάτων που είναι παρόντα στον τόπο και αξιολόγηση του τόπου γι’ 

αυτά και είδη που υπάρχουν στον τόπο και αξιολόγηση του τόπου γι’ αυτά. 

Περιγραφή του τόπου: γενικός χαρακτήρας του τόπου, ποιότητα και σπουδαιότητα, 

το ευπρόσβλητο, χαρακτηρισμός του τόπου. 

Καθεστώς προστασίας του τόπου και σχέση με τους βιότοπους του CORINE12: Τύπος 

προστασίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, προστατευόμενοι τόποι που 

συνδέονται με το συγκεκριμένο τόπο-γειτνιάζοντες τόποι και τόποι που ανήκουν σε 

διάφορους τύπους χαρακτηρισμού-σχέση με βιότοπους CORINE. 

Στοιχεία διαχείρισης του τόπου εφόσον τέτοια υπάρχουν.  

 Καταγραφή άλλων προστατευόμενων περιοχών, βάσει του δασικού ή άλλου 

θεσμικού πλαισίου. 

 Εντοπισμός σε μια πρώτη προσέγγιση, καταστάσεων ή φαινομένων που 

επηρεάζουν τη βλάστηση και την πανίδα στους τύπους φυσικών 

ενδιαιτημάτων της περιοχής αναφοράς. (π.χ βόσκηση, ξύλευση, αναδασώσεις, 

εκχερσώσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές). 

II. Ανθρωπογενές περιβάλλον. 

 Καταγραφή των βασικών προβλέψεων τυχόν εγκεκριμένων Χωροταξικών 

Σχεδίων εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου ή προτάσεων χωροταξικών 

μελετών εφόσον αυτές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο εκπόνησης. (π.χ. 

βρίσκονται σε διαδικασία δημοσιοποίησης). 

 Καταγραφή βασικών προβλέψεων τυχόν εγκεκριμένων σχεδίων χρήσης γης. 

(Ρυθμιστικά σχέδια, ΓΠΣ, ΖΟΕ, περιοχές ειδικής προστασίας, παραγωγικές 

ζώνες). Αναφορά στους υπάρχοντες παραδοσιακούς οικισμούς οι οποίοι 

προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου πολεοδομικού, αισθητικού, λαογραφικού 

και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα). 

 Συνοπτική περιγραφή και χαρτογραφική παρουσίαση των υφιστάμενων 

κύριων χρήσεων γης (γεωργική γη, γη υψηλής παραγωγικότητας, βοσκότοποι, 

δασικές εκτάσεις, βιομηχανικές χρήσεις, μεταλλευτικές χρήσεις). 

 Κύριες περιοχές αναπτυξιακών κινήτρων, καθώς και ζώνες οικονομικών και 

πολεοδομικών κινήτρων. 

 Καταγραφή και απεικόνιση των ορίων, σύμφωνα με τα στοιχεία των 

αρμόδιων υπηρεσιών του Υπ. Πολιτισμού, των κηρυγμένων αρχαιολογικών 

χώρων και ιστορικών μνημείων που βρίσκονται εντός της περιοχής αναφοράς 

του Περιφερειακού Σχεδίου. Αναφορά τυχόν άλλων θέσεων ιστορικού και 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος από βιβλιογραφικά δεδομένα.   
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 Περιγραφή του κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος της περιοχής 

αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου (δημογραφικά και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού, παραγωγικοί τομείς της οικονομίας, 

απασχόληση, επίπεδο διαβίωσης του πληθυσμού, σημαντικές διοικητικές και 

κοινωνικές υποδομές). 

 Καταγραφή των υφιστάμενων ή προγραμματιζόμενων σημαντικών τεχνικών 

υποδομών στην περιοχή αναφοράς του ΠΕΣΔΑ οι οποίες περιλαμβάνουν το 

εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και 

υπερ-υψηλής τάσης, τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων, καθώς και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης στέρεων 

αποβλήτων. 

III. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

 Καταγραφή της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην περιοχή αναφοράς του 

ΠΕΣΔΑ, με βάση διαθέσιμα στοιχεία και εκτιμήσεις που προκύπτουν από 

επίσημες εκθέσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ ή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Περιβάλλοντος ή άλλων αξιόπιστων φορέων. 

 

IV. Επιφανειακά και υπόγεια νερά. 

 Περιγραφή του κυρίου επιφανειακού υδρογραφικού δικτύου της περιοχής 

αναφοράς, των βασικών λεκανών απορροής, καθώς και των βασικών 

υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών αυτής. 

 Περιγραφή των κυρίων υφιστάμενων χρήσεων των επιφανειακών και 

υπόγειων υδατικών πόρων (άρδευση, ύδρευση, ενέργεια, βιομηχανία, 

διατήρηση οικολογικής ισορροπίας). 

 Καταγραφή της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων νερών της 

περιοχής αναφοράς βάσει διαθέσιμων στοιχείων και εκτιμήσεων, με αναφορά 

στα θεσμοθετημένα όρια ποιότητας του νερού (εάν υπάρχουν) για διάφορές 

χρήσεις. (πόσιμο, διαβίωση ιχθύων, κολύμβηση) καθώς και στην ευαισθησία 

των αποδεκτών, όπως αυτή έχει καθορισθεί από τις αρμόδιες αρχές. 

 

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 

 Εκτιμάται η συνεισφορά της εξεταζόμενης Περιφέρειας στο σύνολο της 

χώρας, ως προς το είδος και την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων. 

 Εξειδικεύονται και αναλύονται οι στόχοι του ΕΣΔΑ σε Περιφερειακό 

επίπεδο (περιοχή αναφοράς), τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά με έμφαση 
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στην πρόληψη και τη μείωση της παραγωγής και της βλαπτικότητας των 

αποβλήτων. 

 Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους στόχους του ΠΕΣΔΑ, για την 

επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση των στέρεων αποβλήτων ή 

οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει στόχο την παραγωγή δευτερογενών 

πρώτων υλών ή προϊόντων. Αναφέρονται οι χρονικοί ορίζοντες επίτευξης 

των στόχων αυτών. 

 Καταγράφονται εναλλακτικές προτάσεις κινήτρων προκειμένου να 

επιτευχθούν οι προαναφερόμενοι στόχοι του ΠΕΣΔΑ. 

 Προτείνονται μέτρα, δράσεις και παρεμβάσεις ώστε οι εξειδικευμένοι 

στόχοι του ΠΕΣΔΑ για τη διαχείριση στέρεων αποβλήτων να 

δημοσιοποιηθούν στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, στο ευρύ κοινό καθώς 

και στις ενδιαφερόμενες ομάδες πληθυσμού. 

  

 

 

 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 

(ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)  

 Περιγράφονται όλα τα εφικτά από περιβαλλοντική και τεχνικοοικονομική 

άποψη ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης των στέρεων αποβλήτων που 

ανταποκρίνονται αφ’ ενός μεν στις ιδιαιτερότητες της περιοχής αναφοράς του 

ΠΕΣΔΑ και αφ’ ετέρου στους εξειδικευμένους στόχους του ΕΣΔΑ για την 

περιοχή αυτή. 

 Γίνεται συγκριτική αξιολόγηση των προαναφερόμενων εναλλακτικών 

συστημάτων διαχείρισης των στέρεων αποβλήτων και προτείνονται τα 

βέλτιστα εξ’ αυτών για την περιοχή αναφοράς, με κριτήρια περιβαλλοντικά 

και τεχνικοοικονομικά. Στα πλαίσια αυτά γίνεται προκαταρκτική εκτίμηση 

της βιωσιμότητας των μονάδων διαχείρισης και διάθεσης στέρεων αποβλήτων 

ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, 

κομποστοποίησης13, παραγωγής καύσιμων προϊόντων (RDF). 

8. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Με βάση τις υφιστάμενες δεσμεύσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, εντοπίζονται και καταγράφονται οι 

περιοχές εκείνες οι οποίες θ πρέπει να αποκλεισθούν εξ’ αρχής για την υποδοχή 

των κυρίων εγκαταστάσεων διαχείρισης των στέρεων αποβλήτων (ΧΥΤ, ΧΥΤΥ, 

ΕΜΑΚ, θερμική επεξεργασία). 
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    9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 Με βάση τα στοιχεία των προηγούμενων κεφαλαίων προτείνονται στην 

περιοχή αναφοράς του ΠΕΣΔΑ διακριτές γεωγραφικές ενότητες για τη διαχείριση 

στέρεων αποβλήτων (δυο διαχειριστικές ενότητες σε επίπεδο Περιφέρειας για τη 

διαχείριση των στέρεων αποβλήτων εν γένει και μια διαχειριστική ενότητα για την 

ανακύκλωση χαρτιού ή αλουμινίου) 

Οι προτεινόμενες διαχειριστικές ενότητες οφείλουν να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά 

ώστε οι εγκαταστάσεις διαχείρισης των στέρεων αποβλήτων που προκύπτουν να είναι 

οικονομικά βιώσιμες. Για κάθε διαχειριστική ενότητα αναγράφονται τα 

προαναφερόμενα στο κεφάλαιο 4. 

 

                      10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 Για την περιοχή αναφοράς του ΠΕΣΔΑ προτείνονται ΦΟΔΣΑ σε κλίμακα 

διαχειριστικής ενότητας ή και μεγαλύτερης. 

 Σε περίπτωση που υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις παρουσιάζονται τα 

μειονεκτήματα και  πλεονεκτήματα της κάθε εναλλακτικής πρότασης και γίνεται 

συγκριτική αξιολόγησή τους. 

 

 

 

  11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ. 

 Με βάση τα αναφερόμενα στα προηγούμενα κεφάλαια και ιδιαίτερα στα Κεφ. 

7 και 9, παρουσιάζονται προτάσεις έργων, δράσεων και παρεμβάσεων για όλες τις 

εργασίες διαχείρισης στέρεων αποβλήτων (προσωρινή αποθήκευση, συλλογή, 

μεταφορά, μεταφόρτωση, αποθήκευση, επεξεργασία, διάθεση κ.τ.λ) ανά 

διαχειριστική ενότητα. 

 Οι προτάσεις αφορούν σε ποιοτική περιγραφή των έργων, δράσεων και 

παρεμβάσεων, καθώς και σε στοιχεία πλήθους και βασικών μεγεθών των κυρίων 

εγκαταστάσεων διαχείρισης των στέρεων αποβλήτων. 

 Γίνεται επίσης, μια πρώτη εκτίμηση του πλήθους των δευτερευουσών 

εγκαταστάσεων (π.χ σταθμοί μεταφόρτωσης), καθώς και του κόστους υλοποίησης, με 

βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, των προτεινόμενων έργων, δράσεων και παρεμβάσεων 
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ανά διαχειριστική ενότητα. Παρουσιάζονται τέλος εναλλακτικές προτάσεις σχετικά 

με την εξεύρεση των αναγκαίων κεφαλαίων. 

 

                                       12. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Καταγράφονται με συνεκτικό και ολοκληρωμένο τρόπο τα συμπεράσματα του 

ΠΕΣΔΑ-με τη μορφή σχεδίου απόφασης-προκειμένου αυτή να χρησιμοποιηθεί σα 

βάση συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και με τους συναρμόδιους 

φορείς που γνωμοδοτούν σχετικά. 

 

                    3.2.4.2 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 

 Το ΠΕΣΔΑ μπορεί να αναθεωρείται ανά πενταετία εφόσον, από την 

αξιολόγηση που διενεργείται προκύψει διαπιστούμενη προς τούτο ανάγκη . Αυτή 

προκύπτει από τις εκθέσεις που συντάσσονται ανά πενταετία από τους Γενικούς 

Γραμματείς των Περιφερειών, στις οποίες αναφέρονται ο βαθμός και ο τρόπος 

εφαρμογής των κατευθύνσεων και μέτρων του ΠΕΣΔΑ, τα ενδεδειγμένα μέτρα, 

προγράμματα και δράσεις για την αποτελεσματική υλοποίησή του. Κατ’ εξαίρεση 

είναι δυνατή η τροποποίηση του και πριν την πάροδο της πενταετίας, προκειμένου να 

αντιμετωπισθούν ζητήματα που ανακύπτουν: α) από την προώθηση ή εφαρμογή 

προγραμμάτων και δράσεων διαχείρισης αποβλήτων με ευρωπαϊκό, διασυνοριακό, 

διακρατικό ή εθνικό χαρακτήρα που δεν προβλέπονταν κατά το χρόνο κατάρτισης 

του ΠΕΣΔΑ. Β) εξαιρετικές ανάγκες από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές ή 

κινδύνους. Γ) την ανάγκη εναρμόνισης με νέες κατευθύνσεις και μέτρα, που 

προβλέπονται στο ΕΣΔΑ ή στις εκάστοτε αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις του. 

 

                       

                        3.2.5.  ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ10 

Τα στέρεα απόβλητα διατίθενται σε χώρους ΧΥΤ τους οποίους θα 

περιγράψουμε στο παρόν εδάφιο. 

             3.2.5.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤ. 

 Με τη θέσπιση αυστηρών λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων για τα 

απόβλητα και τους χώρους υγειονομικής ταφής να προσδιορίζονται τα μέτρα, οι 

διαδικασίες και οι κατευθύνσεις για την κατά το δυνατό πρόληψη ή μείωση των 

αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ειδικότερα: 
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 Της ρύπανσης των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων του εδάφους και 

της ατμόσφαιρας και των επιπτώσεων σε όλο το περιβάλλον, 

συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου του θερμοκηπίου 

 Οποιουδήποτε κινδύνου προκύπτει για την υγεία του ανθρώπου από την 

υγειονομική ταφή των αποβλήτων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής του χώρου της 

υγειονομικής ταφής. 

 

                                 3.2.5.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΥΤ. 

Κάθε χώρος ΧΥΤΑ κατατάσσεται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες. 

 ΧΥΤ. Επικίνδυνων Αποβλήτων 

 ΧΥΤ. Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων (π.χ. αστικά). 

 ΧΥΤ. Αδρανών Αποβλήτων  

 

     

        3.2.5.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΥΤΑ 

                                             1.ΘΕΣΗ 

              Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτήσεις που αφορούν: 

 Τις αποστάσεις των ορίων του χώρου από κατοικημένες περιοχές και χώρους 

αναψυχής, υδατορεύματα, στάσιμα επιφανειακά ύδατα και άλλες γεωργικές 

και αστικές περιοχές. 

 Την ύπαρξη υπόγειων ή παράκτιων υδάτων ή ζωνών προστασίας της φύσης 

στην περιοχή 

 Τις γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής 

 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ. 

Στρωματογραφική και τεκτονική δομή (σύνθεση και ποιότητα του 

εδάφους, φύση υποβάθρου, βάθος από τον πυθμένα του αποδέκτη, πάχος 

αποσαθρώμενου μανδύα, ύπαρξη καρστικών εγκοίλων) των πιθανών 

θέσεων, γεωλογική ταξινόμηση των υλικών του πυθμένα της μελλοντικής 

χωματερής, εκσκαψιμότητα των υλικών, γεωτεχνικές ιδιότητες, επάρκεια 

υλικών επικάλυψης των απορριμμάτων, σεισμικότητα της περιοχής και 

σύνδεση της με την τοπική τεκτονική (ενεργά ρήγματα, ζώνες διάρρηξης), 

γεωμορφολογία των πιθανών θέσεων (κλίσεις πρανών, ασταθείς μάζες). 

Απαγορευτικές συνθήκες από γεωλογική άποψη είναι: η παρουσία 

ασβεστολίθων και διαρρηγμένων πετρωμάτων σε μικρό βάθος από τον 

πυθμένα και η ύπαρξη ενεργών ρηξιγενών ζωνών (λόγω αυξημένης 

διαπερατότητας και πιθανών μετακινήσεων). 

 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ. 
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Το πάχος και η λιθογραφία της κορεσμένης κι ακόρεστης ζώνης, οι 

υδραυλικές παράμετροι (υδροπερατότητα, μεταβιβαστικότητα, 

διαχυτικότητα T/S), ο τύπος των υδροφόρων και τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά τους, το υδραυλικό καθεστώς14, οι περιοχές τροφοδοσίας 

και εκφόρτισης των υδροφόρων, τα υφιστάμενα έργα υδροληψίας, η 

ποιότητα του υπόγειου νερού και η χρήση του. 

 

 Τον κίνδυνο πλημμυρών, καθιζήσεων, κατολισθήσεων ή χιονοστιβάδων στο 

ΧΥΤΑ. 

 Την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. 

  Ο ΧΥΤΑ μπορεί να εγκρίνεται μόνον εάν τα χαρακτηριστικά του, όσον αφορά 

τις προαναφερόμενες απαιτήσεις ή τα επανορθωτικά μέτρα που πρέπει να 

ληφθούν, δείχνουν ότι δε συνιστά σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον 

 

 

    2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

 Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ΧΥΤΑ και τις μετεωρολογικές συνθήκες, 

λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε: 

 Να ελέγχεται η εισροή των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων15 στον όγκο 

των αποτιθέμενων αποβλήτων 

 Να προσλαμβάνεται η εισροή επιφανειακών ή και υπόγειων υδάτων στα 

αποτιθέμενα απόβλητα. 

 Να συλλέγονται τα μολυσμένα ύδατα και στραγγίσματα. Εάν μετά από 

αξιολόγηση, βασιζόμενη στη θέση του ΧΥΤΑ και στα χαρακτηριστικά των 

αποβλήτων που πρόκειται να γίνουν δεκτά προκύπτει ότι ο ΧΥΤΑ δε συνιστά 

πιθανό κίνδυνο για το περιβάλλον, η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίζει ότι 

η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται. 

 Να υποβάλλονται σε επεξεργασία τα μολυσμένα ύδατα και στραγγίσματα που 

συλλέγονται από τον ΧΥΤΑ, ώστε να πληρούνται οι κατάλληλες 

προδιαγραφές που απαιτούνται για την αποχέτευσή τους. 

Οι ανωτέρω διατάξεις μπορούν να μην εφαρμοσθούν στους ΧΥΤ αδρανών 

αποβλήτων. 

              

              

       



34 
 

      3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

 Η επιλογή της θέσης και ο σχεδιασμός του ΧΥΤΑ πρέπει να γίνονται κατά 

τρόπον ώστε να πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις πρόληψης της ρύπανσης του 

εδάφους και των υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων και να εξασφαλίζεται η 

αποτελεσματική συλλογή των στραγγισμάτων όπως και όποτε απαιτείται. 

(Αναφέρθηκε ανωτέρω στο σημείο 2). Η προστασία του εδάφους και των υπόγειων 

και των επιφανειακών υδάτων μπορεί να επιτυγχάνεται με συνδυασμό στρώματος 

γεωλογικού φραγμού και κάτω στεγανής16 μεμβράνης όταν ο ΧΥΤΑ βρίσκεται σε 

λειτουργία/ή είναι ενεργός και με συνδυασμό στρωμάτων και άνω στεγανής 

μεμβράνης όταν είναι ανενεργός/ μετά την παύση λειτουργίας του.  

 Το στρώμα γεωλογικού φραγμού17 προσδιορίζεται από τις γεωλογικές και 

υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν κάτω από το ΧΥΤΑ και κοντά σε αυτόν 

και παρέχει επαρκή ικανότητα εξασθένισης, ώστε να προληφθούν ενδεχόμενοι 

κίνδυνοι για ο έδαφος και τα υπόγεια ύδατα. Το βάθος και οι διακυμάνσεις της 

στάθμης του υπόγειου νερού από τον πυθμένα του ΧΥΤΑ πρέπει να εξετάζονται πριν 

από την χωροθέτησή του. Ελέγχονται επίσης οι υδραυλικές παράμετροι18 των 

υδροφόρων, η γεωμετρία τους, οι πιθανές εισροές από γειτονικές λεκάνες, οι ζώνες 

προστασίας υδροληπτικών19 έργων και ιαματικών νερών, η ποιότητα των υπογείων 

νερών και το υδρολογικό ισοζύγιο της λεκάνης απορροής. Η παρουσία υδροφορέων 

σε μικρό βάθος, ειδικά στην περίπτωση που εκμεταλλεύονται για την  κάλυψη 

υδρευτικών αναγκών αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα για την εγκατάσταση 

ΧΥΤΑ. Προτιμούνται κύρια περιοχές στις οποίες η στάθμη του υπογείου νερού είναι 

σε μεγάλο βάθος, με μικρή διακύμανση της στάθμης και ποιοτικά υποβαθμισμένες 

(λόγω υφαλμίρυνσης20). Επιπλέον προτιμούνται σχηματισμοί με μικρή 

υδροπερατότητα (στεγανοί) με υψηλό  PH (μεγαλύτερη ικανότητα προσρόφησς 

βαρέων μετάλλων) και μεγάλη ικανότητα κατιοανταλλαγής (εξασθενεί τους ρύπους 

μέσω προσρόφησης και ανταλλαγής κατιόντων). 

 Ο πυθμένας και τα πρανή του ΧΥΤΑ συνίστανται από στρώμα γεωλογικού 

υλικού, το οποίο πρέπει να πληροί προϋποθέσεις υδροπερατότητας και πάχους, οι 

οποίες όσον αφορά την προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και των 

υπόγειων υδάτων, έχουν συνδυασμένο αποτέλεσμα τουλάχιστον ισοδύναμο με 

εκείνο που προκύπτει από τις ακόλουθες απαιτήσεις:  

ΧΥΤ μη επικίνδυνων αποβλήτων: κ≤ 1,0 *10-9 m/s πάχος≥1 m 

ΧΥΤ επικίνδυνων αποβλήτων Κ ≤ 1,0 *10-9 m/s  πάχος≥ 5 m. 

ΧΥΤ αδρανών αποβλήτων Κ ≤ 1,0 *10-7 m/s πάχος ≥ 1 m. 

Εάν το στρώμα του γεωλογικού φραγμού δεν πληροί εκ φύσεως τις παραπάνω 

προϋποθέσεις, μπορεί να συμπληρώνεται τεχνητά και να ενισχύεται με άλλα μέσα 

που παρέχουν ισοδύναμη προστασία. Οι τεχνητά σχηματιζόμενοι γεωλογικοί 

φραγμοί πρέπει να έχουν πάχος τουλάχιστον 0,5 m. 
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 Επιπλέον του στρώματος του γεωλογικού φραγμού που περιγράφηκε 

ανωτέρω, θα πρέπει να προστίθεται ένα σύστημα συλλογής των στραγγισμάτων 

και στεγανοποίησης σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές, ώστε να εξασφαλισθεί η 

ελάχιστη συγκέντρωση στραγγισμάτων στον πυθμένα του ΧΥΤΑ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΥΤΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΗ 

ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΣΤΡΩΜΑ 

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 

≥0,5M21 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

 Εάν η αρμόδια αρχή, αφού εξετάσει τους ενδεχόμενους κινδύνους για το 

περιβάλλον κρίνει ότι απαιτείται πρόληψη της δημιουργίας στραγγισμάτων, 

δύναται να απαιτήσει την επιφανειακή στεγανοποίηση του χώρου. Για την 

επιφανειακή στεγανοποίηση ισχύουν οι ακόλουθες συστάσεις: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΥΤΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ 

ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ22 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΤΕΧΝΗΤΗ 

ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ 

ΣΤΡΩΜΑ 

ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΣΤΡΩΜΑ 

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 

≥0,5m 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΧΩΜΑΤΙΝΟ 

ΚΑΛΥΜΜΑ ≥1m 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει σύμφωνα με το σημείο 2 ότι ο ΧΥΤΑ δε 

συνιστά ενδεχόμενο κίνδυνο για το έδαφος και για τα υπόγεια ή τα επιφανειακά 

ύδατα, οι απαιτήσεις των προηγούμενων σημείων μπορούν να μειωθούν ανάλογα.  

 

                          4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ23 

 Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να ελέγχεται η συγκέντρωση και η 

μετανάστευση των αερίων του ΧΥΤΑ.  (CH4, CO2, O2, H2S, H2 κ.τ.λ). κατά τη 

φάση λειτουργίας τα αέρια αυτά ελέγχονται μηνιαίως και κατά τη φάση της 

μετέπειτα φροντίδας ανά εξάμηνο. Τα αέρια του ΧΥΤΑ πρέπει να ελέγχονται από 



36 
 

όλους τους ΧΥΤΑ που δέχονται βιοαποδομήσιμα απόβλητα, να υποβάλλονται σε 

επεξεργασία και να χρησιμοποιούνται. Εάν τα συλλεγόμενα αέρια δεν μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας πρέπει να καίγονται. 

 Η συλλογή των αερίων στους ΧΥΤΑ γίνεται ως εξής: α) με διάτρητους 

σωλήνες- στραγγιστήρες. Η κίνησή του λόγω διαφοράς πίεσης, είναι γνωστή σα 

ροή πίεσης. Για τη αντιμετώπιση της πλευρικής μετανάστευσης 

χρησιμοποιούνται: 

 Αδιαπέρατα τοιχώματα. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιείται άργιλος, 

μπετονίτης, πλαστικά φύλλα, σκυρόδεμα. 

 Αεριστήρες. Κατασκευάζονται στο εσωτερικό μέρος με σκοπό τη διακοπή 

της μετανάστευσης του βιοαερίου προς μια ανεπιθύμητη ή επικίνδυνη 

κατεύθυνση. Για χώρους βάθους μέχρι 5 m, σκάβεται τάφρος στην 

περίμετρο του χώρου και γεμίζεται με χοντρά και αδρανή, ώστε να 

εμποδιστεί η μετανάστευση των αερίων. Για μεγαλύτερα βάθη πρέπει να 

γίνουν αδιαπέρατα τοιχώματα. Ο αεριστήρας δεν πρέπει να συμπιέζεται 

και η άνω επιφάνειά του να μην μπλοκάρεται και κλίνει. Η απόσταση 

μεταξύ των αεριστήρων, μεταβάλλεται από 18-60 m περίπου. Το πάχος 

τους για να έχουμε συνεχή κίνηση συνίσταται να είναι από 0,3-0,45 m. Ο 

αεριστήρας πρέπει να παραμένει σχετικά ξηρός, για να διατηρεί τη 

διαπερατότητα στη δίοδο των αερίων. Αυτό επιτυγχάνεται δια φυσικής 

στράγγισης ή άντλησης των υγρών που διηθούνται στον αεριστήρα. 

Β) με κατακόρυφα πηγάδια γεμάτα λίθους ή χαλίκια μέσα στα οποία τοποθετούνται 

διάτρητοι σωλήνες. Τα πηγάδια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάκτηση του 

βιοαερίου. Εάν ο έλεγχος της μετανάστευσης είναι η μόνη εξέταση, τότε τα πηγάδια 

συλλογής τοποθετούνται γύρω στα όρια του χώρου διάθεσης. (συνήθως μέχρι 150 m 

από την περίμετρο του χώρου διάθεσης). Μπορεί όμως να γίνει αναγκαίο, να έχουμε 

δυο χωριστά συστήματα συλλογής, ένα για τον έλεγχο της μετανάστευσης και ένα για 

ανάκτηση και αξιοποίηση του βιοαερίου. 

 Το βιοαέριο αξιοποιείται ως εξής: α) κατευθείαν πώληση σε έναν πελάτη, β) 

πώληση μετά από καθαρισμό και συμπίεση γ) παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δ) 

έγχυση σε υφιστάμενο αγωγό εθνικού δικτύου φυσικού αερίου ε) μετατροπή του σε 

άλλες χημικές μορφές. 

 

                                        5. ΟΧΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 Λαμβάνονται μέτρα ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών οχλήσεων και 

κινδύνων από το ΧΥΤΑ λόγω: 

 Εκπομπής οσμών και σκόνης 

 Αερόφερτων υλικών 
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 Θορύβου και κυκλοφορίας οχημάτων 

 Πουλιών, ζωυφίων και εντόμων 

 Σχηματισμού αερολυμάτων 

 Πυρκαγιών 

Αυτό προϋποθέτει την εφαρμογή μιας σειράς επιστημονικών, τεχνικών και 

οικονομικών αρχών που αναπτύχθηκαν παραπάνω.  

 Ο ΧΥΤΑ πρέπει να είναι εξοπλισμένος κατά τρόπο ώστε οι ρύποι που 

προέρχονται από αυτόν να μη διασκορπίζονται στους δρόμους και στο γύρω 

χώρο. 

 

                                              6. ΣΤΑΘΡΟΤΗΤΑ24 

 Τα απόβλητα τοποθετούνται στο ΧΥΤΑ κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 

σταθερότητα της μάζας των αποβλήτων και των σχετικών κατασκευών, ιδίως δε να 

αποφεύγονται οι κατολισθήσεις. Πιο συγκεκριμένα, στο έδαφος χαράσσεται ένα 

γραμμικό σύστημα, από πάνω τοποθετείται ένα στρώμα συμπιεσμένης αργίλου, 

έπειτα ένα κάλυμμα γεωμετρικής μεμβράνης, έπειτα ένα αποστραγγιστικό στρώμα 

άμμου, έπειτα μια προστατευτική ζώνη εδάφους. Τοποθετούνται επίσης, επικλινείς 

σωλήνες συλλογής διασταλλαζόντων και έπειτα μια στρώση κυττάρων ανάλογα με τα 

ιδιαίτερά τους χαρακτηριστικά, τέλος γίνεται η καθημερινή επικάλυψη. Όταν 

συμπληρωθεί ο τελικός χώρος απόθεσης επειδή οι ΧΥΤΑ παίρνουν μέχρι έναν 

συγκεκριμένο αριθμό στρώσεων, τοποθετείται επικλινές τελικό κάλυμμα. Τα 

καλύμματα του ΧΥΤΑ είναι υλικά είτε φυσικά, είτε τεχνητά που χρησιμοποιούνται 

για τη μόνωση της βάσης των πρανών του. Η μ’ονωση αυτή αποτελείται από 

διαδοχικά στρώματα συμπιεσμένου αργίλου ή και γεωσυνθετικού υλικού και 

σχεδιάστηκε για να εμποδίσει τη διαφυγή διασταλλαζόντων και βιοαερίου. Το τελικό 

κάλυμμα τοποθετείται επάνω σε όλη την επιφάνεια του χώρου αφού τελειώσουν οι 

εργασίες. Τα τελικά καλύμματα αποτελούνται από διαδοχικά στρώματα 

συμπιεσμένης αργίλου ή και γεωσυνθετικών υλικών, σχεδιασμένα ώστε να 

εμποδίζουν τη διαφυγή βιοαερίου και την είσοδο ομβρίων εντός του χώρου 

απόθεσης. Τέλος, τοποθετείται μια τάφρος αποχέτευσης.  

                                              7. ΦΥΛΑΞΗ 

 

 Ο ΧΥΤΑ ασφαλίζεται για την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης σε 

αυτόν. Οι πύλες κλειδώνονται εκτός των ωρών εργασίας. Το σύστημα ελέγχου και 

πρόσβασης σε κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόγραμμα μέτρων για 

τον εντοπισμό και την αποθάρρυνση παράνομων αποθέσεων στο ΧΥΤΑ. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την απαγόρευση εισόδου σε αναρμόδια άτομα, με συστηματικό 

έλεγχο της ακεραιότητας της περίφραξης και επισήμανση πιθανών σημείων εισόδου 
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αναρμόδιων ατόμων, αποκατάσταση της περίφραξης στα σημεία που απαιτείται. Οι 

ενέργειες που λαμβάνουν χώρα όταν παρατηρείται κάτι τέτοιο είναι οι εξής: α) άμεση 

κινητοποίηση των αρμοδίων φύλαξης β) αν απαιτείται ζητείται συνδρομή από το 

πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα για απομάκρυνση των αναρμόδιων ατόμων.  Μετά 

τις άμεσες ενέργειες επιτελούνται τα εξής: α) άμεση αποκατάσταση των σημείων 

περίφραξης όπου απαιτείται, β) καταγραφή του περιστατικού.  

 

         8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Οι γενικές αρχές που διέπουν την αποδοχή των αποβλήτων στους ΧΥΤΑ είναι οι 

εξής: 

 Η προστασία του περιβάλλοντος χώρου (υπόγειων και επιφανειακών υδάτων) 

 Η προστασία των συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος (μεμβρανών 

και συστημάτων επεξεργασίας των στραγγισμάτων). 

 Προστασία των επιθυμητών διεργασιών σταθεροποίησης των αποβλήτων 

μέσα στους χώρους υγειονομικής ταφής. 

 Προστασία της δημόσιας υγείας. 

Παραδείγματα κριτηρίων που βασίζονται στις ιδιότητες των αποβλήτων είναι: 

 Απαιτήσεις σχετικά με τη γνώση της πλήρους σύνθεσης 

 Περιορισμοί σχετικά με την ποσότητα οργανικών υλών στα απόβλητα 

 Απαιτήσεις ή περιορισμοί σχετικά με τη βιοαποδομησιμότητα των οργανικών 

συστατικών των αποβλήτων 

 Περιορισμοί ως προς την ποσότητα συγκεκριμένων, δυνητικώς 

επικίνδυνων/επιβλαβών συστατικών 

 Περιορισμοί ως προς την πιθανή κι αναμενόμενη εκπλυσιμότητα 

συγκεκριμένων δυνητικώς επικίνδυνων/επιβλαβών συστατικών. 

 Οικοτοξικολογικές ιδιότητες των αποβλήτων και των εξ’ αυτών 

στραγγισμάτων 

 

               8.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ25 

 Οι διαδικασίες αποδοχής των αποβλήτων στους ΧΥΤΑ διαρθρώνονται σε τρία 

επίπεδα: 

ΕΠΙΠΕΔΟ 1: βασικός χαρακτηρισμός, δηλαδή ενδελεχής προσδιορισμός με 

τυποποιημένες μεθόδους ανάλυσης και δοκιμασίας της συμπεριφοράς, της 

βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εκπλυσιμότητας/ή και των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των αποβλήτων. 

                                       ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
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1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ 

Ο προσδιορισμός των τιμών του ph, της αγωγιμότητας, της αλατότητας, του 

διαλυμένου οξυγόνου και των ολικών διαλυμένων στερεών πραγματοποιείται με τη 

χρήση φορητής συσκευής. Ο προσδιορισμός του χημικά απαιτούμενου οξυγόνου, 

αμμωνιακού αζώτου, νιτρικών ιόντων, φωσφορικών ιόντων, πεντοξειδίου του 

φωσφόρου και τέλος των χλωριόντων πραγματοποιήθηκε με πρωτόκολλα του 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (ALPHA, 1998. 

Επίσης, περιλαμβάνουν προσδιορισμό του ολικού αζώτου, μέτρηση των ολικών 

φαινολών. Επίσης μετράται το βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο , τα ολικά 

αιωρούμενα στερεά και τα ολικά πτητικά στερεά. 

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ. 

Προσδιορίζεται η συγκέντρωση χαλκού, χρωμίου, καδμίου, μαγγανίου, 

μολύβδου, υδραργύρου, ψευδαργύρου, αρσενικού. Η ανάλυση κάθε μετάλλου 

πραγματοποιείται όταν ο συντελεστής συσχέτισης r λαμβάνει τιμή μεγαλύτερη από 

0,99. 

3. ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΤΕΣΤ. 

Χρησιμοποιούνται οργανισμοί που δίνονται με τη μορφή κυστών, οι οποίες 

μπορούν να αποθηκευτούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς να απαιτούν 

ανακαλλιέργεια μέχρι να χρησιμοποιηθούν και όταν έρθει η ώρα διεξαγωγής των 

πειραμάτων τοξικότητας, οι κύστες απαιτούν επώαση μόλις μερικών λεπτών ή 

μερικών ωρών ανάλογα με το είδος, μειώνοντας έτσι το κόστος συντήρησής τους. 

ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Έλεγχος συμμόρφωσης, δηλαδή περιοδική δοκιμή με απλούστερες 

τυποποιημένες μεθόδους ανάλυσης και δοκιμασίας της συμπεριφοράς, για τον 

προσδιορισμό του κατά πόσον τα συγκεκριμένα απόβλητα πληρούν τους όρους της 

άδειας/ή και τα ειδικότερα κριτήρια αναφοράς. (αναφέρθηκαν ανωτέρω στις βασικές 

αρχές). Η δοκιμή αφορά κυρίως τις σημαντικότερες μεταβλητές και στοιχεία 

συμπεριφοράς των αποβλήτων που εντοπίζονται κατά το βασικό χαρακτηρισμό. 

(αναφέρθηκαν ανωτέρω) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 3: Επιτόπια επαλήθευση, δηλαδή εξακρίβωση, με ταχεία μέθοδο του κατά 

πόσον τα απόβλητα είναι τα ίδια με εκείνα, τα οποία υποβλήθηκαν στον έλεγχο 

συμμόρφωσης και τα οποία περιγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα. Η επιτόπια 

επαλήθευση μπορεί να συνίσταται απλώς σε οπτική εξέταση ενός φορτίου 

αποβλήτων, πριν και μετά την εκφόρτωσή τους στο ΧΥΤΑ. 
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       3.3 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 Η διαχείριση των ΑΣΑ ακολουθεί κάποιες αρχές που στοχεύουν στην 

προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας 

 Η διαχείρισή τους από το κράτος ορίζεται από το ΕΣΔΑ (εθνικό σχέδιο 

διαχείρισης αποβλήτων) 

 Σε επίπεδο περιφέρειας διέπεται από το ΠΕΣΔΑ (περιφερειακό σχέδιο 

διαχείρισης αποβλήτων) 

 Τα ΑΣΑ καταλήγουν στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων 

 Ο σχεδιασμός και η λειτουργία των ΧΥΤΑ καθορίζεται από βασικές 

επιστημονικές και γεωτεχνικές αρχές 

 Η απόθεση αποβλήτων στο ΧΥΤΑ γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει την 

περιβαλλοντική ισορροπία και την προάσπιση της δημόσιας υγείας 

 Το βιοαέριο του ΧΥΤΑ ανακτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

 Η αποδοχή των αποβλήτων στα ΧΥΤΑ ακολουθεί κάποιες βασικές αρχές και 

στάδια. 

                                 

 

               3.4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

                                          3.4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διαχείριση, των επικίνδυνων αποβλήτων των υγειονομικών μονάδων, είναι 

ένα θέμα που αφορά επίπεδο κρατών, διακρατικά και επίπεδα βιομηχανικής 

μονάδας. Το κράτος και η Ευρώπη έχουν θεσπίσει ειδικές πολιτικές για όλα τα 

ρεύματα αποβλήτων. ασχολούμαστε κυρίως για τα υγειονομικά απόβλητα και 

περιγράφουμε την πολιτική τόσο σε κρατικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 

υγειονομικής μονάδας. 

Σε κρατικό επίπεδο παρουσιάζονται οι κύριες πολιτικές Συμφωνίες και οι 

στόχοι της διαχείρισης αποβλήτων, που αφορούν όλους τους βιομηχανικούς 

κλάδους, για όλα τα απόβλητα τα οποία, χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, 

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που έχει δώσει το Συμβούλιο. 

    Σε επίπεδο ΥΜ, παρουσιάζονται όλα τα στάδια διαχείρισης αυτών, από την 

πρόληψη παραγωγής, τον ορισμό υπευθύνων, την ορθή διαλογή αυτών για όλα τα 

ρεύματα αποβλήτων, την ασφαλή μεταφορά και οδική μεταφορά, την 

αποθήκευση, την επεξεργασία και την τελική τους διάθεση. Ο τρόπος εκαίδευσης 

του προσωπικού, τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος, η 

ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων, τα συστήματα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και το κόστος της όλης διαχείρισης. 
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3.4.1.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ6 

Το κράτος έχει ψηφίσει και εγκρίνει τον ΕΣΔΕΑ, ο οποίος καθορίζει ειδικούς 

στόχους και δράσεις και προσδιορίζει τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ώστε, 

μέσα από μια ολοκληρωμένη και ορθολογική προσέγγιση προσαρμοσμένη στις 

ανάγκες και ιδιαιτερότητες της χώρας να α) μη δημιουργούνται κίνδυνοι για τα 

νερά (θάλασσα, επιφανειακά και υπόγεια), τον αέρα, το έδαφος, τη χλωρίδα, την 

πανίδα καθώς και την εν γένει γεωργοκτηνοτροφική, δασική και αλιευτική 

παραγωγή β) μην προκαλούνται οχλήσεις από θόρυβο ή οσμές γ) μν 

προκαλούνται αρνητικές επιδράσεις στο φυσικό τοπίο καθώς και σε περιοχές 

ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 

                     

 

                           3.4.1.1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΣΔΕΑ6 

 Προώθηση της πρόληψης/ μείωσης της παραγωγής και επικινδυνότητας 

των Ε.Α στην πηγή 

 Ανάπτυξη υποδομών και μεθόδων αξιοποίησης των Ε.Α έτσι ώστε να 

αναπτυχθεί σταδιακά η αγορά δευτερογενών υλικών από την αξιοποίηση 

των αποβλήτων αυτών, καθώς και η παραγωγή ενέργειας από τα Ε.Α 

 Προώθηση μεθόδων ασφαλούς επεξεργασίας των Ε.Α, όπου αυτό είναι 

δυνατό, οι οποίες οδηγούν σε αποτελεσματική μείωση του ρυπαντικού 

φορτίου και γενικότερα της επικινδυνότητας των αποβλήτων 

 Ανάπτυξη υποδομών ασφαλούς τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων της 

επεξεργασίας των Ε.Α, για τα οποία δεν είναι εφικτή η εφαρμογή τεχνικών 

επεξεργασίας/αξιοποίησης, με εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 

πληρώνει». 

 Διεύρυνση των δικτύων ασφαλούς συλλογής και μεταφοράς των Ε.Α, από 

και προς τις εγκαταστάσεις διαχείρισης Ε.Α. 

 Προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα διαχείρισης Ε.Α 

 Καταγραφή και προγραμματισμός αποκατάστασης ή/και εξυγίανσης των 

ρυπασμένων χώρων, λόγω ακατάλληλης απόθεσης Ε.Α ή/και χώρων που 

έχουν ρυπανθεί από επικίνδυνες ουσίες 

Η υλοποίηση του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου στόχου έχουν σαν 

αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση των ποσοτήτων Ε.Α που αποθηκεύονται ή 

έχουν αποθηκευτεί στους χώρους των παραγωγών τους. 

                     Ειδικότερα για τα ιατρικά απόβλητα: 

 Το διαχωρισμό, τω χωριστή συλλογή των αποβλήτων αυτών ανάλογα 

με την επικινδυνότητά τους 
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 Την κατάλληλη διάθεσή τους με βελτιστοποίηση του δικτύου 

συλλογής, μεταφοράς και τελικής διάθεσης. 

                                     Όλα αυτά θα αναλυθούν παρακάτω 

 

                         3.4.1.2 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΣΔΕΑ6 

 Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο το φάσμα της παραγωγής 

και διαχείρισης των Ε.Α στη χώρα. 

 Διεύρυνση της εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (θα 

αναφερθούν σε παράρτημα) από τη βιομηχανία 

 Ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών στον τομέα διαχείρισης των Ε.Α στη χώρα, 

άρα και τόνωση των επενδύσεων στον υπόψη τομέα και δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας. 

 Μείωση του κόστους διαχείρισης των Ε.Α 

 Διευθέτηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη 

μακροχρόνια αποθήκευση των Ε.Α εντός των χωρών των βιομηχανικών 

μονάδων και απόδοση των χωρών αυτών σε νέες χρήσεις. 

 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της περιβαλλοντικής επίδοσης των 

δικτύων συλλογής και μεταφοράς Ε.Α 

 σταδιακή ανάπτυξη της αγοράς αποβλήτων στη χώρα 

 μείωση των ποσοτήτων των Ε.Α που μεταφέρονται στο εξωτερικό για διάθεση 

ή και αξιοποίηση (μείωση οικονομικού αλλά και περιβαλλοντικού κόστους 

 καλύτερη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και σε 

αποτελεσματικότερο έλεγχο της εν λόγω εφααρμογής 

 διεύρυνση της γνώσης σχετικά με τα Ε.Α και το ρόλο τους τόσο στις τοπικές 

όσο και στην εθνική οικονομία 

 ανταγωνιστικό όφελος. Η προαναφερόμενη μείωση του κόστους διαχείρισης 

των Ε.Α σχετίζεται σημαντικά με την πρόληψη παραγωγής και 

επικινδυνότητάς τους. Λαμβανομένου υπόψη ότι η πρόληψη σχετίζεται με 

οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες, όπως π.χ η εισαγωγή καινοτόμων 

και φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων και διαδικασιών παραγωγής και η 

ανάπτυξη της ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων (τεχνικού και 

επιστημονικού κόσμου, περιβαλλοντικών φορέων-οργανώσεων και πολιτών), 

τα αποτελέσματα της εφαρμογής των στρατηγικών πρόληψης μπορούν να 

επιτευχθούν σταδιακά και μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Επίσης, 

εκτιμάται ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν ανταγωνιστικό όφελος, λόγω 

μεγαλύτερης παραγωγικής αποδοτικότητας και ανάπτυξης καινοτομιών. 
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                      3.4.1.3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΔΕΑ6 

Ειδικότερα για τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα οι δράσεις εξειδικεύονται ως 

εξής: 

 την επεξεργασία εκτός των υγειονομικών μονάδων, με αποτέφρωση σε 

κατάλληλες εγκαταστάσεις και στη συνέχεια τη διάθεση υπολειμμάτων σε 

ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΕΑ, ανάλογα με την επικινδυνότητά τους. 

 Εναλλακτικά και μόνο στην περίπτωση που τα επικίνδυνα απόβλητα είναι 

αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα, την αποστείρωση εντός ή εκτός των 

υγειονομικών μονάδων και στη συνέχεια τη διάθεσή τους σε ΧΥΤΑ. 

 

             

           3.4.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ Υ.Μ. 

                       3.4.2.1 ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ Υ.Μ. 

 Η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται: 

 Χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή 

τα ζώα 

 Χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές 

 Χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος. 

 

       ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ3 

 Οι αρχικοί παραγωγοί ή άλλοι κάτοχοι των αποβλήτων πραγματοποιούν οι 

ίδιοι την επεξεργασία των αποβλήτων ή αναθέτουν την επεξεργασία σε 

έμπορο ή σε οργανισμό ή σε επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας 

αποβλήτων ή μέσω διακανονισμού με δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό 

συλλογής αποβλήτων 

 Όταν τα απόβλητα μεταφέρονται από τον αρχικό παραγωγό ή κάτοχο σε ένα ή 

περισσότερα νομικά πρόσωπα για προκαταρκτική επεξεργασία, αυτό δε 

συνεπάγεται κατά γενικό κανόνα , απαλλαγή από την ευθύνη για τη 

διεξαγωγή μιας εργασίας ανάκτησης ή διάθεσης. 

 

             ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ3 

 Προκειμένου να ενισχυθούν η επαναχρησιμοποίηση και πρόληψη ή 

ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης αποβλήτων, λαμβάνονται 

νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα, για να εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα τα οποία κατ’ επάγγελμα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, 

μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός 

προϊόντος), φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού 
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 Για την εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης παραγωγού, λαμβάνονται υπόψη 

το τεχνικώς εφικτό και το οικονομικώς βιώσιμο, καθώς και το σύνολο των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία και οι κοινωνικές 

επιπτώσεις και μεριμνάται η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 

εσωτερικής αγοράς. 

 Η διευρυμένη ευθύνη παραγωγού εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ευθύνης 

για τη διαχείριση των αποβλήτων (προαναφέρθηκε στα ανωτέρω εδάφια) και 

με την επιφύλαξη της ειδικής υφιστάμενης νομοθεσίας για τις κατηγορίες 

αποβλήτων και τα προϊόντα. 

ΑΡΧΕΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ   ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ3 

 Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των 

αποβλήτων 

 Στη νομοθεσία και στην πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση των 

αποβλήτων ισχύει κατά προτεραιότητα η ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά τα 

απόβλητα: 

 Πρόληψη 

 Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 

 Ανακύκλωση 

 Άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας 

 διάθεση 

 κατά την εφαρμογή της προηγούμενης αρχής λαμβάνονται μέτρα, τα οποία 

προωθούν εναλλακτικές δυνατότητες που παράγουν το καλύτερο, από 

περιβαλλοντικής απόψεως αποτέλεσμα. Για το σκοπό αυτό ενδέχεται να 

απαιτείται η παρέκκλιση από την ιεράρχηση για ορισμένα ειδικά ρεύματα 

αποβλήτων, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τον κύκλο ζωής των προϊόντων, 

λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές επιπτώσεις της παραγωγής και της 

διαχείρισής τους. 

 Κατά τη διαμόρφωση των μέτρων στο πλαίσιο της πρώτης αρχής πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι γενικές αρχές περί προστασίας του περιβάλλοντος, της 

προφύλαξης και της αειφορίας, του τεχνικώς εφικτού και της οικονομικής 

βιωσιμότητας, της προστασίας των πόρων, καθώς και οι συνολικές επιπτώσεις 

στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία, στην οικονομία και στην κοινωνία. 

 Η διαμόρφωση της νομοθεσίας και της πολιτικής για τα απόβλητα είναι 

διαδικασία απόλυτα διαφανής, τηρώντας την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία 

που αφορά στη διαβούλευση με τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους 

παράγοντες και τη συμμετοχή αυτών στη διαδικασία. 

                    3.4.2.1.2. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ3 

 Όποιος ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση χωρίς την απαιτούμενη συμφωνα 

με τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του άδεια ή 

έγκριση ή υπερβαίνει τα όρια της άδειας ή έγκρισης που του έχει χορηγηθεί 
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και υποβαθμίζει το περιβάλλον, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο ετών και 

χρηματική ποινή 1.000-60.000 ευρώ 

 Όποιος προκαλεί ρύπανση ή υποβαθμίζει το περιβάλλον με πράξη ή 

παράλειψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου ή των κανονιστικών 

πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον ενός έτους ή και χρηματική ποινή 3.000-60.000 ευρώ. Αν η 

πράξη του προηγούμενου εδαφίου τελέστηκε από αμέλεια επιβάλλεται 

φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή και χρηματική ποινή. Αν οι αρνητικές 

επιπτώσεις της ρύπανσης ή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, είναι με 

βάση το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή την έκταση ή τη σημασία της 

υποβάθμισης περιορισμένες επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους και 

χρηματική ποινή. 

  Αν η πράξη του προηγούμενου εδαφίου: 

 Τελέστηκε από υπαίτιο που σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε 

άλλον οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος, επιβάλλεται φυλάκιση 

τουλάχιστον δύο ετών ή και χρηματική ποινή 20.000-150.000 ευρώ. 

 Τελέστηκε με τον ανώτερο σκοπό και το συνολικό οικονομικό ή άλλο 

υλικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ ή από υπαίτιο που 

διαπράττει εγκλήματα του παρόντος άρθρου κατ’ επάγγελμα ή κατά 

συνήθεια και το συνολικό οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος υπερβαίνει το 

ποσό των 15.000 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική 

ποινή 60.000-250.000 ευρώ. 

 Δημιούργησε με βάση το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή την έκταση ή τη 

σημασία της υποβάθμισης, κίνδυνο σοβαρής ή ευρείας ρύπανσης ή 

υποβάθμισης ή σοβαρής ή ευρείας οικολογικής και περιβαλλοντικής 

διατάραξης ή καταστροφής, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και 

χρηματικής ποινής 20.000-150.000 ευρώ. 

 Δημιούργησε κίνδυνο θανάτου εμβρύου ή ανθρώπου ή εμφάνισης βαριάς 

σωματικής ή διανοητικής πάθησης σε νεογνό ή βαριάς σωματικής ή 

διανοητικής πάθησης ανθρώπου, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη ή και 

χρηματική ποινή 150.000-500.000 ευρώ. 

 Είχε ως επακόλουθο σοβαρή ή ευρεία ρύπανση ή υποβάθμιση ή σοβαρή ή 

ευρεία οικολογική και περιβαλλοντική διατάραξη ή καταστροφή, με βάση το 

είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή την έκταση ή τη σημασία της υποβάθμισης 

ή το θάνατο εμβρύου ή ανθρώπου ή την εμφάνιση βαριάς σωματικής ή 

διανοητικής πάθησης σε νεογνό ή τη βαριά σωματική ή διανοητική πάθηση 

ανθρώπου επιβάλλεται κάθειρξη ή και χρηματική ποινή 150.000-500.000 

ευρώ. 

 Αν οι τρεις ανωτέρω πράξεις τελέστηκαν από αμέλεια επιβάλλεται φυλάκιση 

τουλάχιστον ενός έτους ή και χρηματική ποινή 60.000-150.000 ευρώ. 

 Τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ιθύνουσα θέση σε οποιοδήποτε νομικό 

πρόσωπο και ιδίως οι πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, οι εντεταλμένοι ή 

διευθύνοντες σύμβουλοι ανωνύμων εταιρειών, οι διαχειριστές εταιρειών 
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περιορισμένης ευθύνης, ο πρόεδρος του διοικητικού και του εποπτικού 

συμβουλίου συνεταιρισμών έχουν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να 

εποπτεύουν και να ελέγχουν την τήρηση, από φυσικά πρόσωπα που τελούν 

υπό τις εντολές του των διατάξεων του νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση 

του εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, που αφορούν στην προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 Το φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση, τιμωρείται ως 

αυτουργός για κάθε πράξη ή παράλειψη που προβλέπεται στο δεύτερο και 

τρίτο εδάφιο και τελέστηκε κατ’ εξ’ αφορμής της δραστηριότητας ή 

επιχείρησης του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή δεν αποτράπηκε λόγω της 

παράλειψης του, από πρόθεση ή από αμέλεια να ασκήσει την προβλεπόμενη 

εποπτεία ή έλεγχο, ανεξάρτητα από την τυχόν ποινική ή αστική ή διοικητική 

ευθύνη άλλου φυσικού προσώπου ή του ιδίου νομικού προσώπου 

 Αν η πράξη ή παράλειψη που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο ή 

οποιασδήποτε μορφής συμμετοχής σε αυτές, τελέστηκαν προς όφελος 

νομικού προσώπου από φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση 

πέραν της ποινικής ευθύνης του φυσικού προσώπου, επιβάλλεται και στο 

νομικό πρόσωπο, ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα των επιπτώσεων 

στο περιβάλλον: 

 Διοικητικό πρόστιμο μέχρι του τριπλασίου της αξίας του οφέλους που 

επιτεύχθηκε ή επιδιώχθηκε ή 

 Προσωρινή ή σε περίπτωση υποτροπής οριστική απαγόρευση άσκησης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας ή 

 Πρόσκαιρος ή οριστικός αποκλεισμός από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις 

ή 

 Δημοσίευση με δαπάνες του, της αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης 

σε δυο ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας ή συνδυασμός των 

ανωτέρω κυρώσεων. 

 Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο και στην περίπτωση που 

η παράλειψη άσκησης της προβλεπόμενης εποπτείας ή ελέγχου από φυσικό 

πρόσωπο που κατέχει ιθύνουσα θέση, κατέστησε δυνατή την τέλεση από 

φυσικά πρόσωπα που τελούν υπό τις εντολές του, των ποινικών αδικημάτων 

που προβλέπονται στα εδάφια δύο και τρία προς όφελος του νομικού 

προσώπου. 

 Με απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ και του κατά περίπτωση συναρμόδιου 

υπουργού καθορίζεται ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής των 

ανωτέρω κυρώσεων καθώς και άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

της. 

 Το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται στην πρώτη κύρωση, αποτελεί 

έσοδο υπέρ του «Πράσινου Ταμείου» 

 Αν ο δράστης των παραβάσεων που προβλέπονται στο πρώτο και το δεύτερο 

εδάφιο περιορίσει ο ίδιος ή εάν τρίτος που ενεργεί κατ’ εντολή για 

λογαριασμό του συντελέσει, με έγκαιρη αναγγελία προς την αρχή, 
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αποτελεσματικά στην ουσιώδη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της 

ρύπανσης ή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που προκάλεσε η πράξη ή η 

παράλειψή του, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει μειωμένη ποινή ή να τον 

απαλλάξει από κάθε ποινή. 

 Στις περιπτώσεις εγκλημάτων του κεφαλαίου αυτού ως πολιτικός ενάγων 

μπορεί να παρίσταται το δημόσιο καθώς και οι ΟΤΑ στην περιφέρεια των 

οποίων τελέστηκε το έγκλημα το ΤΕΕ το ΓΕΕ, πανεπιστήμια, άλλοι 

επιστημονικοί φορείς, δικηγορικοί σύλλογοι, φορείς διαχείρισης 

προστατευόμενων περιοχών, ΜΗΚΥΟ και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν 

έχουν υποστεί περιουσιακή ζημιά, προς υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο 

με αίτημα ιδίως την αποκατάσταση των πραγμάτων στο μέτρο που είναι 

δυνατή. Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται. 

          

    3.4.2.2 ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

           

 

               3.4.2.2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΑΥΜ4 

 Για τη περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των ΑΥΜ θεσπίζονται Γενικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές για τη συλλογή-συσκευασία και σήμανση των αποβλήτων 

αυτών, τη μεταφορά, την αποθήκευση εντός και εκτός της ΥΜ, τις μεθόδους 

επεξεργασίας, καθώς και για τις μελέτες οργάνωσης των εγκαταστάσεων/ή και των 

εργασιών διαχείρισης. 

                                 3.4.2.2.2. ΕΚΔΑΥΜ4 

 Κάθε ΥΜ που υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση  καταρτίζει τον 

ΕΚΔΑΥΜ. Ο ΕΚΔΑΥΜ θεωρείται από την αρμόδια ΥΠΕ. Η κατάρτιση των ως άνω 

ΕΚΔΑΥΜ αποσκοπεί στην εφαρμογή διαδικασιών ολοκληρωμένης διαχείρισης των 

αποβλήτων εντός των Υ.Μ. Μέσω των ΕΚΔΑΥΜ καθορίζονται μεταξύ άλλων, οι 

στόχοι κάθε ΥΜ αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων που αφορούν: 

 Την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων 

 Την ξεχωριστή συλλογή διαφόρων κατηγοριών/ρευμάτων αποβλήτων 

 Τη διασφάλιση της περαιτέρω σύννομης διαχείρισης των αποβλήτων εκτός των 

ΥΜ 

Οι στόχοι αυτοί είναι δεσμευτικοί για όλο το προσωπικό των ΥΜ, το οποίο, με βάση 

τις αρμοδιότητές του, συμβάλει στην επίτευξή τους.  
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 Στη συνέχεια θα αναφέρουμε τα στάδια της διαχείρισης των ΑΥΜ μέσω μιας 

διαδικασίας συμπόρευσης τόσο των βημάτων του ΕΚΔΑΥΜ και των Γενικών 

Τεχνικών Προδιαγραφών 

                      3.4.2.2.3 ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΜ4 

Πιο συγκεκριμένα η διαχείριση των ΑΥΜ περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

 ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ (Αναλόγως με το που γίνεται η επεξεργασία) – άδεια συλλογής 

και μεταφοράς- Θεωρημένος ΕΚΔΑΥΜ. 

 Δήλωση φορέα εκμετάλλευσης ΥΜ 

 Περιγραφή της ΥΜ 

 Ορισμός από τη διοίκηση ΕΔΑΥΜ 

 Ορισμός από την επιτροπή ΥΔΑΥΜ 

 Περιγραφή ευθυνών και αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων στη ΔΑΥΜ 

 Περιγραφή των πηγών παραγωγής των αποβλήτων, των παραγόμενων 

ποσοτήτων ανά είδος αποβλήτου  

 Συλλογή-συσκευασία-σήμανση ΑΥΜ 

 Μεταφορά ΕΑΥΜ 

 Αποθήκευση ΑΥΜ 

 Σχέδιο εκτάκτου ανάγκης 

 Εκπαίδευση του προσωπικού 

 Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά τη διαχείριση των αποβλήτων 

 Επεξεργασία ΕΑΥΜ 

 Μελέτη της οργάνωσης των εγκαταστάσεων/ή και των εργασιών διαχείρισης 

ΑΥΜ 

 Περιγραφή του κόστους διαχείρισης των ΑΥΜ 

 Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης για τις υγειονομικές 

μονάδες που έχουν πάνω από 100 κλίνες. 

 Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά ΕΑΥΜ 

 Περιεχόμενα του φακέλου για εγγραφή στο μητρώο του ΥΠΕΚΑ 

 Παρακολούθηση της νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων 

 Τήρηση μητρώου εγκαταστάσεων παραγωγής/ή και διαχείρισης ΕΑΥΜ 

 Εκθέσεις 

 

3.4.2.2.3.1 ΑΕΠΟ-ΠΠΔ-ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-

ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΕΚΔΑΥΜ26 

 

Κάθε παραγωγός ή κάτοχος αποβλήτων πρέπει να διαθέτει άδεια 

συλλογής και μεταφοράς. Ανάλογα με το αν η επεξεργασία γίνεται εντός της 

ΥΜ ή εκτός αυτής. Στην πρώτη περίπτωση βγάζει ΑΕΠΟ και στη δεύτερη 

ΠΠΔ, όμως και στις δυο περιπτώσεις πρέπει να έχει άδεια συλλογής και 

μεταφοράς. 
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                    ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ4 

Η μελέτη οργάνωσης του δικτύου συλλογής και μεταφοράς πρέπει να 

περιλαμβάνει: 

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

         Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΑΥΜ. (Εφόσον εκτελούνται. για τις δραστηριότητες αυτές 

υποβάλλονται και αντίγραφα των σχετικών αδειών και συμβάσεων) 

 Ενδοπεριφερειακή συλλογή και μεταφορά ΕΑΥΜ  (σε περίπτωση που 

ζητείται άδεια διαπεριφερειακής εμβέλειας). 

 Δραστηριότητες στη γενικότερη διαχείριση των αποβλήτων 

        Γ. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

        Δ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

 Διαθέσιμα οχήματα 

 Αδειοδοτημένοι αποθηκευτικοί χώροι (εφόσον χρησιμοποιούνται ενδιάμεσα 

τέτοιοι χώροι) 

 Χώροι στάθμευσης οχημάτων 

      Ε. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΑΥΜ 

 Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το είδος των ΕΑΥΜ που προτίθεται να 

μεταφέρει ο ενδιαφερόμενος (ΕΚΑ). 

 Στοιχεία σχετικά με την ποσότητα των παραγόμενων ΕΑΥΜ στη γεωγραφική 

περιοχή όπου προτίθεται να δραστηριοποιηθεί η εταιρεία 

 Πληροφορίες σχετικά με τις δυσμενείς επιδράσεις των ΕΑΥΜ στην 

ανθρώπινη υγεία 

  Ε2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΑΥΜ 

  1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

 Δυναμικότητα δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς 

 Συχνότητα αποκομιδής ΕΑΥΜ 

 Μεθοδολογία συλλογής ΕΑΥΜ 

   2. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΑΥΜ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 
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 Τύποι συσκευασίας που θα χρησιμοποιηθούν 

 Τεχνικές προδιαγραφές συσκευασιών, με ιδιαίτερη αναφορά στη συσκευασία 

των αιχμηρών αντικειμένων 

 Σήμανση συσκευασιών 

 Τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί πιθανό πρόβλημα διαρροών, ιδίως 

στην περίπτωση απόψυξης αποβλήτων που έχουν διατηρηθεί σε θερμοκρασία 

μικρότερη ή ίση των 00C. 

 Σχηματικές απεικονίσεις ή και φωτογραφίες 

3. ΖΥΓΙΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 

Ε3. ΦΟΡΤΩΣΗ 

 Τρόπος φόρτωσης των συσκευασιών ΕΑΥΜ στα οχήματα 

 Οργάνωση του χώρου στο εσωτερικό του ψυκτικού θαλάμου του οχήματος 

(στοίβαξη και πρόσδεση) 

ΣΤ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 Τεχνική περιγραφή των οχημάτων και σχηματική απεικόνισή τους 

 Περιγραφή του συστήματος ψύξης 

 Σήμανση οχημάτων 

 Στοιχεία σχετικά με την απολύμανση και τον καθαρισμό των οχημάτων 

(χώρος, μέσα και συχνότητα καθαρισμού/απολύμανσης) 

 Μέτρα σε περίπτωση μη εκτέλεσης προγραμματισμένης μεταφοράς 

Ζ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΤΩΝ ΕΑΥΜ 

 Αριθμός και ειδικότητες 

 Σύμβουλος ασφαλείας σύμφωνα με το ΦΕΚ 1350/Β 

 

      Η. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Αναφέρεται σαφώς εάν ο μεταφορέας θα χρησιμοποιήσει εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης. Υποβολή ΑΕΠΟ της εγκατάστασης και σύμβαση συνεργασίας. 

     Θ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΑΥΜ 

 Στοιχεία αποδέκτη ΕΑΥΜ 

 Τρόπος επεξεργασίας/διάθεσης (D/R) 

I. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 Εκπαίδευση του προσωπικού 
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 Μέσα ατομικής προστασίας (εφόσον χρησιμοποιηθούν φόρμες ή 

εξοπλισμός του οποίου απαιτείται ο καθαρισμός π.χ πλύσιμο της φόρμας 

εργασίας) 

 Ιατρική παρακολούθηση του προσωπικού 

 Κ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

 Περιγραφή πιθανών κινδύνων και αντίστοιχα προληπτικά και κατασταλτικά 

μέτρα. (περιλαμβάνει τη δέσμευση της εταιρείας να επιλεγει τη συντομότερη 

δυνατή διαδρομή, αποφεύγοντας πυκνοκατοικημένες περιοχές και μετακίνηση 

σε ώρες κυκλοφοριακής αιχμής ή υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες 

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Μέσα συλλογής τυχόν διαρροών 

 Εξοπλισμός και υλικά απορρύπανσης 

 Απαραίτητα μέσα πρώτων βοηθειών 

 Εξοπλισμός πυρόσβεσης 

3. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 Απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση διαρροής, πυρκαγιάς. 

 

ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: 

 Βεβαιώσεις αποδοχής αποβλήτων από τους αποδέκτες των ΕΑΥΜ για την 

επεξεργασία-διάθεσή τους 

 Συμβάσεις αποκομιδής ΕΑΥΜ με τις ΥΜ (εφόσον υπάρχουν) 

 Αν΄τιγραφα τυχόν άλλων αδειών/εγκρίσεων σχετικά με τη διαχείριση των 

αποβλήτων που διαθέτει η εταιρεία 

 Έγγραφα βεβαίωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ιδιωτικών χώρων 

στάθμευσης οχημάτων (συμβόλαια, μισθωτήρια) 

 Πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών 

 Στοιχεία πιστοποίησης της καταλληλότητας των συσκευασιών 

 Στοιχεία/ έγγραφα σχετικά με την καταλληλότητα των οχημάτων για 

μεταφορά ΕΑΥΜ (εφόσον υπάρχουν) 

 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο οποίο α) θα προσδιορίζεται ο ασφαλιζόμενος 

φορέας διαχείρισης β) θα προσδιορίζονται οι εργασίες διαχείρισης που 

καλύπτονται γ) θα προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας 

(κλάση UN, αριθμός Η) δ) θα αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά 

σε ζημιές προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη 

κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς ε) θα αναγράφεται ότι σε περίπτωση 

διασυνοριακής μεταφοράς η ασφαλιστική κάλυψη αφορά στα προβλεπόμενα 

(έξοδα μεταφοράς και αξιοποίησης ή διάθεσης, το κόστος αποθήκευσης για 
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90 ημέρες και τα έξοδα που προκύπτουν, όταν η μεταφορά ή η αξιοποίηση, ή 

η διάθεση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όπως προβλέπονταν είναι παράνομη 

στ) θα αναγράφεται το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης, το οποίο 

προσδιορίζεται κατ’ ελάχιστο ως εξής:  για εργασίες διάθεσης (D1-D15), 

ανάκτησης (R1-R13) : 1 εκ. ευρώ ετησίως για εγκαταστάσεις που 

κατατάσσονται στην Α1 κατηγορία, 0,5 εκ. ευρώ για τις εγκαταστάσεις που 

κατατάσσονται στην Α2 κατηγορία, για τη διασυνοριακή μεταφορά 1 εκ. 

ευρώ ετησίως, για τη συλλογή και μεταφορά 0,5 εκ. ευρώ ετησίως. 

     

                 3.4.2.2.3.2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΜ4 

 Στην ενότητα αυτή ο φορέας εκμετάλλευσης διατυπώνει τους στόχους και τις 

δεσμεύσεις του αναφορικά με τη διαχείριση των ΑΥΜ. 

 Οι στόχοι και οι δεσμεύσεις περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων: 

 Διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος από τη διαχείριση 

των ΑΥΜ. 

 Την τήρηση των προβλεπόμενων από τη σχετική νομοθεσία 

 Την τήρηση της ιεράρχησης στη διαχείριση των ΑΥΜ με έμφαση στη μείωση 

της παραγωγής και των επικίνδυνων ιδιοτήτων των αποβλήτων 

 Τη συνεργασία με τις αρχές για την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων 

 Την κατανομή των απαραίτητων οικονομικών πόρων στη διαχείριση των 

ΑΥΜ 

 Την παρακολούθηση των τεχνολογικών και νομοθετικών εξελίξεων 

αναφορικά με τη διαχείριση των ΑΥΜ 

 

                          3.4.2.2.3.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΜ4 

Συνοπτική περιγραφή της ΥΜ. Στην περιγραφή αυτή περιλαμβάνονται τα 

ακόλουθα: 

 Τύπος υγειονομικής μονάδας (δημόσια θεραπευτήρια, ιδιωτικά θεραπευτήρια, 

κέντρα υγείας, δημοτικά ιατρεία, ΝΠΙΔ παροχής υπηρεσιών υγείας, κλινικές 

ΙΚΑ, μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των ενόπλων δυνάμεων ΣΝ, κέντρα 

αιμοδοσίας, διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια, μικροβιολογικά 

εργαστήρια, οδοντιατρεία, κτηνιατρικές κλινικές, κτηνιατρικά διαγνωστικά 

και ερευνητικά εργαστήρια). 

 Τοποθεσία 

 Αριθμός κλινών 

 Υγειονομικά τμήματα 

 Αριθμός προσωπικού ανά τμήμα 
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 Παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας 

 Ενδεικτικός ετήσιος αριθμός ασθενών ανά παρεχόμενη υπηρεσία 

 Ενδεικτικός εξοπλισμός (κυρίως εξειδικευμένα μηχανήματα) 

 

             3.4.2.2.3.4 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΔΑΥΜ4 

Πρωταρχικό μέλημα των διοικήσεων των ΥΜ είναι ο ορισμός ΕΔΑΥΜ έργο της 

οποίας είναι: 

 Ο ορισμός ΥΔΑΥΜ 

 Η έγκριση του ΕΚΔΑΥΜ 

 Η αναθεώρηση του ΕΚΔΑΥΜ 

 Έλεγχος της εφαρμογής του κανονισμού 

Τα μέλη της επιτροπής αυτής, είναι μέλη του διοικητικού προσωπικού της ΥΜ 

και πιο συγκεκριμένα οι εξής: (η παρακάτω λίστα είναι ενδεικτική και κάθε ΥΜ θα 

πρέπει να προσαρμόσει τα μέλη της επιτροπής ανάλογα με τις ανάγκες της και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της) 

 Διοικητής/υποδιοικητής της ΥΜ 

 Πρόεδρος επιτροπής νοσοκομειακών λοιμώξεων 

 Υπεύθυνος διαχείρισης αποβλήτων (προερχόμενος συνήθως από την επιτροπή 

νοσοκομειακών λοιμώξεων) 

 Διευθυντές κλινικών ΥΜ 

 Διευθυντής ακτινολογικού τμήματος/ όποιου τμήματος χειρίζεται 

ραδιοϊσότοπα  

 Διευθυντής μικροβιολογικού τμήματος/ τμήματος κλινικών εξετάσεων 

 Διευθυντής νοσηλευτικής υπηρεσίας 

 Διευθυντής φαρμακείου ΥΜ 

 Προϊστάμενος γραφείου γενικής επιστασίας. 

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής συγκαλούνται από το Διοικητή/Υποδιοικητή της 

ΥΜ ύστερα από εισήγηση του ΥΔΑΥΜ όταν κρίνεται σκόπιμο κι αν και εφόσον η 

διμερής συνεργασία μεταξύ του ΥΔΑΥΜ και των μελών της επιτροπής, δε δύναται 

να λύσει ανακύπτοντα προβλήματα που αφορούν τη διαχείριση των παραγόμενων 

αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση η επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον 

μια φορά ετησίως. 

 

              3.4.2.2.3.5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΥΜ4 

 Ο ΥΔΑΥΜ ορίζεται από την ΕΔΑΥΜ, ο οποίος μπορεί να είναι οποιοδήποτε 

μέλος του προσωπικού της ΥΜ, Ανώτερης τουλάχιστον Εκπαίδευσης, αλλά συνήθως 
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προέρχεται από την επιτροπή νοσοκομειακών λοιμώξεων. Μετά τον ορισμό του, ο 

ΥΔΑΥΜ αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της επιτροπής, αντικαθιστώντας τον Πρόεδρο 

της επιτροπής νοσοκομειακών λοιμώξεων. Η εμπειρία και η εξειδίκευσή του στα 

θέματα διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί επιπλέον προσόν στην επιλογή του. Κατά τη 

διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας ορίζεται και αναπληρωματικός υπεύθυνος, με τα 

ίδια καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας του. 

3.4.2.2.3.6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ   

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΑΥΜ4 

1. ΕΔΑΥΜ 

 Έγκριση και γενική εποπτεία εφαρμογής του ΕΚΔΑΥΜ. Ο ΕΚΔΑΥΜ θα 

περιγράφει επακριβώς, τα καθήκοντα και τις ευθύνες όλου του προσωπικού, 

υγειονομικού και μη, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των παραγόμενων 

αποβλήτων 

 Τον ορισμό ΥΔΑΥΜ ο οποίος θα αναλάβει την κατάρτιση, το συντονισμό και 

την εφαρμογή του ΕΚΔΑΥΜ. 

 Την επικαιροποίηση του ΕΚΔΑΥΜ και τη λήψη διορθωτικών μέτρων 

 Τη διασφάλιση ότι μηχανισμοί παρακολούθησης και ελέγχου 

περιλαμβάνονται στον ΕΚΔΑΥΜ. Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 

του συστήματος πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να είναι δυνατή η 

επικαιροποίηση και βελτίωση του συστήματος όταν αυτό είναι απαραίτητο. 

 Την άμεση αντικατάσταση του ΥΔΑΥΜ ή των ΤΥΔΑΥΜ όταν αυτοί δε 

δύνανται να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. 

 Τη μέριμνα για την επαρκή εκπαίδευση των μελών του συστήματος 

διαχείρισης και τον προσδιορισμό υπευθύνων για τη διαρκή εκπαίδευσή τους, 

με τη βοήθεια κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 Την εξασφάλιση επαρκών πόρων και τη διάθεση ανθρώπινου δυναμικού για 

την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΚΔΑΥΜ. Για παράδειγμα, η επιτροπή 

θα πρέπει να εξασφαλίσει ώστε επαρκές προσωπικό των τμημάτων της ΥΜ να 

είναι στη διάθεση του ΥΔΑΥΜ για την εφαρμογή των διαδικασιών που 

προβλέπονται από τον κανονισμό διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων. 

  

2. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ/ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΜ 

 

 Δημιουργία και συντονισμό επιτροπής 

 Σύγκλιση συνεδριάσεων της ΕΔΑΥΜ 

 Διαρκής συνεργασία με τον ΥΔΑΥΜ και τους υπολοίπους επικεφαλής 

τμημάτων για τη σχολαστική εφαρμογή του ΕΚΔΑΥΜ και τις ειδικές ανάγκες 

που ενδεχομένως να προκύψουν για τα διάφορα τμήματα 

 Την έγκριση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού για την αποτελεσματική 

υλοποίηση του ΕΚΔΑΥΜ 
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 Την εξασφάλιση πόρων για την προώθηση και διοργάνωση σεμιναρίων 

εκπαίδευσης του προσωπικού αναφορικά με τη διαχείριση των παραγόμενων 

αποβλήτων. 

 Την εφαρμογή της πολιτικής της ΥΜ σχετικά με τη διαχείριση των 

παραγόμενων αποβλήτων. 

 

 

 

                                         3. ΥΔΑΥΜ 

 

 Ο ΥΔΑΥΜ είναι αρχικά υπεύθυνος για την κατάρτιση του ΕΚΔΑΥΜ 

και εν συνεχεία (αφού εγκριθεί από την επιτροπή) για την καθημερινή 

εφαρμογή και τον έλεγχο του συστήματος διαχείρισης των παραγόμενων 

αποβλήτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορεί να έχει άμεση επικοινωνία 

με όλα τα μέλη του προσωπικού της ΥΜ . Είναι υπόλογος της διαχείρισης 

απέναντι στο διοικητή/υποδιοικητή της ΥΜ και στην επιτροπή διαχείρισης. Ο 

ΥΔΑΥΜ θα πρέπει να συνεργάζεται με τους Δ/ντες των διαγνωστικών 

τμημάτων της ΥΜ, τον Πρόεδρο της Επιτροπής νοσοκομειακών λοιμώξεων 

και το Δ/ντη φαρμακείου ώστε να γνωρίζει τις απαιτούμενες διαδικασίες για 

τη διαχείριση παθολογικών, φαρμακευτικών, χημικών και ραδιενεργών 

αποβλήτων που προέρχονται από τα τμήματα αυτά. Ειδικότερα: 

Α. ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο ΥΔΑΥΜ ΕΙΝΑΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ: 

 Τη συνεργασία με τους ΤΥΔΑΥΜ για την υλοποίηση του ΕΚΔΑΥΜ στα 

αντίστοιχα τμήματα 

 Την αποστολή στους ΤΥΔΑΥΜ κατάλληλων εντύπων για τη συλλογή 

στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων 

 Τη δημιουργία και ενημέρωση μητρώων που αφορούν την παρακολούθηση 

του συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων με βάση τα στοιχεία που 

λαμβάνει από τους ΤΥΔΑΥΜ. 

 Τη δημιουργία κι ενημέρωση αρχείου με στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση 

των ΑΥΜ 

 Την αποστολή στοιχείων και αναφορών που αφορούν τη διαχείριση των ΑΥΜ 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα στις αρμόδιες αρχές ή/και όποτε απαιτηθούν 

τα στοιχεία αυτά από τις παραπάνω αρχές. 

 Τη γενική εποπτεία του συστήματος συλλογής των αποβλήτων στους 

κατάλληλους κάδους/δοχεία/περιέκτες και της μεταφοράς τους στα αντίστοιχα 

σημεία αποθήκευσης της ΥΜ-Αντιμετώπιση προβλημάτων. 

Β. ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Ο ΥΔΑΥΜ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΓΙΑ: 
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 Την ενημέρωση του υπεύθυνου αποθήκευσης σχετικά με τους όρους και 

προδιαγραφές που πρέπει να διέπουν την αποθήκευση των διαφόρων 

κατηγοριών ΑΥΜ. 

 Τη γενική εποπτεία της αποθήκευσης των ΕΑΥΜ 

Γ. ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ 

ΤΗΣ ΥΜ: 

 Το συντονισμό και την επίβλεψη της διάθεσης των αποβλήτων εντός της ΥΜ 

 Την ενημέρωση του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με τη χωριστή 

συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων σχετικά με τους όρους, προδιαγραφές 

και προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 

 Το γενικό έλεγχο της μεταφοράς των αποβλήτων εντός κι εκτός της ΥΜ 

 

 

 

Δ. ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΑΥΜ Ο ΥΔΑΥΜ ΕΙΝΑΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ: 

 Την ενημέρωση του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με την επεξεργασία 

των αποβλήτων σχετικά με τους όρους, προδιαγραφές και προστατευτικά 

μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 

 Το γενικό έλεγχο της επεξεργασίας των ΕΑΥΜ εντός της ΥΜ σύμφωνα με τις 

επιταγές της κείμενης νομοθεσίας 

 Τη διατήρηση αρχείου κόστους που αφορά την επεξεργασία των ΕΑΥΜ εκτός 

της ΥΜ. 

 Τη συνεργασία με αδειοδοτημένους φορείς (αν απαιτείται) για τη μεταφορά 

και επεξεργασία των ΕΑΥΜ εκτός ΥΜ. 

 

Δ. ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο ΥΔΑΥΜ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ: 

 Τη διαρκή συνεργασία με το Δ/ντη και την Προϊσταμένη του Νοσηλευτικού 

προσωπικού όπως και με τον Υποδιοικητή της ΥΜ, ώστε να διασφαλίσει ότι 

το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού και των βοηθών ιατρών γνωρίζουν 

επακριβώς τα καθήκοντά τους σε ότι αφορά τη διαλογή στην πηγή και 

αποθήκευση των παραγόμενων αποβλήτων και ότι τα καθήκοντα των 

εργαζομένων στην καθαριότητα και στο γραφείο γενικής επιστασίας, 

περιορίζονται στη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σφραγισμένων 

δοχείων/κάδων/περιεκτών 

 Την ενημέρωση του προσωπικού που εμπλέκεται στη διαχείριση των 

αποβλήτων σχετικά με τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν. 
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Ε. ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ο ΥΔΑΥΜ ΕΙΝΑΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ: 

 Την ανάρτηση λίστας ενεργειών που πρέπει να λάβουν χώρα σε περίπτωση 

ατυχήματος, σε ευκρινή σημεία εντός της ΥΜ, τη διατήρησή τους στα σημεία 

αυτά πάντοτε και τη γνωστοποίηση σε όλο το προσωπικό των ενεργειών 

αυτών ώστε να τους είναι οικείες σε έκτακτες περιπτώσεις. 

 Την εξέταση και την έρευνα αναφερθέντων ατυχημάτων σχετικά με τη 

διαχείριση των ΑΥΜ. 

 

 

ΣΤ. ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΝΤΑ ΜΕ ΤΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Ο 

ΥΔΑΥΜ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ: 

 Να προωθήσει προς το διοικητή/υποδιοικητή της ΥΜ αλλά και προς την 

ΕΔΑΥΜ τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών στους χώρους της ΥΜ. 

 

Ζ. ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΗΗΕ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ο ΥΔΑΥΜ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ: 

 Να προωθήσει τη συνεργασία της ΥΜ με εγκεκριμένα ΣΕΔΑ. Ό σον αφορά 

τα ΣΕΔΑ για τα ΑΗΗΕ, δυο είναι οι εταιρείες που εξουσιοδοτούνται από το 

νόμο να εξασφαλίζουν αυτά σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία: α) η 

ανακύκλωση συσκευών α.ε (ΦΕΚ 905Β/04) και β) η Φωτοκύκλωση α.ε (ΦΕΚ 

317Β/09). Πίνακας 3. Σχήμα 1,2. 

 Όσον αφορά τα ΣΕΔΑ για τα υλικά συσκευασίας, αρμόδιος είναι ο 

Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π, ο οποίος εκπονεί και εφαρμόζει προγράμματα για την 

εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών. Τα προγράμματα αυτά αναφέρονται 

στην πρόληψη των ζημιογόνων για το περιβάλλον δράσεων που προέρχονται 

από τη διαχείριση των συσκευασιών και στη λήψη των ενδεδειγμένων 

μέτρων.27 

Στην περίπτωση που η διοίκηση υιοθετήσει τα ανωτέρω ο ΥΔΑΥΜ είναι υπεύθυνος 

για: 

 Την ενημέρωση του προσωπικού για τα προγράμματα αυτά 

 Την ανάρτηση διαφημιστικού υλικού στους χώρους της ΥΜ με σκοπό τη 

γνωστοποίηση για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών στους χώρους της 

μονάδας και την ενθάρρυνση του κοινού να συμμετέχει σε αυτά 

 Να γνωστοποιεί στον Υποδιοικητή της ΥΜ την ανάγκη πρόσθετων 

συμβάσεων ή ανανέωσης των συμβάσεων με τα ΣΕΔΑ. 
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Η. Ο ΥΔΑΥΜ ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ: 

                            ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: 

 Τη μηνιαία παραγωγή ανά τμήμα της ΥΜ 

 Οικονομικά στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων 

 Το κόστος προμήθειας των αποθηκευτικών μέσων και το κόστος συλλογής, 

μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων 

 Το κόστος εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

αποβλήτων της ΥΜ (αν υπάρχουν). 

 Το κόστος συνεργασίας με ιδιώτες για τα στάδια διαχείρισης των 

παραγόμενων αποβλήτων 

                        ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Τα συμβάντα που έχουν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του προσωπικού ή 

παρατηρήσεις από αυτό που αφορούν αστοχίες του συστήματος διαχείρισης 

των αποβλήτων. Τα συμβάντα αυτά θα πρέπει να αναφέρονται στο τμήμα 

νοσοκομειακών λοιμώξεων. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές αρμοδιότητες τις οποίες έχει ο ΥΔΑΥΜ, 

ενδέχεται να είναι απαραίτητη η βοηθητική του υποστήριξη και από άλλα άτομα 

για την κάλυψη όλων των απαιτήσεων ειδικότερα στην περίπτωση μεγάλων ΥΜ. 

Τα επιπλέον άτομα και τα τμήματα από τα οποία προέρχονται προσδιορίζονται 

από την ΕΔΑΥΜ. 

4. Δ/ΝΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΜ 

Οι δ/ντες κλινικών της ΥΜ είναι υπεύθυνοι στα τμήματά τους για τα χωριστή 

συλλογή των διαφορετικών κατηγοριών αποβλήτων, την αποθήκευση και την 

περαιτέρω διαχείρισή τους. Αναλυτικότερα: 

 Θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλο το επιστημονικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό αλλά και οι λοιποί εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται στην 

κλινική τους, γνωρίζουν επακριβώς τις διαδικασίες χωριστής συλλογής ανά 

κατηγορία αποβλήτων και τις εφαρμόζουν σχολαστικά.  Σε κάθε άλλη 

περίπτωση είναι υπεύθυνοι σε συνεργασία με τον ΥΔΑΥΜ, για την 

εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους. 

 Θα πρέπει να συνεργάζονται με τον ΥΔΑΥΜ και να ελέγχουν αστοχίες και 

προβλήματα κατά την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων. 
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 Είναι υπεύθυνοι για το διορισμό ΤΥΔΑΥΜ για την υλοποίηση της 

διαχείρισης των αποβλήτων στα τμήματά τους. 

 Θα πρέπει να καθοδηγούν το προσωπικό της κλινικής τους να προσέχουν 

ώστε οι λοιποί εργαζόμενοι και βοηθοί να τηρούν σχολαστικά τις οδηγίες 

ασφαλείας. 

5. ΤΥΔΑΥΜ 

Ο ΤΥΔΑΥΜ ορίζεται με ευθύνη του δ/ντη της ΥΜ και είναι υπεύθυνος για: 

 Την εφαρμογή του συστήματος ΔΑΥΜ στο τμήμα του. 

 Τον έλεγχο αντικατάστασης των πληρωμένων σάκων, δοχείων ή άλλων 

αποθηκευτικών μέσων 

 Την επιτήρηση και εποπτεία του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με τα 

χωριστή συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων 

 Τη μεταφορά των παραγόμενων αποβλήτων στους χώρους αποθήκευσης 

 Τη συμπλήρωση και αποστολή των αντίστοιχων εντύπων που αφορούν τη 

διαχείριση των αποβλήτων στον ΥΔΑΥΜ  

 Τη διατήρηση αρχείου σχετικά με την ποσότητα των παραγόμενων ΕΑΥΜ 

από τη λειτουργία του τμήματός τους 

 Τη συνεργασία με το γραφείο προμηθειών ώστε να υπάρχει διαρκώς επαρκές 

απόθεμα των κατάλληλων αποθηκευτικών μέσων και μέσων συλλογής όπως 

και των προστατευτικών μέσων ενδυμασίας του προσωπικού 

 Τη συνεργασία με τον ΥΔΑΥΜ σε θέματα που αφορούν τη 

βελτίωση/συμπλήρωση της εφαρμογής  του ΕΚΔΑΥΜ στο τμήμα τους. 

 Τη συνεργασία με το γραφείο επιστασίας σχετικά με τις ανάγκες σε 

ανθρώπινο δυναμικό σχετικά με τη μεταφορά των παραγόμενων αποβλήτων. 

 

6. Δ/ΝΤΗΣ ΝΟΣ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΝΤΗΣ ΥΜ. 

Ο δ/ντης του νοσηλευτικού προσωπικού και δ/ντης της ΥΜ σε συνεργασία με την 

Προϊσταμένη νοσηλευτικού προσωπικού, είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση του 

προσωπικού νοσηλείας, των βοηθών ιατρών, του προσωπικού επιστασίας και του 

λοιπού εργαζόμενου προσωπικού στην ΥΜ σχετικά με τις διαδικασίες χωριστής 

συλλογής ανά κατηγορία αποβλήτων, μεταφοράς, αποθήκευσης και διάθεσης των 

παραγόμενων αποβλήτων. Ως εκ τούτου θα πρέπει: 

 Να συνεργάζονται με τον ΥΔΑΥΜ και τους υπολοίπους επικεφαλής 

τμημάτων για τη σχολαστική εφαρμογή του ΕΚΔΑΥΜ και τις ειδικές ανάγκες 

που ενδεχομένως να προκύψουν για τα διάφορα τμήματα. 

 Να προωθεί και να διοργανώνει σε συνεργασία με τον υποδιοικητή της ΥΜ 

σεμινάρια εκπαίδευσης του προσωπικού αναφορικά με τη διαχείριση των 

παραγόμενων αποβλήτων 
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7. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

Ο πρόεδρος νοσοκομειακών λοιμώξεων θα πρέπει να συνεργάζεται με τον 

ΥΔΑΥΜ (ο οποίος είναι επίσης μέλος της επιτροπής), σε διαρκή βάση και να του 

παρέχει τις απαραίτητες συμβουλές και κατευθύνσεις αναφορικά με τον έλεγχο 

πιθανών μολύνσεων από τη διαχείριση αποβλήτων. Τα καθήκοντά του είναι: 

 Να ανιχνεύει ανάγκες πρόσθετης εκπαίδευσης στο εργαζόμενο προσωπικό 

στη διαχείριση των αποβλήτων 

 Να διοργανώνει και να επιβλέπει την εφαρμογή εκπαιδευτικών και 

ενημερωτικών προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων εντός της ΥΜ. 

 Να συνεργάζεται με τον ΥΔΑΥΜ και τους υπολοίπους επικεφαλής τμημάτων 

για τη σχολαστική εφαρμογή του ΕΚΔΑΥΜ. 

 Ο πρόεδρος της επιτροπής νοσοκομειακών λοιμώξεων έχει επίσης τη 

συνολική ευθύνη για την απολύμανση και την κατά το δυνατόν μείωση των 

ΕΑΥΜ που παράγονται από τα εργαστήρια της ΥΜ (απόβλητα που περιέχουν 

επικίνδυνες χημικές ουσίες). 

    8. Δ/ΝΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 

Ο δ/ντης φαρμακείου της ΥΜ είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του 

Φαρμακείου της μονάδας και για τη μείωση των αποβλήτων που παράγονται κατά τη 

λειτουργία του. Αναλυτικότερα, τα καθήκοντά του σχετικά με τη διαχείριση των 

αποβλήτων είναι τα εξής: 

 Να συνεργάζεται με τον ΥΔΑΥΜ και τους υπολοίπους επικεφαλής των 

τμημάτων, με την Προϊσταμένη του νοσηλευτικού προσωπικού και το 

Διοικητή/υποδιοικητή της ΥΜ και να τους συμβουλεύει για τις ορθές 

πρακτικές διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία και τις κατευθύνσεις της κεντρικής διοίκησης. 

 Να ζυγίζει και να διατηρεί αρχείο με τις ποσότητες των φαρμάκων (σε gr, kg, 

ml ή lt και όχι σε τεμάχια) που επιστρέφονται ή καταστρέφονται. 

 Να αναφέρει στον ΥΔΑΥΜ σε τακτά χρονικά διαστήματα (1 φορά 

εβδομαδιαίως) ή ανάλογα με τις ανάγκες της ΥΜ ή/και όποτε του ζητηθεί από 

τον ΥΔΑΥΜ τις ποσότητες αποβλήτων οι οποίες 

παράγονται/καταστρέφονται. 

 Να συντονίζει τις διαδικασίες ελέγχου διαχείρισης των αποβλήτων του 

φαρμακείου 

 Να συνεργάζεται με το γραφείο προμηθειών ώστε να υπάρχει διαρκώς 

επαρκές απόθεμα των κατάλληλων αποθηκευτικών μέσων και μέσων 

συλλογής όπως και των προστατευτικών μέσων ενδυμασίας του προσωπικού. 

 Να διασφαλίζει την επαρκή εκπαίδευση του προσωπικού στη διαχείριση των 

διαφορετικών κατηγοριών παραγόμενων αποβλήτων του φαρμακείου 

 Ο δ/ντης φαρμακείου έχει επίσης την ευθύνη για την ασφαλή διαχείριση των 

γενοτοξικών προϊόντων και αποβλήτων 
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               9. Δ/ΝΤΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Τα καθήκοντα των δ/ντων διαγνωστικών τμημάτων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση 

των παραγόμενων ραδιενεργών αποβλήτων περιλαμβάνουν: 

 Να συνεργάζονται με τον ΥΔΑΥΜ, τους υπολοίπους επικεφαλής τμημάτων, 

την Προϊσταμένη του νοσηλευτικού προσωπικού και το δ/ντη της ΥΜ και να 

τους συμβουλεύουν για τις ορθές πρακτικές διαχείρισης των παραγόμενων 

ραδιενεργών αποβλήτων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις 

κατευθύνσεις της κεντρικής διοίκησης. 

 Να εκτιμούν και να διατηρούν αρχείο με τις ποσότητες των ραδιενεργών 

αποβλήτων που επιστρέφονται ή καταστρέφονται. 

 Να αναφέρουν στον ΥΔΑΥΜ ανά τακτά χρονικά διαστήματα (1 φορά 

μηνιαίως) ή ανάλογα με τις ανάγκες της ΥΜ/ή και όποτε του ζητηθεί από τον 

ΥΔΑΥΜ τις ποσότητες ραδιενεργών αποβλήτων οι οποίες παράγονται. 

 Να συντονίζουν τις διαδικασίες ελέγχου διάθεσης των ραδιενεργών 

αποβλήτων. 

 Να διασφαλίζουν την επαρκή εκπαίδευση του προσωπικού που διαχειρίζεται 

τα ραδιενεργά απόβλητα. 

10. Δ/ΝΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο δ/ντης γραφείου προμηθειών συνεργάζεται σε μόνιμη βάση με τους 

ΤΥΔΑΥΜ με στόχο την αδιάλειπτη παροχή όλων των απαραίτητων μέσων για τη 

διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων. τα μέσα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα 

ανά πάσα στιγμή και ως εκ τούτου ο Δ/ντης του γραφείου προμηθειών πρέπει να 

φροντίζει για τη δημιουργία κατάλληλου (αλλά όχι υπερβολικού) αποθεματικού. Ο 

Δ/ντης γραφείου προμηθειών είναι επίσης υπεύθυνος για την έρευνα και την αγορά 

μέσων διαχείρισης αποβλήτων, φιλικών προς το περιβάλλον. 

11. Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο Δ/ ντης τεχνικών υπηρεσιών της ΥΜ είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και 

συντήρηση των αποθηκευτικών μέσων και χώρων καθώς και των μέσων 

φορτοεκφόρτωσης των αποβλήτων εντός της ΥΜ, σύμφωνα με τις επιταγές της 

κείμενης εθνικής νομοθεσίας. Είναι επίσης υπεύθυνος για τη συντήρηση και καλή 

λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων εντός της ΥΜ (αν και 

εφόσον υπάρχουν). Επιπρόσθετα: 

 Διασφαλίζει την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τις αρχές 

και τους όρους διαχείρισης των αποβλήτων που τίθενται από τον ΕΚΔΑΥΜ. 
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 Εξασφαλίζει την άρτια εκπαίδευση του προσωπικού που εργάζεται στις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας των αποβλήτων, εντός της ΥΜ. 

12. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΑΥΜ. 

Ο υπεύθυνος αποθήκευσης ΕΑΥΜ ορίζεται από την ΕΔΑΥΜ και είναι υπεύθυνος 

για: 

 Τη διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών στους χώρους αποθήκευσης 

(ψυγεία, καταψύκτες) 

 Την ενημέρωση του τμήματος προμηθειών και του Διοικητή/υποδιοικητή 

σχετικά με τις ανάγκες του αποθηκευτικού χώρου (πρόσθετος εξοπλισμός, 

πληρότητα ψυκτικού μέσων, τεχνικά προβλήματα). 

 Τη διατήρηση των χώρων αποθήκευσης σε καλή κατάσταση 

 Τη συνεργασία με τον ΥΔΑΥΜ, σε θέματα και προβληματισμούς που 

αφορούν τη λειτουργία του αποθηκευτικού χώρου. 

13. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ-

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Αναφορικά με τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων στην ΥΜ, ο 

Προϊστάμενος Γεν. Επιστασίας-Καθαριότητας είναι υπεύθυνος για: 

 Τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των ΑΣΑ-χωριστή συλλογή-μεταφορά-

αποθήκευση στους ειδικούς κάδους εκτός της ΥΜ-πριν την αποκομιδή τους 

από τα απορριμματοφόρα. Για το σκοπό αυτό προΐσταται του προσωπικού 

καθαριότητας το οποίο κατευθύνει. 

 Τη μεταφορά των ΕΑΥΜ μόνο από το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό 

 Την παροχή προσωπικού καθαριότητας στη διάθεση των ΤΥΔΑΥΜ, για τη 

μεταφορά των ΕΑΥΜ. 

 Τη συνεργασία με τον ΥΔΑΥΜ στα στάδια εκτίμησης των παραγόμενων 

αποβλήτων ή όπου αλλού απαιτείται 

 Την αναφορά στο Διοικητή/υποδιοικητή της ΥΜ όποιων προβλημάτων/ή και 

προβληματισμών σχετικά με τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων 

(πρόσθετες ανάγκες μέσων, προσωπικού). 

 

 

3.4.2.2.3.7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 
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3.4.2.2.3.8 ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΑΥΜ4 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ 

ΕΑΥΜ: 

 Τα διαχωρισμένα απόβλητα τοποθετούνται σε μέσα αποθήκευσης 

καταλλήλου χρώματος, με σήμανση ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα 

και ακολουθούν τη σωστή γραμμή διαχείρισης. 

 Κατάλληλοι υποδοχείς τοποθετούνται σε όλους τους χώρους όπου 

παράγονται συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων 

 Οι υποδοχείς απομακρύνονται όταν είναι γεμάτοι το πολύ κατά τα ¾ 

 Η χωριστή συλλογή των απορριμμάτων γίνεται όσο το δυνατό 

πλησιέστερα στον τόπο παραγωγής τους. (π.χ εντός του χειρουργείου, 

εντός των δωματίων των ασθενών). 

 Τα απορρίμματα περισυλλέγονται με συχνότητα ανάλογη με το φόρτο 

εργασίας των τμημάτων που τα παράγουν. 

 Οι κάδοι των απορριμμάτων τοποθετούνται σε θέσεις με εύκολη 

πρόσβαση και έχουν ποδοκίνητο μηχανισμό 

 Οι κάδοι παραμένουν συνεχώς κλειστοί. 

Η ξεχωριστή συλλογή των ΕΑΥΜ γίνεται από το ιατρικό και παραϊατρικό 

προσωπικό στο σημείο παραγωγής τους τη στιγμή που παράγονται. Τα απόβλητα 

τοποθετούνται ξεχωριστά σε διακριτούς περιέκτες ανάλογα με τα ποιοτικά τους 

χαρακτηριστικά και τη μέθοδο επεξεργασίας τους, λαμβάνοντας υπόψη τις 

δυνατότητες για ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτησή τους. Τα 

διαχωρισμένα απόβλητα τοποθετούνται σε κατάλληλους υποδοχείς συγκεκριμένου 

χρώματος και χαρακτηριστικών ανάλογα με τη φύση τους και την επεξεργασία στην 

οποία πρόκειται να υποβληθούν. Πίνακας 6. 

                         ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 6: 

Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των 

αποβλήτων, ως προς την επικινδυνότητά τους σε κλάση και σε αριθμό UN, 

(αναφέρθηκε στο κεφ. 2). Οι συσκευασίες φέρουν κατάλληλη σήμανση του 

επικινδύνου , (σχήμα 3) για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους. 

Ενδεικτικά δύναται να συλλέγονται σε σακούλες κατάλληλου πάχους που δε 

σχίζονται εύκολα. Σε περίπτωση που η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται με τη 

μέθοδο της αποστέιρωσης τοποθετούνται σε σακούλες κίτρινου χρώματος, ενώ σε 

περίπτωση διαχείρισης με τη μέθοδο της αποτέφρωσης σε σακούλες κόκκινου 

χρώματος και στη συνέχεια σε ειδικούς περιέκτες (ενδεικτικά τύπου Hospital boxes) 

ιδίου χρώματος χωρητικότητας 40-60 l. (σχήμα 4,5). Σε περίπτωση που η 

επεξεργασία των ΕΑΑΜ γίνεται εντός της ΥΜ, τα απόβλητα συλλέγονται σε ειδικές 

σακούλες. Οι σακούλες χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ειδικούς κάδους όταν 

πρόκειται για ΑΣΑ, ενώ όταν πρόκειται για μολυσματικά απόβλητα συνοδεύονται 

από ειδικό περιέκτη (τύπου hospital box). Οι σακούλες θα πρέπει να είναι 
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κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), ή χαμηλής 

πυκνότητας (LDPE) πάχους τουλάχιστον 1,5 mm. Οι σακούλες ελαφρού βάρους 

μπορούν να κλείσουν με δέσιμο του λαιμού της σακούλας. Οι σακούλες μεγάλου 

βάρους πρέπει να κλείνουν και με δεύτερη πλαστική σακούλα και να σφραγίζονται με 

ετικέτα του τύπου self-locking. Οι πλαστικές σακούλες δεν πρέπει να κλείνουν με 

συρραφή. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΑΑΜ-ΜΕΑ-ΑΕΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ 

Οι συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή ΕΑ (ΕΑΑΜ-ΜΕΑ-ΑΕΑ) τα οποία 

προορίζονται για αποτέφρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: 

 Μιας χρήσεως 

 Κόκκινου χρώματος 

 Κατάλληλου πάχους και υλικού, μη παραμορφούμενες για ασφαλή μεταφορά 

 Κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους 

 Να είναι τέτοιου υλικού ώστε κατά την αποτέφρωση τους να μην παράγονται 

επικίνδυνα αέρια 

 Να είναι φιλικές προς το περιβάλλον 

 Ενδεικτικά και εφόσον επιτρέπεται από τους κωδικούς ADR, RID, IMDG 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευασία ΕΑ προς αποτέφρωση ένας 

στεγανός περιέκτης τύπου hospital box με ενσωματωμένη σακούλα (πλην 

PVC) αναλόγου χρώματος και ενσωματωμένο έλασμα για σφράγισμα του 

περιεχομένου. Ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές 

ικανές για να κρατήσουν το βάρος του όταν μεταφέρεται. 

 Μεταξύ του περιέκτη και της σακούλας πρέπει να παρεμβάλλεται κατάλληλο 

απορροφητικό υλικό. Το υλικό αυτό θα πρέπει να είναι σε επαρκή ποσότητα, 

ώστε να απορροφά τυχόν διαφυγές υγρών αποβλήτων. 

 Ο περιέκτης πρέπει να κλείνει με τρόπο που δε θα επιτρέπει το εύκολο 

άνοιγμά του μετά το κλείσιμό του 

 Τα hospital boxes και οι λοιπές συσκευασίες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά, να είναι κατάλληλες κατά UN. 

 Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού/ 

ή και επικίνδυνου, ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά 

κατατάσσονται 

 Να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητά 

τους και τον όρο «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ». 

 Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να 

αναγράφουν: ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (θάλαμος, 

τμήμα, εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό 

αποβλήτων 
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         ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΑΑΜ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 

Οι συσκευασίες ΕΑΑΜ που προορίζονται για αποστείρωση πρέπει να έχουν τις 

εξής προδιαγραφές: 

 Μιας χρήσεως 

 Αδιαφανείς 

 Κίτρινου χρώματος 

 Ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την αποστείρωση 

 Ανθεκτικές κατά τη μεταφορά 

 Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού, 

ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται 

 Να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητά 

τους 

 Να χαρακτηρίζονται με τον όρο «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΗΤΑ ΑΜΙΓΩΣ 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ (ΕΑΑΜ)» 

 Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού 

 Να είναι φιλικές προς το περιβάλλον 

 Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να 

αναγράφουν: ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (θάλαμος, 

τμήμα, εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό 

αποβλήτων 

 Ενδεικτικά και εφόσον προβλέπεται από τις διατάξεις ADR, RID, IMDG 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευασία ΕΑΑΜ προς αποστείρωση ένας 

στεγανός περιέκτης τύπου hospital box με ενσωματωμένη σακούλα (πλην 

PVC), αναλόγου χρώματος και ενσωματωμένο έλασμα για σφράγισμα του 

περιεχομένου. Ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές 

ικανές για να κρατήσουν το βάρος του όταν μεταφέρεται και να κλείνει με 

τρόπο που δε θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγμά του μετά το κλείσιμό του. 

Μεταξύ σακούλας και περιέκτη θα πρέπει να παρεμβάλλεται απορροφητικό 

υλικό. 

                          ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

Τα αιχμηρά αντικείμενα (σύριγγες μιας χρήσεως με ενσωματωμένη βελόνη, 

βελόνες, μαχαιρίδια, λάμες, νυστέρια συμπεριλαμβανομένων και των σπασμένων 

γυαλιών) συλλέγονται σε υψηλής πυκνότητας σχεδιασμένους, αδιάτρητους, 

αυτόκλειστους, σκληρούς, πλαστικούς υποδοχείς (πλην PVC), με καπάκι ειδικού 

τύπου που κλείνει με ασφάλεια. Οι υποδοχείς διαθέτουν ειδική διάταξη οπής 

υποδοχής, είναι ανθεκτική στη διείσδυση και τη διαρροή, έτσι ώστε τα στοιχεία 

τους να μη μπορούν να πέσουν κατά τη διάρκεια της συσκευασίας τους, με 

κίνδυνο να τρυπηθεί κάποιος και κανένα στοιχείο του περιεχομένου τους να μη 

μπορεί να αφαιρεθεί από τον υποδοχέα. Το χρώμα τους θα πρέπει να είναι 
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ανάλογο με τη μέθοδο της επεξεργασίας των αποβλήτων. ο υποδοχέας των 

αιχμηρών θα κλείνει όταν θα έχει γεμίσει κατά τα τρία τέταρτα του συνόλου του. 

Εάν ο υποδοχέας των αιχμηρών πρόκειται να αποτεφρωθεί, θα τοποθετείται σε 

κόκκινο περιέκτη (ενδεικτικά τύπου hospital box, νοσοκομειακό κιβώτιο) με τα 

άλλα απόβλητα υψηλού κινδύνου. Εάν ο υποδοχέας των αιχμηρών πρόκειται να 

υποστεί αποστείρωση, θα τοποθετείται σε κίτρινο περιέκτη (ενδεικτικά τύπου 

hospital box), με τ’ άλλα απόβλητα υψηλού κινδύνου. 

                              ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ 

Ανακεφαλαιώνοντας το προηγούμενο εδάφιο, οι υποδοχείς των αιχμηρών 

πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: 

 Μιας χρήσεως 

 Άκαμπτοι 

 Αδιάτρητοι 

 Αδιαφανείς 

 Υψηλής πυκνότητας 

 Αδιαπέραστοι από την υγρασία 

 Μη παραμορφούμενοι για ασφαλή μεταφορά 

 Να είναι κατάλληλοι κατά UN 

 Να έχουν το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικινδύνου και την 

αντίστοιχη σήμανση ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά 

κατατάσσονται 

 Να χαρακτηρίζονται με τον όρο «ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» 

 Κατάλληλου πάχους και υλικού (ΠΛΗΝ PVC) 

 Να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον 

 Να έχουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής 

 Να έχουν κατάλληλη διάταξη ασφαλείας ώστε μετά την πλήρωσή τους και 

το κλείσιμο του περιέκτη να είναι αδύνατη η διασπορά των παθογόνων 

μικροοργανισμών 

 Να τοποθετούνται σε δευτερογενείς περιέκτες αναλόγου χρώματος 

ανάλογα με την επεξεργασία που θα ακολουθήσει. 

 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Τα απόβλητα αυτά (πλάκες, τριβλία καλλιέργιας και άλλα μέσα που έχουν 

μολυνθεί από παθογόνους παράγοντες), συλλέγονται είτε σε κόκκινες είτε σε κίτρινες 

σακούλες και μπορούν να υποστούν επεξεργασία αντίστοιχα είτε με τη μέθοδο της 

αποτέφρωσης, είτε της αποστείρωσης, αρκεί να περιέχουν μόνο κάποιο μολυσματικό 

παράγοντα και να μην περιέχουν κάποιο χημικό αντιδραστήριο ή διαλύτη. Εάν 
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περιέχουν κάποιο χημικό αντιδραστήριο ή διαλύτη τότε συλλέγονται σε κόκκινες 

σακούλες. 

 

                               ΥΓΡΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Τα υγρά μολυσματικά απόβλητα δύνανται να αποβάλλονται για περαιτέρω 

επεξεργασία στο σύστημα αποχέτευσης μόνο μετά από κατάλληλη προεπεξεργασία, 

ανάμειξή τους με υποκατάστατα υποχλωριώδους νατρίου (ή άλλων κατάλληλων 

ουσιών) και παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των απορριπτόμενων 

υγρών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορέα επεξεργασίας. Η χωριστή συλλογή των 

υγρών μολυσματικών αποβλήτων γίνεται κατά προτίμηση σε μικρούς υποδοχείς 

κατάλληλου υλικού (ΠΛΗΝ PVC) χωρητικότητας 10-30 lit. Το υλικό των 

υποδοχέων πρέπει να είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και στις μηχανικές καταπονήσεις 

και γενικότερα να μην έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξαιτίας του οποίου να 

μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τα 

συσκευασμένα επικίνδυνα απόβλητα. 

                            ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ 

Η χωριστή συλλογή των ΜΕΑ και ΑΕΑ γίνεται σε μικρούς υποδοχείς 

κατάλληλου υλικού (ΠΛΗΝ PVC), χωρητικότητας 10-30 lit. Το υλικό των 

υποδοχέων είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και στις μηχανικές καταπονήσεις και 

γενικότερα δε θα πρέπει να έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξ αιτίας του οποίου 

μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τα 

συσκευασμένα επικίνδυνα απόβλητα. Για τη συσκευασία των ΜΕΑ και ΑΕΑ 

εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για τα 

επικίνδυνα εμπορεύματα και που βασίζονται σε απαιτήσεις των ADR, RID. IMDG, 

IATA, ICAO. Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των 

αποβλήτων ως προς την επικινδυνότητά τους, σε κλάση και αριθμό UN. Οι 

συσκευασίες φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικινδύνου για την εύκολη 

αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους. 

 Απόβλητα από ογκολογικά, παθολογικά και άλλα τμήματα από όπου γίνονται 

χημειοθεραπείες (χρησιμοποιούμενες συσκευασίες ορών με κυτταροστατικά 

φάρμακα από ασθενείς στους οποίους εφαρμόζεται χημειοθεραπεία) συλλέγονται σε 

καταλλήλου είδους συσκευασίες (ενδεικτικά κόκκινοι ή πράσινοι περιέκτες) και 

οδηγούνται προς αποτέφρωση. 

 Οι ιστοί, τα όργανα και τα ανθρώπινα μέλη, οδηγούνται προς αποτέφρωση, 

αφού πρώτα υποστούν τεμαχισμό ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμα. Τα ανθρώπινα 

μέλη συλλέγονται σε κόκκινες σακούλες-περιέκτες και αποθηκεύονται σε ψυκτικούς 

θαλάμους μέχρι να οδηγηθούν προς αποτέφρωση ή να οδηγηθούν προς ενταφιασμό. 
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                  ΦΑΡΜΑΚΑ 

 Τα ληγμένα ή άχρηστα φάρμακα, κυτταροστατικά ή μη επιστρέφονται στο 

φαρμακείο της ΥΜ, τοποθετούνται σε ειδικό περιέκτη και επιστρέφονται στις 

φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες τα είχαν προμηθεύσει, μετά από σχετικό αίτημα 

του υπευθύνου του φαρμακείου ή παραδίδονται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες-

μεταφορείς ΕΑ για περαιτέρω διαχείριση.  Ειδικότερα για τα κυτταροτοξικά-

χημειοθεραπευτικά φάρμακα, υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος του φαρμακείου της 

ΥΜ. Για να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση σε τέτοιου είδους φάρμακα λαμβάνονται τα 

ακόλουθα μέτρα: 

 Γραπτές οδηγίες που καθορίζουν τις ασφαλείς διαδικασίες για κάθε σχετική 

εργασία 

 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 στο χειρισμό κυτταροτοξικών-

κυτταροστατικών-χημειοθεραπευτικών φαρμάκων (σε συνεργασία με τον 

ΥΔΑΥΜ) 

Οι οδηγίες για την προστασία του προσωπικού περιλαμβάνουν: 

 Χωριστή συλλογή των κυτταροτοξικών-κυτταροστατικών-

χημειοθεραπευτικών αποβλήτων σε κατάλληλους περιέκτες  με ετικέτα που 

περιέχει τον όρο: «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΑ-

ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΑ-ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ». 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ Ή ΚΑΔΜΙΟΥ 

Τοποθετούνται ξεχωριστά κατά είδος σε ειδικούς ανθεκτικούς, στεγανούς 

περιέκτες. Η ταυτότητα των ουσιών αναγράφεται πάντα ευδιάκριτα έξω από τον 

περιέκτη. Επικίνδυνα χημικά απόβλητα διαφορετικών τύπων ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ 

ΝΑ ΑΝΑΜΙΓΝΥΟΝΤΑΙ. 

 Τα χαλασμένα πιεσόμετρα υδραργυρικής στήλης, οι φθαρμένοι θώρακες 

μολύβδου και ο κατεστραμμένος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός συλλέγονται 

χωριστά κατά είδος σε κατάλληλους περιέκτες (πλαστικούς, μεταλλικούς) και 

σύμφωνα με τις οδηγίες των προμηθευτών ή τα εγχειρίδια λειτουργίας. 

                                ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  

Τα υγρά στερέωσης των ακτινολογικών μηχανημάτων συλλέγονται σε 

δεξαμενές, είτε σε ειδικά μπιτόνια και παραδίδονται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες-

μεταφορείς. 
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 Τα εξαντλημένα φίλτρα από τους θαλάμους νηματικής ροής, συσκευάζονται 

ανάλογα από το εξειδικευμένο προσωπικό που διενήργησε την αντικατάσταση. 

                                     ΕΙΔΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

                                          1.   ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ28 

                                         Α. ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ. 

Τα στέρεα κατάλοιπα φυλάσσονται σε ειδικές μολύβδινες κρύπτες στο χώρο 

της Πυρινικής Ιατρικής, αν περιέχουν ραδιοϊσότοπα με χρόνο υποδιπλασιασμού 

μικρότερο από τις 60 ημέρες μέχρις ότου η απόρριψή τους να γίνει επιτρεπτή.  

(Πίνακας 4) 

Σε κάθε περιέκτη πρέπει να αναγράφεται το είδος και η κατ’ εκτίμηση 

ραδιενέργεια των ισοτόπων, ο χρόνος έναρξης της φύλαξης των ραδιενεργών 

καταλοίπων. Να μην εμπεριέχουν αντικείμενα που μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθούν, αν παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες και η διαχείρισή τους 

δεν εμπίπτει στα ανωτέρω, ο τρόπος διαχείρισης πρέπει να εγκριθεί από την 

ΕΕΑΕ. Αν υπόκεινται  σε σήψη, πρέπει να διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα στέρεα 

κατάλοιπα και τυχόν φύλαξή τους, πρέπει να γίνεται υπό συνθήκες που 

αποτρέπουν τη σήψη τους. Επιτρέπεται η απόρριψη στέρεων καταλοίπων στα 

κοινά απορρίμματα εφόσον α) η ραδιενεργός συγκέντρωση δεν υπερβαίνει τις 

τιμές των επιπέδων αποδέσμευσης που αναγράφονται στον πίνακα 4. β) δεν 

περιέχουν αντικείμενα ή δεν περιέχονται σε αντικείμενα που μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθούν. γ) Για ραδιενεργά κατάλοιπα που παρουσιάζουν 

ιδιαιτερότητες, ο τρόπος διαχείρισής τους εγκρίνεται κατά περίπτωση από την 

ΕΕΑΕ. δ) Στέρεα ραδιενεργά κατάλοιπα τα οποία υπόκεινται σε σήψη, πρέπει να 

διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα στέρεα κατάλοιπα. Τυχόν φύλαξή τους προς 

μείωση της ραδιενέργειας, πρέπει να γίνεται σε συνθήκες που αποτρέπουν τη 

σήψη τους. 

                             

                        Β. ΥΓΡΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ. 

 Επιτρέπεται η απόρριψη υγρών ραδιενεργών καταλοίπων σε δημόσιο 

σύστημα διάθεσης λυμάτων εφόσον: 

Α) η απόρριψη γίνεται από νιπτήρα, ή άλλη κατάλληλη υποδοχή, που προορίζεται 

αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, με ταυτόχρονη ροή σημαντικής ποσότητας νερού 

ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ τα κατάλοιπα διασπείρονται ή διαλύονται αμέσως στο νερό. 

Β) η μέγιστη συγκέντρωση των ραδιενεργών ουσιών σ’ οποιαδήποτε σημείο του 

αποχετευτικού δικτύου του εργαστηρίου δεν υπερβαίνει το 1 GBq m-3. 

Γ) η ποσότητα της ραδιενέργειας του ισοτόπου που απορρίπτεται σε μια ημέρα δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει την ποσότητα που αναγράφεται στον πίνακα 5. Σε 
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εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να γίνει υπέρβαση των τιμών του πίνακα, σε καμιά 

όμως περίπτωση η ημερήσια απορριπτόμενη ραδιενέργεια δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τις ποσότητες των 18 MBq για τα εργαστήρια Α-1 και ΕΡ-Α, 37 MBq για τα Α-2, και 

110  MBq για τα Α-3. 

                       

                       ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 Η απόρριψη εκκριμάτων των ασθενών πρέπει να γίνεται μέσω κατάλληλου 

αποχετευτικού συστήματος ραδιενεργών καταλοίπων ανεξάρτητου από το υπόλοιπο 

αποχετευτικό δίκτυο του κτηρίου. Αυτό πρέπει να είναι ευκόλως επισκέψιμο, να 

φέρει την κατάλληλη σήμανση. Το όλο δίκτυο από το σημείο απόρριψης μέχρι το 

κεντρικό φρεάτιο του κτηρίου να είναι ορατό ή να είναι γνωστή η διαδρομή του και 

να έχει το μικρότερο δυνατό μήκος. Σε εργαστήρια της κατηγορίας Α-3 είναι δυνατό 

να απαιτηθεί από την ΕΕΑΕ η εγκατάσταση συλλογής δεξαμενής των εκκριμάτων 

των ασθενών που τους χορηγήθηκαν θεραπευτικές δόσεις ραδιονουκλιδίων, όπου θα 

παραμένουν τα ραδιενεργά λύματα για ιακνοποιητικό χρονικό διάστημα ώστε να 

μειώνεται όσο είναι πρακτικά δυνατό η ραδιενέργειά τους. Η αναγκαιότητα ή μη 

ύπαρξης τέτοιου είδους δεξαμενής θα υποδεικνύεται μετά από υποβολή στην ΕΕΑΕ 

για έγκριση, μελέτης ακτινοπροστασίας από υπεύθυνο ακτινοφυσικό στην οποία θα 

λαμβάνεται υπόψη, βάση της αρχής της βελτιστοποίησης (ALARA), η ιδιαιτερότητα 

του εργαστηρίου, η θέση του, ο φυσικός αποδέκτης του αποχετευτικού συστήματος, ο 

φόρτος εργασίας και η πιθανή επιβάρυνση του προσωπικού και του πληθυσμού 

γενικότερα. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν ισχύουν τα όρια απόρριψης του πίνακα 5. 

 

                 

                  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΥΓΡΟΥ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ 

Τα κατάλοιπα αυτά πρέπει να διαχωρίζονται από τα άλλα είδη καταλοίπων 

και τυγχάνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης λόγω των οργανικών διαλυτών που περιέχουν. 

Τα απόβλητα αυτά μπορούν να διατεθούν χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος για 

τη ραδιενέργεια εφόσον: η ποσότητα του περιεχομένου Η-3 ή C-14 δεν υπερβαίνει τις 

τιμές του πίνακα 5. Τηρούνται οι προϋποθέσεις κάθε άλλου κανονισμού που αφορά 

στη διάθεση άλλων περιεχομένων επικίνδυνων υλικών. Σε οποιαδήποτε άλλη 

περίπτωση ο προτεινόμενος από τον ενδιαφερόμενο τρόπος απόρριψης καταλοίπων 

υγρού σπινθηριστή πρέπει να εγκρίνεται από την ΕΕΑΕ. 

                                      ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΕΡΙΩΝ 

Δεν επιτρέπεται η απελευθέρωση στο περιβάλλον ραδιενεργών αερίων ή 

αερίων λυμάτων που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες εκτός αν: 
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 Τα αέρια ή τα αέρια λύματα διασπείρονται αμέσως στην ατμόσφαιρα και η 

μέση ημερήσια απόρριψη του ραδιενεργού ισοτόπου δεν υπερβαίνει τις τιμές του 

πίνακα 5. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων ραδιοϊσοτόπων, η συγκέντρωση 

υπολογίζεται με βάση τον τύπο του πίνακα 5. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις είναι δυνατή 

η υπέρβαση των συγκεντρώσεων που αναφέρονται στον πίνακα 5 μόνο μετά τη 

χορήγηση άδειας από την ΕΕΑΕ και κατόπιν μελέτης των ειδικών τοπικών 

συνθηκών. 

                     ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 Ειδικές περιπτώσεις διάθεσης και διαχείρισης ραδιενεργών καταλοίπων 

εφαρμόζονται μόνο μετά από έγκριση της ΕΕΑΕ. Στη σχετική έγκριση καθορίζονται: 

ο τρόπος διάθεσης και διαχείρισης, το είδος των καταλοίπων, τυχόν όρια 

ραδιενέργειας ή συγκέντρωσης ραδιενεργών ουσιών και ότι άλλο κρίνει αναγκαίο η 

ΕΕΑΕ. 

                                       ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ο κάτοχος άδειας εργαστηρίου υποχρεούται να τηρεί αρχείο στο οποίο 

καταχωρούνται το είδος και οι ποσότητες ραδιονουκλιδίων που περιέχονται στα 

κατάλοιπα τα οποία απορρίπτονται με οποιονδήποτε τρόπο καθημερινά, το μήνα και 

το έτος είτε  φυλάσσονται στο εργαστήριο είτε μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις 

διαχείρισης ραδιενεργών καταλοίπων που διαθέτουν τη σχετική άδεια. Στο ίδιο 

αρχείο πρέπει να καταγράφονται το είδος και κατ’ εκτίμηση η ποσότητα των 

ραδιονουκλιδίων, η οποία απορρίπτεται με τα εκκρίματα των ασθενών.  

 

2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΛΑΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ.6 

η διαδικασία συλλογής ΑΛΕ περιλαμβάνει: 

 Σημεία συλλογής: είναι κυρίως πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία-

μηχανουργεία βιομηχανίες, ευκολίες υποδοχής σε λιμάνια και αεροδρόμια, 

δημόσιοι οργανισμοί. 

 Κέντρα συλλογής: σε αυτά συγκεντρώνονται από τα σημεία συλλογής τα 

ΑΛΕ, τα οποία στη συνέχεια θα οδηγηθούν προς επεξεργασία ή προς άλλες 

εργασίες διάθεσης 

                               ΤΑ ΑΛΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥΣ: 

 Υποβάλλονται κατά προτεραιότητα σε επεξεργασία με αναγέννηση 

 Εφόσον η επεξεργασία με αναγέννηση δεν είναι εφικτή από 

τεχνικοοικονομική και οργανωτική άποψη, η επεξεργασία γίνεται με καύση. 

Στην περίπτωση αυτή η επεξεργασία δε θα πρέπει να προκαλεί δυσμενείς 

επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. 
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 Εφόσον και η επεξεργασία με καύση δεν είναι εφικτή από τεχνικοοικονομική 

και οργανωτική άποψη, πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής καταστροφή τους 

ή η ελεγχόμενη αποθήκευση εναπόθεσή τους. 

       

 

      ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ30 

Η συλλογή των ΑΕΚΚ αποσκοπεί στο να διοχετεύονται προς τις πλέον 

ενδεδειγμένες λύσεις εναλλακτικής διαχείρισης. Διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή 

τους από τα επικίνδυνα απόβλητα και εξασφαλίζεται η μεταφορά, η προσωρινή 

αποθήκευση και διάθεσή τους. Κάθε συλλέκτης ΑΕΚΚ υποχρεούται να είναι κάτοχος 

άδειας συλλογής/μεταφοράς, να μεταφέρει σε τακτά διαστήματα τα ΑΕΚΚ και να τα 

παραδίδει σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας ή σε εγκεκριμένους χώρους 

αξιοποίησης ή διάθεσης, πριν από τις εργασίες κατεδάφισης, λαμβάνονται μέτρα για 

την επιλεκτική αποξήλωση των τμημάτων και υλικών που μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν είτε στο εργοτάξιο είτε σε άλλες παρεμφερείς εργασίες. Για 

την κατά προτεραιότητα διαλογή των αδρανών και των ανακυκλώσιμων υλικών στο 

εργοτάξιο και τη χωριστή συλλογή τους, λαμβάνονται μέτρα ώστε να καθίσταται 

δυνατή η αξιοποίησή τους. Οι κάδοι συλλογής επιτηρούνται κατά τη διάρκεια της 

ημερήσιας εργασίας και στο τέλος αυτής προστατεύονται με κατάλληλο κάλυμμα, 

ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη ξένων αντικειμένων και η ανάμειξη με άλλα 

απόβλητα. 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΑΥΜ ΚΑΘΕ ΥΜ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ 

ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 

ΠΑΡΑΓΕΙ. 

 

                         

                           3.4.2.2.3.9 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ4 

Η μεταφορά των ΕΑΥΜ χωρίζεται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: 

Α) μεταφορά ΕΑΥΜ εντός της ΥΜ 

Β) Μεταφορά ΕΑΥΜ εκτός της ΥΜ 

Α) Η μεταφορά των ΕΑΥΜ εντός της ΥΜ γίνεται με ειδικά μέσα τροχήλατα, 

καρότσια που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και κατά τη χρήση 

τους τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφαλείας. 
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ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ: 

 Τα καρότσια συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων των τμημάτων 

κυκλοφορούν κλεισμένα, έχουν τους σάκους τους δεμένους και καλά 

τοποθετημένους στο εσωτερικό τους, δε φορτώνονται σε μεγάλο ύψος, 

διατηρούνται σε καλή κατάσταση και πλένονται καθημερινά με ειδικό 

απολυμαντικό. 

 Τα καρότσια φορτώνονται και εκφορτώνονται εύκολα 

 Δεν έχουν αιχμηρές προεξοχές που μπορούν να οδηγήσουν στη διάρρηξη των 

σάκων 

 Είναι ανθεκτικά κατά τις κρούσεις και τις καταπονήσεις που προκαλούνται 

κατά τη μετακίνηση 

 Να είναι αθόρυβα και να φέρουν χειρολαβές 

 Να φέρουν τροχούς και φρένο για την επίτευξη ακινητοποίησής τους κατά τη 

φόρτωση και την εκφόρτωση 

 Να φέρουν οπή στον πυθμένα για την απομάκρυνση των υγρών κατά το 

πλύσιμό τους. 

 Δεν επιτρέπεται η μεταφορά του περιεχομένου από έναν κάδο σε άλλο λόγω 

υψηλού κινδύνου μόλυνσης και οχλήσεων 

 Οι κάδοι παραμένουν συνεχώς κλειστοί 

 Τα τροχήλατα που μεταφέρουν μολυσματικά απορρίμματα δε 

χρησιμοποιούνται για άλλες εργασίες 

 Αποφεύγεται με κάθε τρόπο η δημιουργία σκόνης, σταγονιδίων και η άμεση 

επαφή των χεριών με τα απορρίμματα. 

 Υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός για την απολύμανση του χώρου και των 

χεριών του προσωπικού. (συστήνεται το πλύσιμο των χεριών μετά από κάθε 

επαφή με τα απορρίμματα) 

 Η μεταφορά των απορριμμάτων δεν γίνεται από κοινού με τη μεταφορά 

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

 Ο μεταφορέας ενημερώνεται επακριβώς για το είδος και την επικινδυνότητα 

του φορτίου που μεταφέρει 

 Απαγορεύεται η χρήση αγωγών απόρριψης (απλών ή υπό κενό απορριμμάτων. 

Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η μεταφορά των αποβλήτων γίνεται 

χωριστά από τη μεταφορά των αναλώσιμων καθαρών υλικών και από τη 

μεταφορά των ασθενών, ακολουθείται συγκεκριμένη διαδρομή και 

χρησιμοποιείται συγκεκριμένος ανελκυστήρας. Ο ανελκυστήρας φέρει τη διεθνή 

σήμανση του μολυσματικού και επικινδύνου και χρησιμοποιείται αποκλειστικά 

για τη μεταφορά των αποβλήτων. σε περίπτωση έλλειψης ανελκυστήρων, γίνεται 

χρονοκατανομή της χρήσης του ανελκυστήρα, με οδηγία που ενημερώνει τις 

καθορισμένες ώρες χρήσης του ανελκυστήρα από το προσωπικό καθαριότητας 

και μόνο για την απομάκρυνση των αποβλήτων από τα τμήματα παραγωγής των 



74 
 

αποβλήτων προς τους χώρους αποθήκευσης της ΥΜ. Τις συγκεκριμένες ώρες που 

πραγματοποιείται η μεταφορά των αποβλήτων, έξω από τον ανελκυστήρα 

τοποθετείται η πινακίδα «Επικίδυνα Απόβλητα» με την ανάλογη σήμανση του 

μολυσματικού και του επικίνδυνου. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία 

μεταφοράς των αποβλήτων, ο ανελκυστήρας καθαρίζεται και απολυμαίνεται από 

το συνεργείο καθαριότητας. Κατόπιν αφαιρείται η πινακίδα και ο ανελκυστήρας 

παραδίδεται προς άλλη χρήση. 

 Ούτος ‘η άλλως κατά τη μεταφορά των ΕΑΥΜ θα πρέπει να διαφυλάσσεται η 

υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 

                                   ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ 

 Η μεταφορά ΕΑΑΜ και ΜΕΑ διεξάγεται με τροχήλατα κλειστού τύπου προς 

το χώρο αποθήκευσής τους εντός της ΥΜ (ψυκτικός θάλαμος). Τα συγκεκριμένα 

τροχήλατα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό. 

Απαγορεύεται η μεταφορά μεμονωμένων σάκων χειρονακτικά, καθώς και η 

φύλαξη γεμάτων σάκων στους διαδρόμους και τα κλειμακοστάσια. Τα τροχήλατα 

καθαρίζονται και απολυμαίνονται τουλάχιστον μια φορά ημερησίως. Η μεταφορά 

των αποβλήτων ακολουθεί συγκεκριμένη διαδρομή και τα τροχήλατα καρότσια 

με τα μολυσματικά απόβλητα μεταφέρονται με ανελκυστήρα. 

                                            ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΑ 

 Τα μέσα μεταφοράς ΑΕΑ προς το χώρο αποθήκευσης είναι κλειστού τύπου. 

Οι περιέκτες των ΑΕΑ λόγω του μικρού τους όγκου μπορούν να μεταφερθούν 

χωρίς δυσκολία, αρκεί να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του 

προσωπικού (θα αναφερθούν κατωτέρω). Τα συγκεκριμένα τροχήλατα 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό. Η μεταφορά των 

αποβλήτων ακολουθεί συγκεκριμένη διαδρομή και τα τροχήλατα καρότσια με τα 

ΑΕΑ μεταφέρονται με τον ίδιο ανελκυστήρα που μεταφέρονται τα μολυσματικά 

και τα ΑΣΑ. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΥΜ 

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΥΜ. 

 Στην περίπτωση που η επεξεργασία των ΕΑ πραγματοποιείται εντός της ΥΜ 

από σταθερή ή κινητή μονάδα επεξεργασίας, τότε αυτά μεταφέρονται από το 

χώρο αποθήκευσης εντός της ΥΜ, με ειδικό τροχήλατο που φέρει ειδική 

σήμανση. Η μεταφορά γίνεται από εκπαιδευμένους υπαλλήλους του συνεργείου 

καθαριότητας, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα ατομικά μέτρα προστασίας. (γάντια 

μιας χρήσης, μάσκα και φόρμα πολλαπλών χρήσεων. Κατά τη μεταφορά τους 

προς επεξεργασία εντός της ΥΜ, τα ΕΑ συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο 

αναγνώρισης. Το έγγραφο αυτό τυπώνεται εις τετραπλούν. Ένα έγγραφο 

διατηρεί ο υπεύθυνος της αποθήκευσης των ΕΑ, ένα ο υπεύθυνος της 
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εγκατάστασης όπου τα ΕΑ υπόκεινται σε επεξεργασία και από ένα κοινοποιεί 

η ΥΜ στις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγείας. 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΥΑ 13588/725/2006) 

         Αριθμός: 

1. Συλλέκτης 

 

Αριθμός μητρώου ΥΠΕΧΩΔΕ: 

Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Αρμόδιος για πληροφορίες: 

Τηλ.: 

Φαξ: 

E-mail: 

 

2. Παραγωγός(οί) αποβλήτων (1) 

 

Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Αρμόδιος για πληροφορίες: 

Τηλ.: 

Φαξ: 

E-mail: 

Χώρος και διαδικασία παραγωγής (2) 

 

3. Κάτοχος(οι) αποβλήτων (1) 

 

Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Αρμόδιος για πληροφορίες: 

Τηλ.: 

Φαξ: 

E-mail: 

Χώρος και διαδικασία παραγωγής (2) 

 

4. Μεταφορέας(είς) (1) 

 

Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Αρμόδιος για πληροφορίες: 

Τηλ.: 

Φαξ: 

E-mail: 

Τρόπος(οι) μεταφοράς (3): 

Στοιχεία μεταφορικού μέσου: 

 

5. Εγκατάσταση διάθεσης     

Εγκατάσταση αξιοποίησης      

6. Ονομασία και σύσταση των αποβλήτων (2)            

 

 

7. Φυσικά χαρακτηριστικά (3)                   

 

8. Ταξινόμηση αποβλήτων:     Κωδικός 

Ε.Κ.Α. 

   Κλάση UN (3)                  Αριθμός Η (3)      

 

9. Ποσότητα αποβλήτων (kg, λίτρα) 

 

10. Τύπος(οι) συσκευασίας (3) 

      Απαιτήσεις ειδικού χειρισμού (2)      Ναι  

  Όχι   

 

11. Τελικός(οί) περιέκτης(ες) (1)  

εμπορευματοκιβώτιο  

        βυτίο          κλειστό όχημα          άλλο  
 
       

      Αριθμός:                        

      Χαρακτηριστικά: 

 

12. Ημερομηνία μεταφοράς 

 

13. Εργασίες διάθεσης / αξιοποίησης 

      Κωδικός D / κωδικός R (3) 

 

14. Δήλωση συλλέκτη - παραγωγού - 

κατόχου (1): 

 

Βεβαιώνω ότι οι ανωτέρω πληροφορίες είναι, 

καθόσον γνωρίζω, πλήρεις και ακριβείς. 

Βεβαιώνω επίσης ότι έχουν αναληφθεί οι 

νομικές / δεσμευτικές γραπτές συμβατικές 

υποχρεώσεις και ότι ισχύουν οι τυχόν 

προσήκουσες ασφαλιστικές ή χρηματικές 

εγγυήσεις που καλύπτουν την συλλογή και 

μεταφορά των αποβλήτων. 

 

 

Όνομα συλλέκτη  
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           Εγκατάσταση αποθήκευσης / 

μεταφόρτωσης   
 

Αριθμός μητρώου ΥΠΕΧΩΔΕ: 

Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Αρμόδιος για πληροφορίες: 

Τηλ.: 

Φαξ: 

E-mail: 

Υπογραφή:                                       

Ημερομηνία: 

 

 

Όνομα παραγωγού 

Υπογραφή:                                       

Ημερομηνία: 

 

 

Όνομα κατόχου 

Υπογραφή:                                       

Ημερομηνία: 

 

15. Αριθμός συνημμένων παραρτημάτων 

 

 

 

 

16. Τα ανωτέρω απόβλητα προορίζονται για εξαγωγή   Ναι    αρ. σχετικού 

εγγράφου κοινοποίησης: GR 

                                                                                      Όχι   

 

Συμπληρώνεται από την εγκατάσταση Αποθήκευσης / Μεταφόρτωσης / Διάθεσης / 

Αξιοποίησης 

(αφορά μόνο εγκαταστάσεις εντός της χώρας)  

17. Το φορτίο παρελήφθη στην εγκατάσταση διάθεσης                                                    

εγκατάσταση αξιοποίησης    
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                                                                 εγκατάσταση αποθήκευσης / 

μεταφόρτωσης   
 

Ημερομηνία παραλαβής:                                 Δεκτό            Απερρίφθη*       *να 

ειδοποιηθούν αμέσως οι αρμόδιες αρχές 

 

Προβλεπόμενη ημερομηνία διάθεσης / αξιοποίησης:                          Εργασίες 

διάθεσης / αξιοποίησης (3): 

 

Όνομα:                                                               Υπογραφή:                                                           

Ημερομηνία: 

(1) Επισυνάψτε κατάλογο, εάν είναι περισσότεροι του ενός 

(2) Επισυνάψτε λεπτομέρειες, εάν απαιτείται 

(3) Βλ. κατάλογο συντομογραφιών και κωδικών στην πίσω σελίδα 

 

 

ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  

1.Βαρέλι 

2.Ξύλινο βαρέλι 

3.Μπιτόνι 

4.Κουτί 

5.Σάκος 

6.Σύνθετη συσκευασία 

7.Δοχείο υπό πίεση 

8.Χύμα 

9.Άλλος (διευκρινίστε) 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

R = Οδικώς 

T = Σιδηροδρομικώς 

S = Θαλάσσια 

A = Αεροπορικώς 

W = Εσωτερικές πλωτές οδοί 

 

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Σκόνη 

2. Στερεό 

3. Παχύρρευστο/σιροπώδες υγρό 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

D1. Εναπόθεση εντός ή επί του 

εδάφους (π.χ. σε χώρους 

ταφής αποβλήτων κ.λπ.) 

D2.  Επεξεργασία στο έδαφος 

(π.χ. βιοαποικοδόμηση υγρών 

αποβλήτων ή ιλύος από 

επεξεργασία λυμάτων στο 

έδαφος κ.λπ.) 

D3.  Έγχυση σε βάθος (π.χ. 

έγχυση ρευστών αποβλήτων 

σε γεωτρήσεις, σε αλατούχα 

κοιτάσματα ή φυσικούς 

χώρους εναπόθεσης κ.λπ.) 

D4.   Επιφανειακή διασπορά 

(π.χ. εναπόθεση υγρών 

αποβλήτων ή ιλύος από 

επεξεργασία λυμάτων σε 

φρέατα, τέλματα ή 

λιμνοθάλασσες κ.λπ.) 

D5.   Απόθεση σε ειδικά 

σχεδιασμένους χώρους ταφής 

(π.χ. τοποθέτηση σε σειρά 

χωριστών διαμερισμάτων που 

καλύπτονται και δεν 

επικοινωνούν ούτε μεταξύ 

τους ούτε με το περιβάλλον 

κ.λπ.) 

D6. Απόρριψη σε υδατικό 

σύστημα πλην των 

θαλασσών/ωκεανών 
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4. Λάσπη 

5. Υγρό 

6. Αέριο 

7. Άλλο (διευκρινίστε) 

 

ΚΛΑΣΗ UN ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ Η  

Κλάση UN       Αριθμός Η Χαρακτηριστικά 

1  H1 Εκρηκτικό 

3  H3 Εύφλεκτα υγρά 

4.1  H4.1 Εύφλεκτα στερεά 

4.2  H4.2 Ουσίες ή απόβλητα που 

                                                   υπόκεινται σε 

   αυτανάφλεξη 

4.3  H4.3 Ουσίες ή απόβλητα που,  

                                                   σε επαφή με το 

νερό, 

   εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια 

5.1  H5.1 Οξειδωτικά 

5.2  H5.2 Οργανικά υπεροξείδια 

6.1  H6.1 Δηλητηριώδεις ουσίες 

(οξείας 

                                                   επενέργειας) 

6.2  H6.2 Μολυσματικές ουσίες 

8  H8 Διαβρωτικά 

9  H10 Έκλυση τοξικών αερίων 

κατόπιν 

                                                   επαφής με τον 

   αέρα ή το νερό 

9  H11 Τοξική ουσία (βραδείας ή 

                                                   χρόνιας 

επενέργειας) 

9  H12 Οικοτοξική ουσία 

    9                                    H13       Υλικό ικανό να 

παραγάγει, μετά 

                                                        τη διάθεση,  

άλλο υλικό, π.χ.  

                                                        έκπλυμα, που 

διαθέτει κάποιο  

                                                        από τα 

ανωτέρω 

                                                        χαρακτηριστικά 

 

 

 

 

D7. Απόρριψη σε 

θάλασσες/ωκεανούς, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ταφής στο θαλάσσιο βυθό 

D8. Βιολογική επεξεργασία μη 

αναφερόμενη σε άλλο σημείο 

του παρόντος καταλόγου, η 

οποία έχει ως αποτέλεσμα τον 

σχηματισμό τελικών ενώσεων 

ή μειγμάτων, που διατίθενται 

με κάποιον από τους τρόπους 

που αναφέρονται στα σημεία 

D1 έως D12  

D9. Φυσική ή χημική 

επεξεργασία μη αναφερόμενη 

σε άλλο σημείο του παρόντος 

καταλόγου, η οποία έχει ως 

αποτέλεσμα τον σχηματισμό 

τελικών ενώσεων ή 

μειγμάτων, που διατίθενται με 

κάποιον από τους τρόπους 

που αναφέρονται στα σημεία 

D1 έως D12 (π.χ. εξάτμιση, 

ξήρανση, διαπύρωση κλπ.) 

D10. Καύση στο έδαφος 

D11. Καύση στη θάλασσα 

D12. Μόνιμη αποθήκευση (π.χ. 

εναπόθεση περιεκτών σε 

ορυχείο κ.λπ.) 

D13. Ανάμειξη αποβλήτων πριν 

υποβληθούν σε μία από τις 

εργασίες που αναφέρονται 

στα σημεία D1 έως D12 

D14. Επανασυσκευασία 

αποβλήτων πριν υποβληθούν 

σε μία από τις εργασίες που 

αναφέρονται στα σημεία D1 

έως D13 

D15. Αποθήκευση εν αναμονή 

μιας από τις εργασίες που 

αναφέρονται στα σημεία D1 

έως D14 (εκτός από την 

προσωρινή αποθήκευση, εν 

αναμονή της συλλογής, στο 

χώρο όπου παράγονται τα 

απόβλητα) 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

R1. Χρήση ως καυσίμου ή 

άλλου μέσου παραγωγής 
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ενέργειας 

R2. Ανάκτηση /αναγέννηση 

διαλυτών 

R3. Ανακύκλωση / ανάκτηση 

οργανικών ουσιών που δεν 

χρησιμοποιούνται ως διαλύτες 

(συμπεριλαμβανομένων των 

εργασιών της 

λιπασματοποίησης και άλλων 

διεργασιών μετατροπής 

βιολογικού χαρακτήρα) 

R4. Ανακύκλωση / ανάκτηση 

μετάλλων και μεταλλικών 

ενώσεων 

R5. Ανακύκλωση / ανάκτηση 

άλλων ανόργανων υλών 

R6. Αναγέννηση οξέων ή 

βάσεων 

R7. Ανάκτηση ενώσεων που 

χρησιμοποιούνται για την 

καταπολέμηση της ρύπανσης 

R8. Ανάκτηση ενώσεων που 

προέρχονται από καταλύτες. 

R9. Επαναδιύλιση 

χρησιμοποιημένων 

ορυκτελαίων ή άλλου είδους 

επαναχρησιμοποίηση 

χρησιμοποιημένων 

ορυκτελαίων 

R10. Εμπλουτισμός εδάφους με 

θετικά αποτελέσματα για τη 

γεωργία και το περιβάλλον 

R11. Χρησιμοποίηση 

καταλοίπων από τις εργασίες 

που αναφέρονται στα σημεία 

R1 έως R10 

R12. Ανταλλαγή αποβλήτων 

προκειμένου να υποβληθούν 

σε μία από τις εργασίες που 

αναφέρονται στα σημεία R1 

έως R11 

R13. Αποθήκευση αποβλήτων 

εν αναμονή μιας από τις 

εργασίες που αναφέρονται 

στα σημεία R1 έως R12 

(εκτός από την προσωρινή 

αποθήκευση, εν αναμονή της 

συλλογής, στο χώρο όπου 

παράγονται τα απόβλητα) 
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΣΤΗΛΩΝ & 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩN (ΚΥΑ 13588/725/2006) 

 

1. Προέλευση αποβλήτων                                    Ημερ.: ___/___/___ Ώρα: ___:___    

Πρωτογενής  Αποθήκευση □                Δευτερογενής Αποθήκευση □   

  

Επωνυμία:.........................................................................................................................

..... 

Διεύθυνση:........................................................................................................................

..... 

Τηλέφωνο:.............................................................. 

Χαρακτηριστικά Αποβλήτων:  

Α) Pb – οξέος                   □    ΚΩΔΙΚΟΣ EKA ………              ΚΛΑΣΗ 

UN…………      

 

Β) Ni  - cd                                       □   ΚΩΔΙΚΟΣ EKA ………              ΚΛΑΣΗ 

UN…………   

 

Γ) Μικτές μπαταρίες                       □   ΚΩΔΙΚΟΣ EKA 200133             ΚΛΑΣΗ 

UN………… 

 

Δ) Άλλη κατηγορία                         □   ΚΩΔΙΚΟΣ EKA ………              ΚΛΑΣΗ 

UN…………     

 

Αριθμός Κάδων:............... Μικτό Βάρος Φορτίου (κιλά):.............. Απόβαρο 

Κάδου:............ 

 

Υπεύθυνος:..................................................      

Υπογραφή:................................................     

 

2. Συλλέκτης / Μεταφορέας                                   Ημερ.: ___/___/___ Ώρα: 

___:___ 

   

Επωνυμία:.........................................................................................................................

... 

Διεύθυνση:........................................................................................................................

... 

Τηλέφωνο:................................................... 
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ΑΦΜ :........................................................... 

ΔΟΥ:.............................................................. 

Αρ. Κυκλ. Οχήματος:............................... Αρ. άδείας οδηγού 

ADR:................................ 

Διαδρομή (άλλη από την πλέον βέλτιστη):...................................................................... 

 

Υπεύθυνος:..................................................      

Υπογραφή:................................................ 

 

3. Παραλαβή Αποβλήτων                                      Ημερ.: ___/___/___ Ώρα: 

___:___ 

     Δευτερογενής  Αποθήκευση  □              Ανακύκλωση  □ 

 

Επωνυμία:.........................................................................................................................

... 

Διεύθυνση:........................................................................................................................

... 

Τηλέφωνο............................................................ 

ΑΦΜ :........................................................... 

ΔΟΥ:.............................................................. 

Βάρος Φορτίου (κιλά) ........................................ 

 

Υπεύθυνος:..................................................      

Υπογραφή:................................................ 

 

 

                                    ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΚΚ 

Η μεταφορά των αποβλήτων σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή 

στους χώρους αξιοποίησης και διάθεσης γίνεται με μεταφορικά μέσα που διαθέτουν 

κατάλληλα καλύμματα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά και διάχυσή τους στο 

δρόμο. 

 

                              ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΥΜ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΥΜ 

Η μεταφορά ΕΑΥΜ εκτός των ΥΜ διέπεται από τις απαιτήσεις της ADR, 

RID, IMDG και ICAO. 

      Η ADR αφορά τη μεταφορά αποβλήτων οδικώς, η RID σιδηροδρομικώς και η 

ICAO αεροπορικώς. Όσον αφορά τα απόβλητα τα εύφλεκτα (κλάση UN 3), τα τοξικά 

(κλάση UN 6.1), τα μολυσματικά (κλάση UN 6.2), τα διαβρωτικά (κλάση UN 8) και 
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οι διάφορες άλλες επικίνδυνες ύλες και είδη (κλάση UN 9) συσκευάζονται και 

μεταφέρονται με τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε στο εδάφιο για τα απόβλητα έλαια 

και τις αντλίες κενού. 

 31Όσον αφορά τα ραδιενεργά απόβλητα, (κλάση UN 7), ακολουθούν τις εξής 

απαιτήσεις ADR-RID: 

 Υπάγονται στα χαμηλής σχετικής δραστικότητας υλικά (LSA-III) 

 Η LSA-III είναι η Τρίτη από τις τρεις ομάδες ραδιενεργού υλικού που, από τη 

φύση του έχει περιορισμένη σχετική δραστικότητα ή για το οποίο εφαρμόζονται όρια 

της υπολογιζόμενης μέσης σχετικής δραστικότητας. 

Ραδιενεργό υλικό, χαμηλή σχετική δραστικότητα (LSA-III) 

Στέρεο ραδιενεργό υλικό για το οποίο το επίπεδο ακτινοβολίας σε 3 m από το 

ακάλυπτο περιεχόμενο ενός μόνου κόλου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10mSv/h 

(1000 mrem/h) και που ικανοποιεί τις παρακάτω συνθήκες: 

 Το ραδιενεργό υλικό είναι κατανεμημένο από άκρου εις άκρον σ’ ένα στέρεο 

ή σύνολο στέρεων αντικειμένων ή είναι ουσιωδώς ομοιόμορφα κατανεμημένο 

σ’ ένα στέρεο συμπαγές συνδετικό μέσον (τσιμέντο, βιτούμιο, κεραμικό) 

 Το ραδιενεργό υλικό είναι σχετικά αδιάλυτο, ή ουσιαστικά περιέχεται σ’ ένα 

σχετικά αδιάλυτο πλέγμα 

 Η υπολογιζόμενη μέση σχετική δραστικότητα δεν υπερβαίνει τα 2*10-3 Α2/g. 

 

                                              Συσκευασία  

 LSA III υλικό πρέπει να μεταφέρεται σε συσκευασίες που μπορούν να είναι 

εμπορευματοκιβώτια. Μεταφορά σε δεξαμενές δεν είναι εφαρμόσιμη. 

 Η συσκευασία ή το εμπορευματοκιβώτιο θα πρέπει να ικανοποιεί τις διατάξεις 

σχεδιασμού για βιομηχανικά κόλα IP-2 διότι μεταφέρονται σε αποκλειστική 

χρήση 

 Το υλικό θα πρέπει να φορτώνεται στη συσκευασία ή στο 

εμπορευματοκιβώτιο έτσι ώστε, σε συνήθη μεταφορά, να μην προκύπτει 

διαφυγή του περιεχομένου και απώλεια προστατευτικού μέσου. 

 

                                          Βιομηχανικά κόλα IP-2 

Στα IP-2 ισχύουν τα εξής: κάθε μέσο μεταφοράς πρέπει να χρησιμοποιείται 

υπό αποκλειστική χρήση. Όλα τα υπόλοιπα αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

 Επειδή τα νοσοκομειακά ραδιενεργά απόβλητα περιέχουν και σχάσιμα υλικά 

πρέπει να ισχύουν και τα εξής: 
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Ραδιενεργό υλικό που είναι επίσης σχάσιμο υλικό, πρέπει να συσκευάζεται, 

μεταφέρεται κι αποθηκεύεται έτσι ώστε να ικανοποιεί τις διατάξεις για ασφάλεια 

πυρηνικής κρισιμότητας και τις διατάξεις τις κατάλληλες για τη 

ραδιοδραστικότητά του. 

Σχάσιμο υλικό είναι U-233, U-235, πλουτώνιο -238, πλουτώνιο-239, 

πλουτώνιο-241 ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των προηγουμένων, εκτός από μη 

εκπέμπον φυσικό ή εξαντλημένο ουράνιο. 

           Συσκευασια  

Το σχάσιμο υλικό θα πρέπει να μεταφέρεται έτσι ώστε να διατηρείται 

αλώβητο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς όσο και κατά το συμβάν κάποιου 

ατυχήματος, πιο συγκεκριμένα, τα ακόλουθα κριτήρια πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη: 

 Απουσία νερού μέσα ή έξω από τα πακέτα 

 Μετακινήσεις των περιεχομένων είτε μέσα στο ίδιο το πακέτο είτε ως 

αποτέλεσμα απώλειας από το πακέτο 

 Μείωση των διαστημάτων μέσα ή ανάμεσα στα πακέτα 

 Τα πακέτα πρέπει να προστατεύονται γερά από νερό ή πτώση χιονιού και 

αλλαγές της θερμοκρασίας 

 Η μικρότερη καθ’ ολοκληρίαν εξωτερική διάσταση των πακέτων δεν 

πρέπει να είναι μικρότερη από 10 cm. 

 

Ειδικά για τις οδικές μεταφορές των ΕΑΥΜ για τις οποίες εφαρμόζεται η ADR, ο 

υπόχρεος συλλογής και μεταφοράς των ΕΑΥΜ απαιτείται να διαθέτει άδεια 

συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ και: 

 Να διαθέτει σύμβουλο ασφαλείας όπως ορίζει η ADR 

 Να εξασφαλίζει ότι ο οδηγός που εκτελεί τη μεταφορά είναι κάτοχος 

ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχο των 

μεταφερόμενων υλών 

 Να εξασφαλίζει ότι το όχημα που εκτελεί τη μεταφορά είναι κατάλληλο και 

εφοδιασμένο με πιστοποιητικό έγκρισης ADR όπου απαιτείται 

 Να εξασφαλίζει ότι το όχημα φέρει την κατάλληλη σήμανση και εξοπλισμό 

(όπως κατάλληλες συσκευές πυρόσβεσης, προειδοποιητικό γιλέκο) 

 Να εφοδιάζει τη μεταφορική μονάδα με τα παραστατικά έγγραφα που απαιτεί 

η ADR (όπως έγγραφο μεταφοράς και γραπτές οδηγίες σε περίπτωση 

ατυχήματος). 
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ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΑΥΜ ΚΑΘΕ ΥΜ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΥΤΗ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟ 

ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΓΕΙ. 

 

                                          3.4.2.2.3.10 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Η αποθήκευση των ΑΥΜ χωρίζεται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: 

Α. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΥΜ 

Β. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΥΜ. 

                                Α.1 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΣΑ 

 Τα ΑΣΑ φυλάσσονται σε υποδοχείς, κατά προτίμηση στη δευτερεύουσα 

έξοδο της ΥΜ, εάν αυτή υπάρχει, οι οποίοι βρίσκονται εκτός της περιμέτρου της. Η 

παραλαβή τους γίνεται από τον υπόχρεο φορέα (οικείος ΟΤΑ)  ή από 

αδειοδοτημένους συλλέκτες μεταφορείς. 

                              Α.2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΑΥΜ 

Η αποθήκευση των ΕΑΥΜ πρέπει να γίνεται σε χώρους ειδικά διαμορφωμένους 

για το σκοπό αυτό, επαρκούς χωρητικότητας και σε συνθήκες που δεν επιτρέπουν την 

αλλοίωση των αποβλήτων, μακριά από μαγειρεία, χώρους εστίασης ή χώρους 

προετοιμασίας τροφίμων. Για τους χώρους αποθήκευσης πρέπει να πληρούνται τα 

εξής: 

 Οι χώροι να βρίσκονται σε σημεία όπου υπάρχει η δυνατότητα ευχερούς 

διακίνησης των μέσων συλλογής και μεταφοράς 

 Η κτηριακή εγκατάσταση πρέπει να είναι τέτοιας κατασκευής, ώστε να 

προφυλάσσει από βροχές, πλημύρες, φωτιά. 

 Οι χώροι να μην επιτρέπουν πρόσβαση στο κοινό, ή την είσοδο σε μη 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό 

 Στην είσοδο των χώρων να υπάρχει το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού 

και επικίνδυνου και ευδιάκριτη σήμανση με τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα». 

 Οι χώροι να είναι εξοπλισμένοι με τον κατάλληλο εξοπλισμό πυρόσβεσης και 

σε περίπτωση πυρκαγιάς, να πληρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας. 

 Να υπάρχει η δυνατότητα ελαχιστοποίησης της επαφής των χειριστών με τα 

ΕΑΥΜ και ευχερής διακίνηση των υποδοχέων 

 Οι χώροι να μην επιτρέπουν το διασκορπισμό των ΕΑΥΜ στο περιβάλλον 

 Να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε ζώα 

 Οι ποσότητες των αποθηκευόμενων αποβλήτων πρέπει να καταγράφονται σε 

ειδικό έντυπο 
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Στο χώρο αποθήκευσης εντός της ΥΜ, τα ΕΑΥΜ θα πρέπει να είναι 

τοποθετημένα και σε δεύτερο υποδοχέα, εφόσον απαιτείται, του ιδίου χρώματος με 

τον αρχικό και πλήρους στεγανότητας, ώστε να αποτρέπονται τυχόν διαρροές. 

 

                          Α.3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ 

Η αποθήκευση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ πρέπει να γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους 

ψυκτικούς θαλάμους, επαρκούς χωρητικότητας και σε συνθήκες που δεν επιτρέπουν 

την αλλοίωση των αποβλήτων. στο χώρο αυτό πρέπει να υπάρχει ευκρινής σήμανση 

με τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα» και το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και 

επικίνδυνου. 

Η αποθήκευση των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία ≤50C, εντός 

της εγκατάστασης της ΥΜ και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) 

ημερών. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία του ψυκτικού θαλάμου είναι μικρότερη 

των 00C, ο χρόνος παραμονής των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ μπορεί να επεκταθεί σε 30 

ημέρες από την ημερομηνία παραγωγής τους και για ποσότητες ΕΑΑΜ και ΜΕΑ 

μικρότερες των 500 λίτρων. Αν δεν υπάρχει ψυκτικός θάλαμος, ο χρόνος 

αποθήκευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 48 ώρες το χειμώνα και τις 24 ώρες το 

καλοκαίρι. Για τον ψυκτικό θάλαμο θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες 

προδιαγραφές: 

 Ο ψυκτικός θάλαμος πρέπει να είναι επαρκούς χωρητικότητας (ανάλογης 

με το μέγεθος της ΥΜ), να φέρει στην πόρτα του το διεθνές σύμβολο του 

μολυσματικού και επικίνδυνου και τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα». 

 Η κατασκευή του θαλάμου πρέπει να είναι από υλικά υψηλής 

ανθεκτικότητας με αντοχή στην οξείδωση. 

 Ο θάλαμος πρέπει να είναι βαμμένος εσωτερικά και εξωτερικά, με υψηλής 

αντοχής χρώματα. 

 Ο θάλαμος να διαθέτει αντιολισθητικό δάπεδο με κατάλληλο υπόστρωμα 

(μεταλλικό ή βιομηχανικού τύπου) για ενίσχυση του δαπέδου 

 Να υπάρχει μόνωση 

 Ο θάλαμος να φέρει μεταλλική πόρτα, η οποία κλείνει αεροστεγώς, με 

εξωτερικό διακόπτη για την ενεργοποίηση του εσωτερικού φωτισμού ή να 

υπάρχει εσωτερικό σύστημα φωτισμού με αδιάβροχες λυχνίες οι οποίες να 

τίθενται σε λειτουργία άμεσα με το άνοιγμα της πόρτας. 

 Η ηλεκτρική εγκατάσταση, πρέπει να αποτελείται από έναν εξωτερικό 

πίνακα, μεταλλικό για τη σωστή λειτουργία και τον έλεγχο του ψυκτικού 

θαλάμου. Ο πίνακας πρέπει να διαθέτει έναν ρυθμιζόμενο θερμοστάτη, 

μια μικροαυτόματη ασφάλεια και έναν ρευματολήπτη βιομηχανικού 

τύπου, στεγανό. Το σύστημα ψύξης πρέπει να είναι αυτόνομο, με ψυκτική 

μονάδα συντήρησης και να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη 

σωστή και αυτόματη λειτουργία του. 
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 Ο θάλαμος να διαθέτει πόμολο ασφαλείας για άνοιγμα και από το 

εσωτερικό του. 

 Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να βρίσκονται σε σημεία όπου υπάρχει 

δυνατότητα ευχερούς διακίνησης των οχημάτων μεταφοράς των 

αποβλήτων. 

 Θα πρέπει να εφαρμόζεται επιμελημένη και συμμετρική τοποθέτηση των 

περιεκτών 

 

                                             Α.4 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΕΑ 

Τα ΑΕΑ αποθηκεύονται σε ειδικό χώρο εντός της ΥΜ, για χρονικό διάστημα όχι 

μεγαλύτερο του ενός έτους. Κάθε φορά που παραλαμβάνονται ΑΕΑ για αποθήκευση, 

ο υπεύθυνος υπάλληλος ενημερώνει το κατάλληλο έντυπο, ώστε να παρακολουθείται 

η ροή των αποβλήτων και να διατηρούνται τα ασφαλή χρονικά διαστήματα 

αποθήκευσης. Τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης αποθήκευσης ΑΕΑ είναι τα 

ακόλουθα: 

 Ισχύουν τα γενικά χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν ανωτέρων και 

επιπλέον: 

 Το δάπεδο των χώρων αποθήκευσης πρέπει να είναι βιομηχανικού τύπου ή 

ισοδύναμου υλικού, κατάλληλης στιλπνότητας και επαρκούς αντιδιαβρωτικής 

προστασίας 

 Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται σωληνώσεις για τη μεταφορά των ΑΕΑ 

στους χώρους αποθήκευσης, αυτές πρέπει να είναι κατάλληλης ποιότητας, 

ανθεκτικές και συμβατές με το μεταφερόμενο απόβλητο και να τοποθετούνται 

υπέργεια, έτσι ώστε να διαπιστώνονται έγκαιρα πιθανά σημεία διαρροών και 

διαβρώσεων 

 Να υπάρχει συμβατότητα των αποθηκευμένων αποβλήτων ανάλογα με την 

κλάση και τη συσκευασία τους 

 Το άνοιγμα των θυρών του χώρου αποθήκευσης να γίνεται μόνο προς τα έξω 

με απλή ώθηση. Το πλάτος των θυρών δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 0.80 

m.  

 Τα απόβλητα χαρακτηρίζονται σαφώς με καθορισμένη σήμανση, ανάλογα με 

την κατηγορία τους. 

Για όλα τα χημικά απόβλητα που παράγονται στις ΥΜ και εντάσσονται στα 

ΑΕΑ τηρείται πλήρες αρχείο, που περιλαμβάνει τα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας 

(MSDS)  για κάθε χημικό παράγοντα , τις χρήσεις του χημικού παράγοντα και το 

συνολικό αριθμό των εργαζομένων που εκτίθενται σε αυτόν καθώς και τον τόπο 

παραγωγής του αποβλήτου. Για τους χώρους αποθήκευσης ισχύουν τα γενικά 

χαρακτηριστικά των χώρων αποθήκευσης που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 
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 Τα χρησιμοποιούμενα χημικά που χαρακτηρίζονται ως απόβλητα, θα πρέπει 

να φυλάσσονται ξεχωριστά και σε απόσταση ασφαλείας από τους χώρους 

αποθήκευσης πρώτων και βοηθητικών υλών, τους χώρους παραγωγικών 

διαδικασιών και τους χώρους αποθήκευσης ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων. 

Όλα τα χημικά προϊόντα αποθηκεύονται σε κατάλληλο περιέκτη με την 

ενδεικνυόμενη σήμανση επικινδυνότητας και στον ειδικό προβλεπόμενο 

αποθηκευτικό χώρο. Ειδικότερα, τα τοξικά υλικά αποθηκεύονται σε κλειστά 

ερμάρια. Τα οξειδωτικά υλικά πρέπει να μένουν μακριά από τα εύφλεκτα, τα 

οποία διατηρούνται σε αεριζόμενο χώρο με επαρκή πυροπροστασία. Τα οξέα 

φυλάσσονται μακριά από αλκάλεα και όχι πλησίον μετάλλων που μπορούν να 

υποστούν διάβρωση. Όλα τα επικίνδυνα χημικά απόβλητα θα φέρουν ετικέτα 

πάνω στον περιέκτη. 

                                               Ετικέτες 

 Οι ετικέτες των χημικών ουσιών πρέπει να δείχνουν με ευκρίνεια: 

 το όνομα της χημικής ουσίας 

 το όνομα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του παρασκευαστή και του 

εισαγωγέα 

 το σύμβολο επικινδυνότητας της χημικής ουσίας κλάση UN: τοξικό, 

διαβρωτικό, εκρηκτικό, οξειδωτικό, επιβλαβές, εύφλεκτο, καρκινογόνο, 

ερεθιστικό, τερατογόνο, μεταλλαξιογόνο, οικοτοξικό. 

 Τις φράσεις κινδύνου και προστασίας (R-phrases, S-phrases)32 

 Την ποσότητα που περιέχεται στον περιέκτη. 

 

                                  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Κατά την αποθήκευση των ΕΑΥΜ θα πρέπει να διαφυλάσσεται η 

υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 

και κοινοτική νομοθεσία. Επιπλέον, τα μέτρα ασφαλείας των χώρων 

αποθήκευσης πρέπει να είναι τα εξής: 

 Απομόνωση των εύφλεκτων υλικών και τοποθέτησή τους σε ασφαλές μέρος. 

 Σήμανση εξόδων κινδύνου, οδών διαφυγής και χώρων φύλαξης υλικού 

πυρόσβεσης. 

 Μέριμνα ώστε οι αποθηκευτικοί χώροι να διατηρούνται καθαροί. 

 Ύπαρξη εξωτερικών σκιάδων ή βαφή υαλοπινάκων των αποθηκών, σε 

περίπτωση που οι ηλιακές ακτίνες προκαλούν αλλοίωση των αποθηκευμένων 

αποβλήτων. 

 Απαγόρευση πρόσβασης στις αποθήκες ατόμων που δεν έχουν εργασία σε 

αυτές. 

 Τοποθέτηση αλεξικέραυνων σε κατάλληλα σημεία εφ’ όσον δεν 

εξασφαλίζεται αντικεραυνική προστασία από παρακείμενα κτήρια. 

 Συστηματική συντήρηση των αγωγών, δικτύων και αποθηκών 

 Επιμελημένη τοποθέτηση και καταγραφή των αποβλήτων. 
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 Έλεγχος των αποθηκευτικών χώρων σε τακτά χρονικά διαστήματα 

 Εάν από τα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας των αποβλήτων εκτιμάται 

υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς, επιβάλλεται η συνεχής επιτήρηση του 

χώρου των αποθηκών. 

Στην ευρύτερη περιοχή της εγκατάστασης αποθήκευσης πρέπει να τηρούνται 

τουλάχιστον τα παρακάτω: 

 Επαρκής ηλεκτροφωτισμός 

 Αποψίλωση περιβάλλοντος χώρου 

 Κατάλληλη περίφραξη. 

Ο υπεύθυνος αποθήκης, πρέπει να τηρεί μητρώο και να υποβάλλει ετήσιες 

εκθέσεις οι οποίες καταρτίζονται με βάση τα βιβλία λειτουργίας και ελέγχου της 

εγκατάστασης αποθήκευσης. 

                           3.4.2.2.3.11 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ4 

Για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών, αρμόδιος για το 

συντονισμό των ενεργειών, την τήρηση των κανόνων και την ενημέρωση της 

διοίκησης της ΥΜ είναι ο ΥΔΑΥΜ. Σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών ο 

ΥΔΑΥΜ συνεργάζεται και συντονίζει επίσης το συνεργείο απολύμανσης ώστε να 

τηρείται το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση απουσίας του ΥΔΑΥΜ, το 

ρόλο του αναλαμβάνει ο αρχαιότερος εκ των ΤΥΔΑΥΜ. Το σχέδιο έκτακτης 

ανάγκης ενεργοποιείται όταν συμβεί διασκορπισμός στέρεων, υγρών, 

μολυσματικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών, τραυματισμός ή δυσλειτουργία των 

μέσων αποθήκευσης. Οι διαδικασίες αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών θα 

πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν: 

 Την τήρηση των όρων, μέτρων και διαδικασιών που ορίζονται από το 

σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 

 Τον καθαρισμό κι αν είναι απαραίτητο, την απολύμανση των 

προσβληθέντων περιοχών-χώρων 

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

τον καθαρισμό/απολύμανση 

 Τον περιορισμό της ρύπανσης/μόλυνσης του περιβάλλοντος 

Το προσωπικό της ΥΜ, θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για την 

αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών και ο απαραίτητος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμος ώστε να χρησιμοποιηθεί έγκαιρα και άμεσα. 
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       1. ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ4 

Ο διασκορπισμός επικίνδυνων ουσιών απαιτεί συνήθως τον 

καθαρισμό/απολύμανση της προσβληθείσας περιοχής. Στην περίπτωση 

διασκορπισμού μολυσματικών υλικών είναι σημαντικό να προσδιοριστεί ο τύπος 

αυτών και αν είναι απαραίτητο να εκκενωθεί η περιοχή. Γενικά, είναι πιο πιθανό να 

διασκορπιστούν επικίνδυνα υλικά σε εργαστηριακούς χώρους παρά σε άλλα τμήματα 

της ΥΜ. 

 

 

 

ΒΗΜΑΤΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ 

ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΕΝΑ-ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ4: 

 Απομονώνουμε την προσβεβλημένη περιοχή 

 Παρέχουμε πρώτες βοήθειες και ιατρική περίθαλψη αν υπάρχουν 

τραυματισμένα άτομα 

 Πλένουμε και απολυμαίνουμε τα μάτια και το δέρμα των ατόμων που 

εκτέθηκαν. Αν τα μάτια έχουν προσβληθεί από κάποια διαβρωτική, χημική 

ουσία ολόκληρο το πρόσωπο ξεπλένεται με άφθονο, καθαρό νερό στο 

νιπτήρα, με τα μάτια να ανοιγοκλείνουν διαρκώς επί 10-30 λεπτά της ώρας. 

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

 Ενημερώνουμε τον ΥΔΑΥΜ ο οποίος θα συντονίσει τις απαραίτητες 

ενέργειες. 

 Προσδιορίζουμε τη φύση και τα χαρακτηριστικά των διασκορπισμένων 

ουσιών 

 Απομακρύνουμε όλα τα άτομα τα οποία δεν εμπλέκονται στις εργασίες 

καθαρισμού 

 Παρέχουμε όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας στα άτομα που 

πραγματοποιούν τις εργασίες καθαρισμού 

 Περιορίζουμε το διασκορπισμό επιπλέον υλικών 

 Εξουδετερώνουμε ή απολυμαίνουμε το διασκορπισμένο επικίνδυνο υλικό, εάν 

αυτό ενδείκνυται 

 Σε περίπτωση βιολογικών υλικών χρησιμοποιούμε απολυμαντικά και καλούμε 

την επιτροπή νοσοκομειακών λοιμώξεων για περεταίρω οδηγίες 

 Σε περίπτωση τοξικών ουσιών π.χ κυτταροτοξικά απαγορεύεται η χρήση 

απολυμαντικών αλλά καλείται η επιτροπή νοσοκομειακών λοιμώξεων 

 Περισυλλέγουμε όλα τα διασκορπισμένα υλικά. Τα αιχμηρά αντικείμενα δεν 

πρέπει να περισυλλέγονται με τα χέρια. Πρέπει να χρησιμοποιείται ειδικός 

εξοπλισμός π.χ λαβίδες, φτυάρια. 
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 Καθαρίζουμε και απολυμαίνουμε την περιοχή, σκουπίζοντάς τη με 

απορροφητικά υφάσματα. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο η μια 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 χυμένων υγρών, πρέπει να χρησιμοποιούνται στεγνά 

πανιά, ενώ σε περίπτωση διασκορπισμένων στέρεων υλικών, πανιά 

εμβαπτισμένα σε υδατικό διάλυμα. (όξινο, βασικό ή ουδέτερο ανάλογα με την  

περίπτωση). 

 Τα επικίνδυνα υλικά και τα υλικά μιας χρήσεως, που χρησιμοποιήθηκαν για 

τον καθαρισμό, πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλους υποδοχείς 

απορριμμάτων  για την ειδική διαχείρισή τους. 

 Ξεπλένουμε με νερό την περιοχή και την περνάμε με στεγνά απορροφητικά 

πανιά 

 Απολυμαίνουμε όσα εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν για τον καθαρισμό 

 Αφαιρούμε τον προστατευτικό ρουχισμό και τον απολυμαίνουμε 

 Σε περίπτωση έκθεσης ατόμου σε επικίνδυνη ουσία κατά την επιχείρηση 

καθαρισμού καταφεύγουμε στη παροχή ιατρικής περίθαλψης. 

Ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη συλλογή των διασκορπισμένων υλικών θα 

πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμος και ανάλογα με την ενδεικνυόμενη ενέργεια θα 

περιλαμβάνει τα εξής μέσα: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ή ΥΛΙΚΑ 

Προσέγγιση της διασκορπισμένης ουσίας Προστατευτικός εξοπλισμός 

Περιορισμός της διασκορπισμένης ουσίας Απορροφητικά υλικά (πετσέτες, πανιά, χαρτί) 

Εξουδετέρωση ή απολύμανση ουσίας (αν είναι 

απαραίτητο) 

Για οξέα: ανθρακικό νάτριο, ανθρακικό 

ασβέστιο ή βάση 

Για βάσεις: σκόνη κιτρικού οξέως ή άλλο οξύ 

Για κυτταροτοξικά υλικά: ειδικές χημικές 

ουσίες αποδόμησης 

Συλλογή διασκορπισμένης ουσίας Για υγρά: απορροφητικό χαρτί, πριονίδια, 

προσροφητικός πηλός 

Για στέρεα: λαβίδες, σκούπες, γάζες, φτυάρι 

Υδράργυρος: σφουγγάρι υδραργύρου, αντλία 

κενού 

Συσκευασία αποβλήτων Πλαστικές σακούλες (κόκκινη, κίτρινη, 

μαύρη, ανάλογα με την περίσταση), περιέκτες 

αιχμηρών. 

Απολύμανση της περιοχής Για μολυσματικά υλικά: απολυμαντικά 

Για επικίνδυνες τοξικές ουσίες: κατάλληλος 

διαλύτης ή νερο 
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           2. ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ4 

Η δυσλειτουργία κάποιου μέσου αποθήκευσης των ΕΑΥΜ, συνιστά σε ορισμένες 

περιπτώσεις έκτακτο περιστατικό, το οποίο χρήζει άμεσης παρακολούθησης, 

επιδιόρθωσης ή/και πρόσθετων ενεργειών. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν τη 

δυσλειτουργία ή παύση λειτουργίας κάποιου αποθηκευτικού μέσου των ΕΑΥΜ, όπως 

συντηρητές, καταψύκτες κ.τ.λ λόγω βλάβης ή λόγω διακοπής ρεύματος. Η φύση και ο 

μολυσματικός χαρακτήρας των ΕΑΥΜ είναι τέτοιος ώστε απαιτείται η λήψη άμεσων 

ενεργειών για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων, των πολιτών και του 

περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αποδεδειγμένης δυσλειτουργίας ενός τέτοιου μέσου, 

ακολουθούνται οι παρακάτω ενέργειες: 

 Ενημέρωση από τον υπεύθυνο αποθήκευσης, του τμήματος τεχνικών 

υπηρεσιών και του ΥΔΑΥΜ και εκτίμηση της πιθανότητας άμεσης 

επιδιόρθωσής του, από το προσωπικό της ΥΜ, ή από άλλο εξειδικευμένο 

συνεργείο. Επιδιόρθωση του μέσου σε κάθε περίπτωση αν είναι εφικτό. 

 Σε περίπτωση αδυναμία άμεσης επιδιόρθωσης από το προσωπικό της ΥΜ ή 

από άλλο εξειδικευμένο συνεργείο εκτός της ΥΜ άμεση ενημέρωση του 

ΥΔΑΥΜ από τον υπεύθυνο αποθήκευσης. 

 Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα παρόμοιων αποθηκευτικών μέσων στην ΥΜ 

που προκύπτει από τη συνεργασία του υπεύθυνου αποθήκευσης και ΥΔΑΥΜ, 

τα ΕΑΥΜ που συντηρούνται ή καταψύχονται στο ελαττωματικό μέσο, 

μεταφέρονται από κατάλληλο προσωπικό, σε άλλο κατάλληλο αποθηκευτικό 

μέσο μετά από υπόδειξη του ΥΔΑΥΜ. 

 Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας κατάλληλου αποθηκευτικού μέσου τα 

ΕΑΥΜ αυτά είτε οδηγούνται κατά προτεραιότητα προς επεξεργασία εντός της 

ΥΜ είτε καλείται Από τον ΥΔΑΥΜ έκτακτα, για να τα παραλάβει άμεσα ο 

κατάλληλος μεταφορέας και να τα οδηγήσει προς επεξεργασία στη 

συνεργαζόμενη μονάδα επεξεργασίας των ΕΑΥΜ. 

 Σε κάθε περίπτωση ο ΥΔΑΥΜ ενημερώνει με τη χρήση του παρακάτω 

εντύπου τον Υποδιοικητή της ΥΜ, ο οποίος με τη σειρά του αν το κρίνει 

αναγκαίο, προχωρά σε συνεργασία με το γραφείο προμηθειών της ΥΜ, στην 

αντικατάσταση του ελαττωματικού μέσου. Το έντυπο αυτό συντάσσεται και 

αποστέλλεται στους κατάλληλους παραλήπτες οι οποίοι κρατούν από ένα 

έντυπο. 

 Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς προς επεξεργασία εντός ή εκτός της ΥΜ 

ακολουθούνται οι διαδικασίες που θα αναφερθούν κατωτέρω. 

                  ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ4 

Στην ακραία περίπτωση κατά την οποία η ΥΜ δεν είναι σε θέση να 

απομακρύνει τα ΕΑΥΜ από τους χώρους αποθήκευσης λόγω απεργίας των 

αδειοδοτημένων μεταφορέων, ενδέχεται να υπάρξει κίνδυνος για τη δημόσια 

υγεία είτε λόγω υπερπλήρωσης των χώρων αποθήκευσης είτε λόγω υπέρβασης 

του χρόνου αποθήκευσης. Στην περίπτωσή αυτή η ΥΜ θα πρέπει να αποταθεί στη 
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Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ή/και στην αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να τους 

συμβουλευτεί για τις περαιτέρω ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί. 

                      

 

         ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ4 

Όλο το προσωπικό διαχείρισης αποβλήτων της ΥΜ πρέπει να είναι 

κατάλληλα εκπαιδευμένο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και την 

εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης. Επιπρόσθετα θα πρέπει να γνωρίζει την 

ενδεδειγμένη διαδικασία για την τεκμηριωμένη αναφορά ατυχήματος ή 

περιστατικού που σχετίζεται με διασκορπισμό, διαρροή, λανθασμένο διαχωρισμό, 

αιχμηρά αντικείμενα κ.τ.λ. Η αναφορά ατυχήματος γίνεται εγγράφως προς τον 

ΥΔΑΥΜ και περιλαμβάνει: 

 Τη φύση του περιστατικού/συμβάντος 

 Τον τόπο και το χρόνο που έλαβε χώρα 

 Το προσωπικό που ενεπλάκη 

 Τις ενέργειες που έλαβαν χώρα για την αντιμετώπιση του συμβάντος 

 Άλλες σχετικές παρατηρήσεις και πληροφορίες. 

 Σε περίπτωση ατυχήματος συμπληρώνεται το ακόλουθο έντυπο. 

Ο ΥΔΑΥΜ διερευνά τα αίτια του ατυχήματος, κρατάει αρχεία με τις 

έρευνες και τα μέτρα που λήφθηκαν και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για 

να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιου συμβάντος. Στο αρχείο του ΥΔΑΥΜ 

υπάρχει το εξής έντυπο:  

 

 

 

                 3.4.2.2.3.12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ4 

                                                          1. ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της εκπαίδευσης του προσωπικού, είναι η γνωστοποίηση στους 

εμπλεκόμενους των θεμάτων υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας 

που αφορούν τη διαχείριση των ΑΥΜ και πως αυτά επιδρούν στην καθημερινή τους 

εργασία. Βασικό σημείο της εκπαίδευσης του προσωπικού είναι η ανάδειξη του 

ρόλου του κάθε μέλους, στο σύνολο του ΕΚΔΑΥΜ. 
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                   2. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Διαφορετικά επιμορφωτικά προγράμματα θα πρέπει να σχεδιαστούν και να 

στοχεύουν στην εκπαίδευση των παρακάτω: 

 Διοίκηση της ΥΜ η οποία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή κανονισμών που 

σχετίζονται με Τη διαχείριση των ΑΥΜ. 

 Επιστημονικό προσωπικό 

 Νοσηλευτικό προσωπικό (περιλαμβανομένων βοηθών) 

 Προσωπικό καθαριότητας, βοηθητικό προσωπικό 

Το επιστημονικό προσωπικό μπορεί να εκπαιδεύεται εντός της ΥΜ κατά τη 

διάρκεια συναντήσεων εργασίας, ενώ το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό κατά τη 

διάρκεια επίσημων σεμιναρίων. Η εκπαίδευση της διοίκησης της ΥΜ και του 

ΥΔΑΥΜ, μπορεί να γίνει εκτός της ΥΜ, σε αρμόδια τμήματα πανεπιστημίων, 

ημερίδες. 

                3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 Πληροφορίες και δικαιολόγηση των ενεργειών που σχετίζονται με τη 

διαχείριση των ΑΥΜ 

 Πληροφορίες και κατευθύνσεις σχετικά με το ρόλο κάθε μέλους του 

συστήματος διαχείρισης 

 Τεχνικές οδηγίες για κάθε ομάδα του συστήματος διαχείρισης κατά την 

εφαρμογή του κανονισμού διαχείρισης. 

Τα προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού περιλαμβάνουν: 

 Ενημέρωση για το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο στα θέματα διαχείρισης 

κάθε κατηγορίας αποβλήτων 

 Πληροφόρηση σχετικά με τους προβλεπόμενους από τον Εσωτερικό 

Κανονισμό ρόλους και υπευθυνότητες κάθε κατηγορίας εργαζομένων 

 Οδηγίες εφαρμογής των πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων π.χ 

επεξήγηση της έγχρωμης κωδικοποίησης των σάκων, των συμβόλων και 

των προφυλάξεων που πρέπει να ακολουθηθούν κατά το χειρισμό των 

μολυσματικών και επικίνδυνων αποβλήτων. 

 Διαδικασίες ελαχιστοποίησης των αποβλήτων (περιγράφηκαν στο 

κεφάλαιο πρόληψης αποβλήτων). 

 Σημασία του σωστού διαχωρισμού των διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων 

 Κινδύνους που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποβλήτων/επιπτώσεις 

στην υγεία 

 Διαδικασίες αντιμετώπισης ατυχημάτων-σχέδιο έκτακτης ανάγκης 

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

μάσκας) 



94 
 

 Επιδημιολογία-τρόποι μετάδοσης και προφύλαξης των HIV, HBC, HCV. 

 Μέτρα προστασίας και ασφάλειας του προσωπικού κατά τη διαχείριση 

των ΕΑΥΜ. 

Η επικαιροποίηση των γνώσεων του υπάρχοντος προσωπικού και η 

ενημέρωσή τους σχετικά με τη νέα νομοθεσία (εκεί που στηρίζεται και η εν λόγω 

εργασία διότι αυτή είναι που διασφαλίζει την ορθότητα των κατευθυντήριων οδηγιών 

για το σχεδιασμό τη βιώσιμης ανάπτυξης στις χώρες της Ε.Ε) είναι κεφαλαιώδους 

σημασίας και θα πρέπει να λαμβάνει χώρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή οπότε 

είναι απαραίτητο. 

                             4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ο Πρόεδρος και η επιτροπή νοσοκομειακών λοιμώξεων σε συνεργασία με τον 

ΥΔΑΥΜ, είναι υπεύθυνοι για την προώθηση και εφαρμογή των παραπάνω 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που αφορούν όλα τα στάδια διαχείρισης των 

παραγόμενων αποβλήτων. είναι δε υπεύθυνοι, για την επαρκή επιμόρφωση όλων των 

μελών του συστήματος, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και των 

υποχρεώσεών τους, που πηγάζουν από την υλοποίηση των κανονισμών διαχείρισης. 

Για το λόγω αυτό θα πρέπει να τηρείται από τον ΥΔΑΥΜ αρχείο για τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που έχουν παρουσιασθεί στην ΥΜ, Τις ομάδες που έχουν συμμετάσχει 

σε αυτά καθώς και το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών. Το έντυπο αυτό (βλέπε 

αρχείο έντυπα), θα συμπληρώνεται κάθε φορά που λαμβάνει χώρα ένα εκπαιδευτικό 

σεμινάριο-πρόγραμμα σχετικά με τη διαχείριση των ΑΥΜ. 

Αναφορικά με την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα διαχείρισης των ΑΥΜ 

που στοχεύουν στη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας στους χώρους 

εργασίας, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος οι Δ/ντες κλινικών-τμημάτων 

της ΥΜ είναι υπεύθυνοι για: 

 Την επαρκή εκπαίδευση του προσωπικού που δραστηριοποιείται στην 

κλινική/τμ/ημα/τομ/εα τους για τη διαχείριση των ΑΥΜ που παράγονται εκεί. 

Η συμμετοχή και παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το 

προσωπικό αυτό, πρέπει να καταγράφεται στα αρχεία εκπαίδευσης του 

προσωπικού 

 Την εφαρμογή των διαδικασιών που περιγράφηκαν (χωριστή συλλογή, 

μεταφορά, αποθήκευση και επίσης ασφάλειας υγιεινής, επεξεργασίας, σχ. 

Εκτάκτου ανάγκης), που αφορούν την ορθολογική διαχείριση των 

παραγόμενων αποβλήτων στα τμήματά τους. 

 Την καθολική εφαρμογή της πολιτικής διαχείρισης της ΥΜ σχετικά με τα 

παραγόμενα ΑΥΜ. 
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  3.4.2.2.3.13 ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ4. 

                                         1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η σωστή διαχείριση των ΑΥΜ προϋποθέτει: 

 Την εφαρμογή προγραμμάτων κατάλληλης και συστηματικής εκπαίδευσης 

στους εργαζομένους 

 Την προμήθεια εξοπλισμού για την προστασία τους 

 Την εφαρμογή προγράμματος ασφαλείας της εργασίας, που περιλαμβάνει 

εμβολιασμό, την προφύλαξη από την έκθεση σε επικίνδυνους παράγοντες και 

την ιατρική παρακολούθηση. 

Στους στόχους της εκπαίδευσης ανήκει και η κατανόηση α) των ενδεχόμενων 

κινδύνων που εμπεριέχονται στη διαχείριση των αποβλήτων β) τη σημασία του 

εμβολιασμού κατά της ηπατίτιδας Β, γ) της σημασίας της χρήσης μέσων για ατομική 

προστασία. 

                               2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Η παραγωγή, ο διαχωρισμός, η διακίνηση, η επεξεργασία και η διάθεση των 

ΑΥΜ συνεπάγεται το χειρισμό δυνητικών επικίνδυνων υλικών. Οι εργαζόμενοι που 

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

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

για την αποτροπή της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες ή τουλάχιστον την έκθεση σε 

ασφαλή όρια. 

Η εκτίμηση του κινδύνου όλων των δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στη 

διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να προηγείται πάντα της επιλογής των 

κατάλληλων προστατευτικών μέσων και ενεργειών. Τα μέσα αυτά θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να αποτρέψουν την έκθεση σε επικίνδυνα υλικά ή να 

την περιορίσουν σε ασφαλή επίπεδα. Μετά την ολοκλήρωση εκτίμησης των πιθανών 

κινδύνων, το εμπλεκόμενο προσωπικό πρέπει να εκπαιδευτεί στη χρήση των 

απαραίτητων προστατευτικών μέσων. 

                  

 

                      3. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Το είδος των μέσων ατομικής προστασίας, που χρησιμοποιείται από τους 

εργαζόμενους στις ΥΜ, εξαρτάται από το βαθμό έκθεσής τους στους κινδύνους 

που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποβλήτων. Η ΥΜ διαθέτει τα ακόλουθα 

για όσους χειρίζονται απόβλητα: 

 Μάσκες προσώπου (ανάλογα με την εργασία) 
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 Γυαλιά (ανάλογα με την εργασία) 

 Φόρμα προστασίας (υποχρεωτική) 

 Βιομηχανικές ποδιές 

 Ποδονάρια ή μπότες (υποχρεωτικά) 

 Γάντια (ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό) ή χοντρά γάντια για 

εργάτες αποβλήτων 

Οι μπότες και τα χοντρά γάντια είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους εργάτες 

που μεταφέρουν τα ΕΑΥΜ. Οι ενισχυμένες σόλες τους προστατεύουν κατά την 

αποθήκευση των παραγόμενων αποβλήτων δρώντας προληπτικά σε ενδεχόμενη 

επαφή με επικίνδυνα υγρά απόβλητα και σε ολισθηρά πατώματα. Αν η συλλογή δεν 

έχει γίνει με σωστό τρόπο, υπάρχει πιθανότητα μολυσμένα αιχμηρά αντικείμενα να 

έρθουν σε επαφή με τα άκρα των εργαζομένων με απρόβλεπτες συνέπειες. Όσοι 

φορτώνουν απόβλητα σε κλιβάνους πρέπει να φορούν προσωπίδες και κράνη καθώς 

και μάσκες, κατά την απομάκρυνση της στάχτης που δημιουργείται. 

                                          4. ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ 

Για να τηρούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής τόσο στους χώρους της 

αποθήκευσης των αποβλήτων όσο και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας πρέπει να 

υπάρχουν νιπτήρες με σαπούνι και ζεστό νερό (αν είναι δυνατό ποδοκίνητοι). Το 

πλύσιμο των χεριών είναι απαραίτητο κάθε φορά που κάποιος έρχεται σε επαφή με 

απόβλητα. 

                                          5. ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ 

Προτείνεται η ανοσοποίηση για τον ιό της Ηπατίτιδας Β και του τετάνου 

καθώς έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις προσβολής ατόμων που ασχολούνται με 

το χειρισμό μολυσματικών αποβλήτων. 

Για την ανοσοποίηση του προσωπικού αυτού υπεύθυνη είναι η Επιτροπή 

Νοσοκομειακών Λοιμώξεων σε συνεργασία με τον ΥΔΑΥΜ. Ο ΥΔΑΥΜ θα πρέπει 

να είναι ενήμερος σχετικά με την ανοσοποίηση του προσωπικού. 

                             6. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 Ο προσεκτικός διαχωρισμός αποβλήτων και η τοποθέτησή τους σε 

διαφορετικούς περιέκτες και σάκους με σήμανση, ώστε να είναι απόλυτα 

διακριτός ο κίνδυνος που προκύπτει από την κάθε κατηγορία. 

 Η προσεκτική συσκευασία, η οποία προστατεύει τους εργαζόμενους από την 

επαφή τους με τα απόβλητα και τις διαρροές 

 Η σωστή σήμανση η οποία επιτρέπει την άμεση αναγνώριση του είδους του 

αποβλήτου και της πηγής προέλευσης 

 Η σωστή μεταφορά που ελαττώνει την πιθανότητα να εκτεθεί το εμπλεκόμενο 

προσωπικό σε κίνδυνο 
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 Η προσεκτική αποθήκευση, η οποία επιτρέπει την πρόσβαση στο 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό μόνο και αποτρέπει την είσοδο εντόμων, 

τρωκτικών, που είναι δυνατό να μεταφέρουν τη μόλυνση στις γειτονικές 

περιοχές 

 

7.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Ο εργαζόμενος που καλείται να καθαρίσει επικίνδυνα υλικά που έχουν 

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

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

φοράει επιπλέον εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού. Αν χυθεί 

μολυσματικό υλικό στο δάπεδο, ο χώρος καθαρίζεται με απολυμαντικά. Είναι 

σημαντικό να ανακτήσουμε τον υδράργυρο, αν έχει συμβεί διαρροή του σε 

κάποιο ατύχημα, χρησιμοποιώντας το ειδικό σφουγγάρι υδραργύρου. 

  8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΩΝ-  

ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ-ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

Υπεύθυνος για την ασφάλεια κατά τη χρήση κυτταροτοξικών-

κυτταροστατικών-χημειοθεραπευτικών φαρμάκων είναι ο Δ/ντης-

Προϊστάμενος του Φαρμακείου της ΥΜ. Για να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση σε 

τέτοιου είδους φάρμακα λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

 Γραπτές οδηγίες που καθορίζουν τις ασφαλείς διαδικασίες για κάθε σχετική 

εργασία 

 Φύλλα Ασφαλείας που βασίζονται στις οδηγίες του προμηθευτή για τους 

ενδεχόμενους κινδύνους 

 Καθορισμένη διαδικασία για την έκτακτη περίπτωση επαγγελματικού 

ατυχήματος 

 Εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκονται στο χειρισμό κυτταροτοξικών-

κυτταροστατικών-χημειοθεραπευτικών φαρμάκων (σε συνεργασία με τον 

ΥΔΑΥΜ). 

Οι οδηγίες για την προφύλαξη του προσωπικού περιλαμβάνουν: 

 Χωριστή συλλογή κυτταροτοξικών-κυτταροστατικών-

χημειοθεραπευτικών  αποβλήτων σε κατάλληλους περιέκτες με ετικέτα 

που περιέχει τον όρο «Επικίνδυνα κυτταροτοξικά-κυτταροστατικά-

χημειοθεραπευτικά απόβλητα» και τοποθέτησή τους σε κατάλληλους 

περιέκτες. 

 Ασφαλή φύλαξη των κυτταροτοξικών-κυτταροστατικών-

χημειοθεραπευτικών αποβλήτων μέχρι τη διάθεσή τους 

 Επιστροφή των ληγμένων φαρμάκων στον προμηθευτή 

 Απολύμανση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση 

διασκορπισμένων ουσιών και για τη διάθεση και επεξεργασία μολυσμένου 
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από κυτταροτοξικά-κυτταροστατικά-χημειοθεραπευτικά φάρμακα και 

εκκρίματα ασθενών υλικού 

 Οι εργάτες που έρχονται σε επαφή με κυτταροτοξικά-κυτταροστατικά-

χημειοθεραπευτικά απόβλητα θα πρέπει να φορούν γάντια, μάσκες, γυαλιά 

και στολές. 

 

                                 

            3.4.2.2.3.14 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ4 

Η επεξεργασία των ΑΥΜ περιλαμβάνει τις εξής μεθόδους: 

 Επεξεργασία με αποτέφρωση 

 Επεξεργασία με αποστείρωση 

 Άλλες μέθοδοι επεξεργασίας 

 

 

 

           Α. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ 

Περιλαμβάνει τις εξής μεθόδους: 

1. Θερμική οξείδωση 

2. Πυρόλυση 

3. Αεριοποίηση 

4. Πλάσμα 

 

                                        1. ΘΕΡΜΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ 

Θερμική οξείδωση είναι η διεργασία της ξηρής οξείδωσης σε υψηλή 

θερμοκρασία που μετατρέπει οργανικά εύφλεκτα απόβλητα, σε ανόργανη άκαυστη 

ύλη. Αποτέλεσμα της διεργασίας είναι η σημαντική μείωση του όγκου και του 

βάρους των αποβλήτων. όλα τα είδη των αποτεφρωτών θερμικής οξείδωσης, με την 

κατάλληλη χρήση και στην κατάλληλη θερμοκρασία, πετυχαίνουν την εξόντωση 

όλων των παθογόνων μικροοργανισμών ή και πλήρη καταστροφή ορισμένων ειδών 

αποβλήτων, όπως φαρμακευτικά ή χημικά απόβλητα. 

                                              2. ΠΥΡΟΛΥΣΗ 

Πυρόλυση είναι η θερμική επεξεργασία των αποβλήτων απουσία οξυγόνου σε 

υψηλές θερμοκρασίες (600-10000C). Η λειτουργία ενός συστήματος πυρόλυσης 
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περιλαμβάνει δυο θαλάμους. Στον πρώτο, που καλείται πυρολυτικός, τα απόβλητα 

θερμαίνονται σε υψηλές θερμοκρασίες σε συνθήκες απουσίας οξυγόνου. Για τη 

θέρμανση χρησιμοποιείται εξωτερικός καυστήρας ή αντιστάσεις καθώς τα απόβλητα 

δεν μπορούν να συντηρήσουν την καύση κάτω από αυτές τις συνθήκες. Τα αέρια που 

παράγονται εισάγονται στο δεύτερο θάλαμο, όπου καίγονται σε υψηλές 

θερμοκρασίες. 

                                            3. ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η αεριοποίηση είναι μέθοδος θερμικής επεξεργασίας, κατά την οποία τα 

απόβλητα αποδομούνται θερμικά σε ένα περιβάλλον ελλείψει οξυγόνου (υπο-

στοιχειομετρικό). Η διαδικασία της καύσης είναι αυτοσυντηρούμενη, χωρίς να 

απαιτείται προσθήκη καυσίμων εκτός από αυτό που χρησιμοποιείται στην έναρξη της 

καύσης. Η αεριοποίηση των αποβλήτων πετυχαίνει πετυχαίνει την πλήρη 

αδρανοποίησή τους και σημαντική μείωση του όγκου τους. Τα παράγωγα 

περιλαμβάνουν πτητικά αέρια και ανάλογα με τη σύνθεση των αποβλήτων, διάφορα 

αεριοποιημένα κλάσματα πίσσας και λαδιών. 

                                                4. ΠΛΑΣΜΑ 

Με τη μέθοδο του πλάσματος, η καύση των αποβλήτων γίνεται από πυρσό 

πλάσματος, σε θερμοκρασίες περίπου 12000C στο θάλαμο καύσης. Η θερμοκρασία 

του πυρσού κυμαίνεται από 1650-115000C. αν και στις εφαρμογές καύσης των 

αποβλήτων η θερμοκρασία του είναι πιο κοντά στους 16500C. Η παραγωγή 

πλάσματος μπορεί να γίνει με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος ή μικροκυμάτων. Το 

παραγόμενο πλάσμα οδηγείται με τη χρήση σταθερής ροής αδρανούς αερίου σε ένα 

ακροφύσιο όπου παράγεται ο πυρσός πλάσματος. Τα απόβλητα έρχονται σε επαφή με 

το πλάσμα και πυρολύονται όπως και στην πυρόλυση. Με την τεχνολογία πλάσματος 

δεν είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός των χλωριομένων αποβλήτων. οι εκπομπές 

ουσιών όπως διοξίνες και φουράνια είναι πολύ περιορισμένες. 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

ΜΕΑ, ΕΑΑΜ, ΑΕΑ (ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ). 

 

                             Β. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 

Περιλαμβάνει τις εξής μεθόδους: 

1. υγρή θερμική επεξεργασία (Αυτόκαυστα) 

2. ακτινοβολία-μικροκύματα 
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3. ξηρή θερμική επεξεργασία 

4. χημική επεξεργασία. 

 

                      1. ΥΓΡΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΑ) 

Η υγρή θερμική επεξεργασία συνίσταται στη χρήση κορεσμένου ατμού υπό 

πίεση για την απολύμανση των μολυσματικών αποβλήτων. η αποστείρωση που 

επιτυγχάνεται με τα συστήματα ατμού εξαρτάται από τη θερμοκρασία του 

κορεσμένου ατμού και μπορεί να κυμαίνεται από 99,99 % (4-log) για τα απλά 

συστήματα, έως 99,9999 % (6-log) για τα εξελιγμένα συστήματα. Η διαδικασία 

απαιτεί τον τεμαχισμό των αποβλήτων πριν από την εισαγωγή του ατμού για να 

βελτιώνεται η απόδοση. 

                                 

                             2. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ-ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 

Η μέθοδος της αποστείρωσης μέσω της ακτινοβολίας-μικροκυμάτων 

προϋποθέτει τη χρήση ατμού. Οι συνθήκες λειτουργίας των συστημάτων με 

μικροκύματα εξαρτώνται από την εφαρμοζόμενη τεχνολογία. Για να επιτευχθεί η 

αποστείρωση που απαιτείται, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στα απόβλητα πρέπει 

να κυμαίνεται μεταξύ 95-1050C και να διατηρείται για περίπου 20 min. Ανάλογα με 

την εφαρμοζόμενη τεχνολογία, εφαρμόζεται τεμαχισμός των αποβλήτων πριν ή και 

μετά την αποστείρωση. Ο τεμαχισμός είναι απαραίτητος για να καθίστανται τα 

απόβλητα μη αναγνωρίσιμα. Στις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων με μικροκύματα 

είναι δυνατό να απολυμανθούν και μεταλλικά αντικείμενα. 

                            3. ΞΗΡΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

η ξηρή θερμική επεξεργασία αναφέρεται στη θέρμανση των αποβλήτων σε 

θερμοκρασίες από 110-1800C ανάλογα με τη μέθοδο και την παραμονή σε αυτές τις 

συνθήκες για ικανό χρονικό διάστημα ώστε να επιτευχθεί η αποστείρωση των 

αποβλήτων. η θέρμανση επιτυγχάνεται με διάφορες μεθόδους όπως με θερμό αέρα, 

θερμική ακτινοβολία και επαγωγή. Κατά κανόνα τα απόβλητα τεμαχίζονται πριν από 

την αποστείρωση ώστε να βελτιωθεί η απόδοση. Τα απόβλητα που είναι κατάλληλα 

προς επεξεργασία σε τέτοια συστήματα διαφέρουν ανάλογα με την τεχνολογία 

θέρμανσης που έχει επιλεγεί. Οι βασικότερες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν ξηρή 

θερμική επεξεργασία είναι οι εξής: 

 Τεχνολογία κοχλία 

 Τεχνολογία θερμού αέρα υψηλής ταχύτητας 

 Ξηρή θέρμ 

 ανση με αντιστάσεις. 
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                       4. ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Η χημική επεξεργασία είναι η έκθεση των αποβλήτων σε χημικούς παράγοντες 

που έχουν αντιμικροβιακή δράση. Οι τεχνολογίες χημικής επεξεργασίας 

χρησιμοποιούν συχνά εσωτερικό τεμαχισμό και ανάμειξη για την εξασφάλιση επαφής 

ισχυρών χημικών με τα απόβλητα, σε ικανή συγκέντρωση και χρόνο ώστε να 

επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο αποστείρωσης. Ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα 

χημικά, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι από την επαφή των εργαζομένων 

με αυτά, είτε μέσω του αέρα, είτε απευθείας με το δέρμα και να λαμβάνονται τα 

κατάλληλα μέτρα προστασίας. Η χημική επεξεργασία είναι πιο κατάλληλη για υγρά 

απόβλητα όπως ούρα, αίμα, κόπρανα. 

 Στέρεα ιατρικά απόβλητα όπως μικροβιακές καλλιέργειες, χειρουργικά εργαλεία 

μπορούν επίσης να υποστούν χημική επεξεργασία με τους ακόλουθους περιορισμούς: 

 Να γίνεται τεμαχισμός ή άλεση των αποβλήτων 

 Να γίνεται επιλογή του κατάλληλου απολυματικού με βάση την ταυτότητα 

του μικροοργανισμού προς επεξεργασία 

 Η χρήση των απαιτούμενων ισχυρών απολυμαντικών να γίνεται από το 

κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό 

Η χημική επεξεργασία προτείνεται μόνο σε περιπτώσεις αδυναμίας επιλογής 

άλλης μεθόδου αποστείρωσης. Γενικά η χημική επεξεργασία είναι μη 

συνιστώμενη μέθοδος γιατί παράγονται δευτερογενή απόβλητα, επικίνδυνα ή μη, 

τα οποία χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας. 

 

 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΥΓΡΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΑΜ: καλλιέργειες μικροβίων, 

αιχμηρά αντικείμενα, υλικά μολυσμένα 

από αίμα και περιορισμένες ποσότητες 

σωματικών υγρών, χειρουργικά 

απόβλητα, εργαστηριακά απόβλητα 

εξαιρουμένων των χημικών, απόβλητα 

από την περιποίηση των ασθενών 

(επίδεσμοι, ρόμπες, υφάσματα, γάζες) 

ΞΗΡΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΑΜ: επιλογή ανάλογα με την 

τεχνολογία θέρμανσης 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ-ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ ΕΑΑΜ: καλλιέργειες μικροβίων, 

αιχμηρά αντικείμενα, υλικά μολυσμένα 

από αίμα και περιορισμένες ποσότητες 

σωματικών υγρών, χειρουργικά 

απόβλητα, εργαστηριακά απόβλητα 
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εξαιρουμένων των χημικών, απόβλητα 

από την περιποίηση των ασθενών 

(επίδεσμοι, ρόμπες, υφάσματα, γάζες), 

μεταλλικά αντικείμενα 

ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Καλλιέργειες μικροβίων, αιχμηρά 

αντικείμενα, χειρουργικά εργαλεία, 

υγρά ανθρώπινα και ζωικά απόβλητα 

(αίμα, σωματικά υγρά), εργαστηριακά 

απόβλητα εκτός των χημικών, 

απόβλητα από την περιποίηση ασθενών 

(επίδεσμοι, ρόμπες, υφάσματα, γάζες) 

 

                             ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο ΥΔΑΥΜ θα πρέπει να κρατά αρχείο σχετικά με την επεξεργασία που 

υφίστανται τα ΕΑ (αποτέφρωση, αποστείρωση, αποθήκευση, μεταφόρτωση) που 

υφίστανται τα ΕΑ ανά κατηγορία με βάση τα στοιχεία που θα του αποστέλλονται από 

τον υπεύθυνο αποθήκης. (βλέπε αρχείο με όλα τα έγγραφα). Ο πίνακας αυτός 

επικαιροποιείται από τον ΥΔΑΥΜ όταν υπάρξουν αλλαγές σε κάποιο από τα πεδία 

του ή εφόσον υπάρξει αντίστοιχη τροποποίηση της νομοθεσίας. Επιπλέον ο ΥΔΑΥΜ 

διατηρεί αρχείο σχετικά με την επεξεργασία των παραγόμενων ΕΑΥΜ εντός ή εκτός 

της μονάδας, το οποίο ενημερώνεται κάθε φορά που απόβλητα από την αποθήκευση 

αποστέλλονται προς επεξεργασία εντός ή εκτός της μονάδας. 

Πιο συγκεκριμένα τα ΕΑΥΜ που οδηγούνται προς επεξεργασία εντός της ΥΜ 

, συνοδεύονται από το έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά 

επικίνδυνων αποβλήτων. ο υπεύθυνος αποθήκευσης και ο μεταφορέας 

συμπληρώνουν τα στοιχεία του εντύπου που τους αφορούν, σε 2 αντίγραφα. Ο 

μεταφορέας παραλαμβάνει και τα 2 αυτά αντίγραφα προκειμένου να συμπληρωθούν 

και υπογραφούν από τον υπεύθυνο εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΑΥΜ. Στη 

συνέχεια ο μεταφορέας επιστρέφει ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο στον υπεύθυνο 

αποθήκευσης, ενώ το άλλο το διατηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας. 

Τα ΕΑΥΜ που οδηγούνται προς  επεξεργασία εκτός της ΥΜ συνοδεύονται 

επίσης από το Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων 

αποβλήτων. ο υπεύθυνος αποθήκευσης και ο μεταφορέας συμπληρώνουν επίσης τα 

στοιχεία που τους αφορούν σε 3 αντίγραφα. Ο μεταφορέας παραλαμβάνει και τα 3 

αντίγραφα προκειμένου να συμπληρωθούν και υπογραφούν από τον υπεύθυνο 

εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΑΥΜ. Στη συνέχεια ο μεταφορέας επιστρέφει ένα 

υπογεγραμμένο αντίγραφο στον υπεύθυνο αποθήκης και το τρίτο το διατηρεί ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας. 

Ο υπεύθυνος αποθήκης αποστέλλει τα υπογεγραμμένα έντυπα αναγνώρισης 

στον ΥΔΑΥΜ, ο οποίος και τα διατηρεί στο αρχείο του, ώστε ο ΥΔΑΥΜ να διατηρεί 

όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη σωστή επεξεργασία των ΕΑΥΜ. (στοιχεία 

αναλύσεων και μετρήσεων των διενεργούμενων ελέγχων, της επεξεργασίας, στοιχεία 
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λειτουργίας της εγκατάστασης αν διαθέτει τέτοια η ΥΜ, έντυπα αναγνώρισης των 

ΕΑΥΜ, παραστατικά παράδοσης σε εταιρείες). 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΑΥΜ ΚΑΘΕ ΥΜ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΥΤΗ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟ 

ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΙΤΕ ΕΝΤΟΣ ΕΙΤΕ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. 

 

 

                           

 

            3.4.2.2.3.16 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ4 

Το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων που 

αφορούν οποιοδήποτε από τα στάδια διαχείρισης των ΑΥΜ, μπορεί να αποτελούν 

ένα σημαντικό μέρος του συνολικού προϋπολογισμού των ΥΜ. Οι παράγοντες 

που διαμορφώνουν το συνολικό κόστος διαχείρισης των ΑΥΜ είναι: 

 Το αρχικό επενδυτικό κόστος 

 Η απόσβεση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού διαχείρισης 

 Τα λειτουργικά έξοδα που αφορούν εργατικό κόστος και αναλώσιμα 

 Απαιτήσεις σε ενέργεια, νερό κ.τ.λ 

 Κόστος εξωτερικών εργολαβιών 

 Γενικές λειτουργικές δαπάνες 

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογισθούν κατά τον υπολογισμό και 

την επιλογή των περισσότερο αποτελεσματικών και οικονομικών μεθόδων. Οι 

διαθέσιμοι πόροι από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα επιδρούν, όπως είναι φυσικό 

πάρα πολύ στην επιλογή και στο σχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης κάθε ΥΜ. 

                                    

                                  ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η απαιτούμενη χρηματοδότηση για τη διαχείριση των ΑΥΜ μπορεί να 

προέρχονται από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Για τις δημόσιες ΥΜ, το κράτος 

χρησιμοποιεί πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για να καλύψει το κόστος 

διαχείρισης των αποβλήτων σε κάθε ΥΜ, ενώ στις ιδιωτικές ΥΜ, το κράτος 

επιβάλλει κανονισμούς για την κατάρτιση και εφαρμογή του ΕΚΔΑΥΜ, ο οποίος 

μπορεί να περιλαμβάνει ή όχι τη χρήση δημόσιων εγκαταστάσεων. 
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                              ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Το κόστος διαχείρισης των ΑΥΜ μπορεί να περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες 

(ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ΥΜ) 

 Κόστος συλλογής/μεταφοράς εντός της ΥΜ-αποθήκευσης: περιλαμβάνει το 

κόστος αγοράς περιεκτών, κουτιών, σακουλών, τροχηλάτων, ψυκτικού μέσου 

των θαλάμων αποθήκευσης κ.τ.λ 

 Κόστος μεταφοράς εκτός της ΥΜ: περιλαμβάνει τη χρέωση στο 

αδειοδοτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μεταφοράς των αποβλήτων 

 Κόστος επεξεργασίας εντός της ΥΜ: περιλαμβάνει το κόστος 

επένδυσης/απόσβεσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας καθώς και το κόστος 

του εργατικού δυναμικού (σε περίπτωση αποκλειστικής εργασίας στη μονάδα 

επεξεργασίας) αναλώσιμων και ενέργειας (εφόσον μπορεί να υπολογισθεί η 

καταναλωθείσα ενέργεια στη μονάδα επεξεργασίας) για τη λειτουργία της 

μονάδας καθώς και το κόστος τελικής διάθεσης των επεξεργασμένων 

αποβλήτων 

 Κόστος επεξεργασίας εκτός της ΥΜ: περιλαμβάνει τη χρέωση από το 

αδειοδοτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο επεξεργασίας (πολλές φορές το 

κόστος αυτό έχει περιληφθεί στη χρέωση του αδειοδοτημένου φυσικού ή 

νομικού προσώπου μεταφοράς αποβλήτων) 

Ο υπολογισμός του κόστους διαχείρισης των ΑΥΜ εξαρτάται από τις διαδικασίες 

διαχείρισης οι οποίες εφαρμόζονται σε κάθε ΥΜ. Επομένως σε περιπτώσεις κατά τις 

οποίες η διαχείριση των αποβλήτων έχει εκχωρηθεί συνολικά ή κατά ένα μέρος σε 

υπεργολάβους ενδέχεται να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του κόστους για κάθε 

μια από τις παραπάνω κατηγορίες ξεχωριστά (π.χ το κόστος μεταφοράς εκτός της ΥΜ 

και επεξεργασίας μπορεί να εμφανίζεται ως σύνολο και όχι χωριστά). Σε κάθε 

περίπτωση ο υπολογισμός του κόστους θα πρέπει να γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή 

ανάλυση. 

Όλες οι ΥΜ θα πρέπει να εφαρμόσουν λογιστικές διαδικασίες ελέγχου του 

κόστους που συνεπάγεται η διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων. η διαρκής 

παρακολούθηση και αρχειοθέτηση στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των 

αποβλήτων είναι ευθύνη του ΥΔΑΥΜ. Το κόστος διαχείρισης θα πρέπει να αποτελεί 

ξεχωριστό τμήμα του προϋπολογισμού της ΥΜ ώστε να είναι δυνατή η 

παρακολούθησή του και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων στην πορεία του 

χρόνου. 

Αν η επεξεργασία των παραγόμενων ΑΥΜ αποτελέσει αντικείμενο εργολαβίας το 

κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να προϋπολογισθεί και να 

μετακυλήσει στο κόστος των παρεχόμενων από την ΥΜ υπηρεσιών. 

Ο ΥΔΑΥΜ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν τα τιμολόγια των 

παρεχόμενων υπηρεσιών διαχείρισης ΑΥΜ και να τηρεί αρχείο (βλέπε αρχείο με 
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έγγραφα). Σε συνεργασία δε με το γραφείο προμηθειών θα κρατά αρχείο σχετικά με 

τις παραγγελίες σε μέσα ή εξοπλισμό που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων. η 

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

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

ΕΔΑΥΜ. 

3.4.2.2.3.17 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΜ 

Αποτελεί καθήκον του ΥΔΑΥΜ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, η γνώση 

και η διατήρηση αρχείου με την υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των 

παραγόμενων ΑΥΜ.  Το αρχείο αυτό θα επικαιροποιείται από τον ΥΔΑΥΜ όταν 

είναι απαραίτητο με τα καινούρια νομοθετήματα, οδηγίες, κανονισμούς και 

κατευθύνσεις που αφορούν τη διαχείριση των ΑΥΜ. (βλέπε έγγραφα). 

                         

              3.4.2.2.3.18 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΔΑΥΜ 

Η αναθεώρηση του κανονισμού διαχείρισης των ΑΥΜ θα λαμβάνει χώρα 

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

τρία έτη μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε μετά από πρόταση του ΥΔΑΥΜ στην 

ΕΔΑΥΜ και σύμφωνης γνώμης της, είτε μετά από απόφαση της ΕΔΑΥΜ. Οι λόγοι 

που συνιστούν αναθεώρηση ή τροποποίηση του ΕΚΔΑΥΜ είναι οι παρακάτω: 

 Σε περίπτωση αλλαγής του νομικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση των 

ΑΥΜ και απαιτεί τη συμμόρφωση της ΥΜ 

 Σε περίπτωση που η υφιστάμενη διαχείριση των ΑΥΜ είναι προβληματική 

και τούτο οφείλεται αποδεδειγμένα στον αρχικό σχεδιασμό 

 Σε περίπτωση που δεν τηρούνται επαρκώς και από σφάλμα του κανονισμού οι 

όροι και οι κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος 

 Σε περίπτωση αυξημένων ατυχημάτων ή τραυματισμών κατά την εφαρμογή 

του υφιστάμενου κανονισμού ή σε περίπτωση αυξημένου κινδύνου 

ατυχημάτων που οφείλονται σε αυτήν 

 Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένου κόστους διαχείρισης των παραγόμενων 

αποβλήτων που είναι δυσβάσταχτο για τον προϋπολογισμό της ΥΜ. 

 Σε κάθε περίπτωση αστοχίας στο σχεδιασμό του κανονισμού 

 Σε κάθε άλλη περίπτωση που η ΕΔΑΥΜ το κρίνει απαραίτητο 

Η αναθεώρηση του υφιστάμενου κανονισμού γίνεται με τους ίδιους κανόνες που 

ορίζουν τη σύσταση του εξ’ αρχής και μέχρι την κατάρτισή του και την προετοιμασία 

του νέου κανονισμού τηρούνται οι αρχές και οι κανόνες του υφιστάμενου, πλην των 

περιπτώσεων που κρίνεται επικίνδυνο για την ασφάλεια των εργαζομένων και την 

προστασία του περιβάλλοντος. 
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             3.4.2.2.3.19 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ4 

Η κατάρτιση και εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

αφορά ΥΜ μεγάλου μεγέθους (άνω των 100 κλινών) για τις οποίες προτείνεται η 

ανάπτυξη τέτοιου συστήματος. Στα πλαίσια αυτά: 

Α. Κάθε ΥΜ πρέπει να εκπονήσει, να διατηρεί και να εφαρμόζει ΣΠΔ το οποίο θα 

εντοπίζει και θα ελαχιστοποιεί τους κινδύνους ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένων και 

αυτών που πηγάζουν κατά τη λειτουργία και συντήρηση της ΥΜ με στόχο την 

ολοκληρωμένη προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη της ρύπανσης. Το ΣΠΔ 

θα πρέπει να πληροί τις κύριες απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001 ή του 

EMAS και να είναι αντίστοιχα πιστοποιημένο. 

Β. Το ΣΠΔ πρέπει τουλάχιστο να περιλαμβάνει: 

 Διατύπωση περιβαλλοντικής πολιτικής από τη διοίκηση της ΥΜ 

 Ορισμό υπεύθυνου περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 Καθορισμό ευθυνών και αρμοδιοτήτων στο προσωπικό 

 Προσδιορισμό πηγών ρύπανσης, κατηγοριών & ρευμάτων αποβλήτων, 

ποσοτικών και ποιοτικών τους στοιχείων και επισήμανση ανάγκης ή όχι 

χρήσης κατάλληλων αντιρρυπαντικών συστημάτων 

 Καταγραφή και εκτίμηση χρησιμοποιούμενων πρακτικών με στόχο τη χρήση 

τεχνικών φιλικότερων προς το περιβάλλον ώστε να μειώνονται οι απορρίψεις 

ρυπογόνων ουσιών από τις ΥΜ στο περιβάλλον 

 Πρόγραμμα εκπαίδευσης και εγρήγορσης του προσωπικού με στόχο τη 

δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και την απόκτηση δεξιοτήτων 

 Επάρκεια αριθμού και εξειδίκευσης του προσωπικού 

 Αποτελεσματικό έλεγχο της λειτουργίας της ΥΜ στις πηγές παραγωγής 

αποβλήτων 

 Τήρηση εγγράφων και αρχείων 

 Προγράμματα συντήρησης του εξοπλισμού 

 Παρακολούθηση και έλεγχο της διαδικασίας 

 Διενέργεια διορθωτικών και βελτιωτικών δράσεων 

 Εσωτερικοί έλεγχοι για διαπίστωση της σωστής εφαρμογής του ΣΠΔ. 

Το ΣΠΔ πρέπει να αναθεωρείται κάθε έτος από τον υπεύθυνο περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και να γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές που απορρέουν από την 

επανεξέταση του προηγούμενου ΣΠΔ. Ο ΕΚΔΑΥΜ δύναται να ενσωματωθεί στο 

ΣΠΔ  ή να αποτελεί αυτοτελές μέρος αυτού. 

        

                            

                    



107 
 

                           3.4.2.2.3.20 ΜΗΤΡΩΑ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα διαχείρισης ΕΑΥΜ, οφείλουν να εγγράφονται στο 

μητρώο του ΥΠΕΚΑ, γι’ αυτό οι αρχές που εκδίδουν ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ, οφείλουν να 

διαβιβάζουν στις εν λόγω υπηρεσίες τις ΑΕΠΟ ή τις άδειες συλλογής και μεταφοράς 

καθώς και τις σχετικές αποφάσεις τροποποίησης ή ανάκλησης προκειμένου να 

καταχωρούνται αμελλητί στο σχετικό  Μητρώο, χωρίς να απαιτούνται άλλα 

δικαιολογητικά. 

Β. ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.  Ο υπεύθυνος της 

εγκατάστασης οφείλει να τηρεί μητρώο το οποίο συμπληρώνεται ανά τρίμηνο και 

επίσης συμπληρώνει και την ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων. (βλεπε 

παράρτημα με έγγραφα). 

                            

 

                               3.5 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 

(ΕΣΔΕΑ) 

 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΜ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΑΦΟΡΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΑ 

ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ Β.Α ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 

ΕΞΗΣ 

 ΑΕΠΠΟ-ΠΠΔ-ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΕΚΔΑΥΜ 

 ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ 

 ΔΙΑΛΟΓΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ 

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

                           ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 

                                    ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Τα νοσοκομειακά απόβλητα, αποτελούν ένα φλέγον ζήτημα για τις διευθύνσεις όλων 

των νοσοκομείων της χώρας, τα οποία έχουν θεσπίσει ένα πλήθος κατευθυντήριων 

οδηγιών για τη διαχείριση τους, από τη συλλογή μέχρι την πλήρη αποτέφρωσή τους. 

Υπάρχουν οργανωμένα δίκτυα στα νοσοκομεία που περιλαμβάνουν από νοσηλευτικά 

τμήματα αρμόδια στην θέσπιση και εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών προς το 

προσωπικό, μέχρι ολοκληρωμένα κυκλώματα σε ειδικούς χώρους για την 

καταστροφή τους. Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό  α διερευνήσει την όλη μέθοδο 

διαχείρισης των νοσοκομειακών αποβλήτων και τη σύμπλευσή της με τις αρχές της 

βιώσιμης ανάπτυξης. 

                              ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 Τα νοσοκομειακά απόβλητα περιλαμβάνουν μια ευρεία ποικιλία υλικών τα 

οποία μπορεί να είναι φυσικά, χημικά και βιολογικά επικίνδυνα. Περίπου το 80 % 

είναι οικιακού τύπου, τα 20 % θεωρούνται επικίνδυνα, τα οποία μπορεί να είναι 

μολυσματικά, τοξικά, ραδιενεργά. (WHO). Τα απόβλητα αυτά αν δε διαχειριστούν 

σωστά μπορεί να προκαλέσουν μολύνσεις, υπογονιμότητα, γενετικές ανωμαλίες, 

ορμονοεξαρτώμενους καρκίνους, δερματικές παθήσεις, μεταλλάξεις, άσθμα και 

νευρολογικές διαταραχές. Τύφος, χολέρα, ηπατίτιδες, AIDS και άλλες μολύνσεις 

μπορεί να παρατηρηθούν από αιχμηρά αντικείμενα μολυσμένα με αίμα. 

Επαγγελματίες υγείας, άτομα που συλλέγουν απορρίμματα και γενικά όλες οι 

διαστάσεις της δημόσιας υγείας, αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους.1 

                                    ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Η διερεύνηση της συμπόρευσης της διαχείρισης των αποβλήτων με τις αρχές 

της βιώσιμης ανάπτυξης 

 Η διερεύνηση εφαρμογής των κλινικών πρωτοκόλλων 

 Η υποβάθμιση ή μη της ποιότητας ζωής 

 Ο έλεγχος της προστασίας του περιβάλλοντος 

 Η ασφάλεια προσωπικού και ασθενών 

 Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία 

 Η παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου μοντέλου Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

στην όλη διαδικασία 
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                 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 Υπάρχουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία από τη διαχείριση των αποβλήτων 

των νοσοκομείων βάσει τεκμηριωμένων επιδημιολογικών μελετών; 

 Υπάρχει έλλειμμα γνώσεων του προσωπικού για αυτό το θέμα; (σωστή 

συλλογή-προστασία-εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών) 

 Είναι γνωστές στη διοίκηση οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

συγκεκριμένο θέμα; 

 Λαμβάνονται τα σωστά μέτρα πρόληψης ελέγχου ενδονοσοκομειακών 

λοιμώξεων κατά τη διαχείριση των αποβλήτων; 

 Η χρηματοδότηση του συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων  είναι 

επαρκής; 

 Είναι ενεργός ο ρόλος του νοσηλευτή λοιμώξεων στην όλη διαδικασία και 

πως θα μπορούσε αυτός να ενισχυθεί; 

 Εφαρμόζεται σωστά το σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην όλη 

διαχείριση των αποβλήτων; 

 

                             ΟΡΙΣΜΟΙ 

 Βιώσιμη Ανάπτυξη:H ανάπτυξη εκείνη, οικονομική, τεχνολογική κλ.π. η 

οποία δεν περιορίζει και τις επερχόμενες μελλοντικές γενεές, τις γενεές 

του αύριο να αναπτυχθούν και αυτές. Είναι ένα πολυσύνθετο συμβόλαιο 

μεταξύ των γενεών που τους εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και την 

ικανότητα να αναπτυχθούν και αυτές μέσα σε ένα βιώσιμο περιβάλλον, 

κοινωνικό και φυσικό.2 

 Απόβλητα: Κάθε ουσία ή αντικείμενο, το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει  

 ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. 

 τα απόβλητα που παράγονται από 

υγειονομικές μονάδες όπως είναι τα απόβλητα από την περιγεννητική 

φροντίδα, τη διάγνωση , τη θεραπεία και την πρόληψη ασθενειών σε 

ανθρώπους. Αυτά χωρίζονται σε 

 Αστικά Στέρεα Απόβλητα (ΑΣΑ), που προσομοιάζουν με τα οικιακά 

 Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ). Αυτά 

χωρίζονται σε: 

1. Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ), τα 

οποία εκδηλώνουν μόνο την ιδιότητα Η9 (Μολυσματικά) 

2. Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ), τα οποία εκτός από 

την ιδιότητα μολυσματικά εκδηλώνουν και μια ή περισσότερες 

από τις εξής ιδιότητες: εκρηκτικό, οξειδωτικό, εύφλεκτο, πολύ 

εύφλεκτο, ερεθιστικό, επιβλαβές, τοξικό, καρκινογόνο, 

διαβρωτικό, τοξικό για την αναπαραγωγή, μεταλλαξογόνο, 

ευαισθητοποιητικό, οικοτοξικό. 
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3. Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ), τα οποία εκδηλώνουν 

μια ή περισσότερες από τις επικίνδυνες ιδιότητες που 

προαναφέρθηκαν πέρα από την ιδιότητα “Μολυσματικά”. 

 Ειδικά Ρεύματα Αποβλήτων: Ραδιενεργά, συσκευασίες με αέρια υπό 

πίεση, ρεύματα αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης (μπαταρίες κ.τ.λ.), 

απόβλητα έλαια, απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.3 

 Διαχείριση Αποβλήτων: Η συλλογή, μεταφορά, διάθεση και ανάκτηση 

των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης και της εποπτείας των εργασιών 

αυτών, καθώς και της επίβλεψης των χώρων διάθεσης, (disposal sites) και 

των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι έμποροι και οι μεσίτες.4 

 

 

        ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΟΦΕΛΗ 

Η έρευνα θα διεξαχθεί σε νοσοκομεία της δυτικής, ανατολικής, κεντρικής  

Αττικής.  

                                  ΟΦΕΛΗ: 

 Η καλύτερη κατανόηση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία 

 Η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας 

 Ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για τη χάραξη πολιτικής στο συγκεκριμένο θέμα 

(κρατική διάσταση) 

 Ένα χρήσιμο εργαλείο για τις διευθύνσεις των νοσοκομειακών μονάδων. 

(νοσοκομειακή διάσταση). 

 Ένα χρήσιμο εργαλείο εκπαίδευσης νεοεισερχομένων στο νοσοκομείο. 

 Παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου μοντέλου Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

στο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων 

 

                ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Τα νοσοκομειακά απόβλητα περιλαμβάνουν α) τα δημοτικά απόβλητα (χαρτιά 

φαγητού και γραφείου) β) αίμα και προϊόντα αίματος (πλάσμα, έμμορφα στοιχεία 

του αίματος), γ) μικροβιολογικά απόβλητα (εργαστηρίου και παθογόνα 

απόβλητα), δ) παθολογοανατομικά απόβλητα (ανθρώπινοι ιστοί, υγρά, όργανα 

και μέρη του σώματος ε) απομονώσιμα απόβλητα (απόβλητα από άτομα που 

φέρουν μολυσματικές ασθένειες) στ) μολυσματικά και αιχμηρά απόβλητα 

(βελόνες, υποδερμικές βελόνες, νυστέρια), ζ) φαρμακευτικά απόβλητα 

(φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν λήξει ή δε συνιστώνται άλλο), η) χημικά 

απόβλητα (εργαστηριακά φωτογραφικά φίλμ ακτινογραφίας), θ) γενοτοξικά 

απόβλητα (κυτταροτοξικά και κυτταροστατικά φάρμακα) ι) χαμηλού επιπέδου 



113 
 

ραδιενεργά απόβλητα κ) απόβλητα τα οποία περικλείουν μεγάλες συγκεντρώσεις 

από βαρέα μέταλλα (απόβλητα υδραργύρου, μπαταρίες) λ) μολυσμένο νερό 

(εργαστηρίων και τμημάτων όπου γίνεται θεραπεία ασθενών με μολυσματικές 

ασθένειες. Η διαχείριση των αποβλήτων περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες 

από τη συγκέντρωση, τη διαλογή κατά είδος, τη μεταφορά, την αποθήκευση και 

την τελική καταστροφή όλων των τύπων αποβλήτων που σχετίζονται με 

δραστηριότητες υγείας5. Στις ανεπτυγμένες κοινωνίες το σύστημα διαχείρισης 

αποβλήτων των νοσοκομείων πρέπει να περιλαμβάνει τους εξής άξονες: α) 

συστήματα απασχόλησης, β) κοινωνικοοικονομικά συστήματα γ) γεωργικά 

συστήματα δ) περιβαλλοντικά συστήματα και ε) συστήματα λήψης απόφασης. Οι 

πιο σύγχρονες υποθέσεις λαμβάνουν υπ’όψη την πρόβλεψη της παραγωγής 

αποβλήτων που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο σύστημα διαχείρισης 

αποβλήτων. Πέντε είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή 

αποβλήτων α) ολικό εισόδημα ανά κέντρο ή υπηρεσία, β) εισόδημα ανά 

νοικοκυριό γ) άτομα ανά νοικοκυριό δ) πληθυσμός ε) ποσό αποβλήτων που 

παράγεται κατά καιρούς.6 Όσον αφορά το κόστος είναι αρκετά δαπανηρή η 

διαχείριση των αποβλήτων και η καταστροφή των μολυσματικών είναι πιο 

δαπανηρή από αυτή του οικιακού τύπου.7 Η ελληνική νομοθεσία της διαχείρισης 

ιατρικών αποβλήτων τα διαχωρίζει σε δυο μεγάλες κατηγορίες α) τα επικίνδυνα 

ιατρικά απόβλητα και β) τα μη επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα. Τα επικίνδυνα τα 

διαχωρίζει σε μολυσματικά και τοξικά αυτά που είναι αποκλειστικά τοξικής 

φύσης. Τέλος, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία τα μολυσματικά επικίνδυνα 

ιατρικά απόβλητα πρέπει να αποστειρώνονται πριν από την τελική καταστροφή.8 

 

                                  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΕΙΨΙΑ 

Το δείγμα θα είναι αντιπροσωπευτικό και θα προέρχεται από πληθυσμό με 

συγκεκριμένα καθήκοντα κι αρμοδιότητες στη διαχείριση αποβλήτων, που 

εργάζονται στα νοσοκομεία της Αττικής. Πιο συγκεκριμένα: 

 Δυτική Αττική: Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ», «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ» 

 Αθηνών: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

«ΕΛΠΙΣ» 

 Νότια Αττική : Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

 Βόρεια Αττική : ΝΟΣΟΜΕΙΟ «ΚΑΤ». 

Η έρευνα θα είναι ποσοτική με ερωτηματολόγια με κλειστές ερωτήσεις 

(αρίθμηση  1, 2,3,4 και 0,1) και για τη στατιστική ανάλυση θα χρησιμοποιηθεί 

το στατιστικό πρόγραμμα STATA ν. 11. 
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. 

Η σωστή διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων, είναι επιταγή του αιώνα μας 

και η σύμπλευσή του με τις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης θεωρείται πλέον 

θεμελιώδης. Παρακάτω, περιγράφονται οι υπεύθυνοι που ορίζονται για τη θέσπιση 

και εφαρμογή ΕΚΔΑΥΜ  και επίσης ακολουθεί παράρτημα επεξήγησης όρων.  

 Στην εφαρμογή του ΕΚΔΑΥΜ, εμπλέκεται η διοίκηση, η ΕΔΑΥΜ, ο 

ΥΔΑΥΜ, οι ΤΥΔΑΥΜ, οι διευθυντές των κλινικών, ο πρόεδρος ελέγχου λοιμώξεων, 

ο υπεύθυνος αποθήκης, ο υπεύθυνος γενικής επιστασίας καθαριότητας,. 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: 

Η διοίκηση ορίζει την ΕΔΑΥΜ η οποία πρέπει να αποτελείται: 

 Διοικητή/ υποδιοικητή ΥΜ 

 Πρόεδρο επιτροπής νοσοκομειακών λοιμώξεων-υπεύθυνο διαχείρισης 

αποβλήτων (συνήθως προέρχεται από την επιτροπή νοσοκομειακών 

λοιμώξεων) 

 Διευθυντές κλινικών ΥΜ 

 Δ/ΝΤΗΣ ακτινολογικού τμήματος (όποιου τμήματος χειρίζεται ραδιοϊσότοπα) 

 Δ/ντης μικροβιολογικού τμήματος/τμήματος κλινικών εξετάσεων 

 Δ/ντης νοσηλευτικού προσωπικού 

 Δ/ντης φαρμακείου ΥΜ 

 Προϊστάμενος γραφείου γενικής επιστασίας-καθαριότητας. 

Οι αρμοδιότητες της ΕΔΑΥΜ είναι οι εξής: 

 Την έγκριση και γενική εποπτεία της εφαρμογής του ΕΚΔΑΥΜ 

 Τον ορισμό υπεύθυνου διαχείρισης αποβλήτων ο οποίος θα αναλάβει την 

κατάρτιση, το συντονισμό και την εφαρμογή του ΕΚΔΑΥΜ 

 Την επικαιροποίηση του ΕΚΔΑΥΜ και τη λήψη διορθωτικών μέτρων 

 Τη διασφάλιση ότι μηχανισμοί παρακολούθησης και ελέγχου 

περιλαμβάνονται στον ΕΚΔΑΥΜ. 

 Την άμεση αντικατάσταση του ΥΔΑΥΜ ή των ΤΥΔΑΥΜ όταν αυτοί δε 

δύνανται να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους  

 Την μέριμνα για την επαρκή εκπαίδευση των μελών του συστήματος 

διαχείρισης και τον προσδιορισμό υπευθύνων για τη διαρκή εκπαίδευση τους, 

με τη βοήθεια κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 Την εξασφάλιση επαρκών πόρων και τη διάθεση ανθρώπινου δυναμικού για 

την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΚΔΑΥΜ 
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  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΔΑΥΜ 

 Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας 

(ΥΔΑΥΜ) είναι υπεύθυνος αρχικά για την κατάρτιση του εσωτερικού 

κανονισμού διαχείρισης αποβλήτων  και εν συνεχεία (αφού  εγκριθεί από 

την Επιτροπή) για την καθημερινή εφαρμογή και τον έλεγχο του 

συστήματος διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων 

 Ο ΥΔΑΥΜ είναι υπόλογος της διαχείρισης απέναντι στον Διοικητή / 

Υποδιοικητή της ΥΜ και την επιτροπή διαχείρισης 

 

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

 Τη συνεργασία με τον υπεύθυνο διαχείρισης αποβλήτων του Τμήματος 

(ΤΥΔΑΥΜ) για την υλοποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού στα αντίστοιχα 

Τμήματα 

 Την αποστολή στους ΤΥΔΑΥΜ κατάλληλων εντύπων για τη συλλογή 

στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων. 

 Τη δημιουργία και ενημέρωση μητρώων που αφορούν την παρακολούθηση 

του συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων  με βάση τα στοιχεία που 

λαμβάνει από τους ΤΥΔΑΥΜ. 

 Τη δημιουργία και ενημέρωση αρχείου με στοιχεία που αφορούν τη 

διαχείριση των ΑΥΜ. 

 Την αποστολή στοιχείων και αναφορών που αφορούν τη διαχείριση των ΑΥΜ 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα στις αρμόδιες αρχές ή/και όποτε απαιτηθούν 

τα στοιχεία αυτά από τις παραπάνω αρχές. 

 Τη γενική εποπτεία του συστήματος συλλογής των αποβλήτων στους 

κατάλληλους κάδους / δοχεία / περιέκτες και της μεταφοράς τους στα 

αντίστοιχα σημεία αποθήκευσης της ΥΜ – Αντιμετώπιση προβλημάτων. 

Στον τομέα της αποθήκευσης ο ΥΔΑΥΜ είναι υπεύθυνος για :  

 Την ενημέρωση του υπευθύνου αποθήκευσης σχετικά με τους όρους και 

προδιαγραφές που πρέπει να διέπουν την αποθήκευση των διαφόρων 

κατηγοριών ΑΥΜ.    

 Τη γενική εποπτεία της αποθήκευσης των ΕΑΥΜ 

Στον τομέα συλλογής και διάθεσης των αποβλήτων ο ΥΔΑΥΜ  είναι υπεύθυνος 

για :  

 Τον συντονισμό και την επίβλεψη της διάθεσης των αποβλήτων εντός της ΥΜ 

 Την ενημέρωση του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με τη χωριστή 

συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων σχετικά με τους όρους, προδιαγραφές 

και προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται. 

 Τον γενικό έλεγχο της μεταφοράς των αποβλήτων εντός και εκτός της ΥΜ. 
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Στον τομέα επεξεργασίας των ΕΑΥΜ ο ΥΔΑΥΜ  είναι υπεύθυνος για : 

 Την ενημέρωση του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με την επεξεργασία 

των αποβλήτων σχετικά με τους όρους, προδιαγραφές και προστατευτικά 

μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται. 

 Τον γενικό έλεγχο της επεξεργασίας των ΕΑΥΜ εντός της ΥΜ σύμφωνα με 

τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας. 

 Τη διατήρηση αρχείου κόστους που αφορά στην επεξεργασία των ΕΑΥΜ 

εκτός της ΥΜ.  

 Τη συνεργασία με αδειοδοτημένους φορείς (αν απαιτείται) για τη μεταφορά 

και επεξεργασία των ΕΑΥΜ εκτός της ΥΜ. 

Στον τομέα εκπαίδευσης και πληροφόρησης του προσωπικού ο ΥΔΑΥΜ  είναι 

υπεύθυνος για :  

 Τη διαρκή συνεργασία με τον Δ/ντή και την Προϊσταμένη του Νοσηλευτικού 

προσωπικού όπως και με τον Υποδιοικητή της ΥΜ, ώστε να διασφαλίσει ότι 

το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού και των βοηθών ιατρών γνωρίζουν 

επακριβώς τα καθήκοντα τους σε ότι αφορά τη διαλογή στην πηγή και 

αποθήκευση των παραγόμενων αποβλήτων και ότι τα καθήκοντα των 

εργαζομένων στην καθαριότητα και στο γραφείο γενικής επιστασίας, 

περιορίζονται στη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σφραγισμένων δοχείων / 

κάδων / περιεκτών. 

 Την ενημέρωση του προσωπικού που εμπλέκεται στη διαχείριση των 

αποβλήτων σχετικά με τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν. 

Στον τομέα διαχείρισης ατυχημάτων ο ΥΔΑΥΜ  είναι υπεύθυνος για : 

 Την ανάρτηση λίστας ενεργειών που πρέπει να λάβουν χώρα σε περίπτωση 

ατυχήματος, σε ευκρινή σημεία εντός της ΥΜ, τη διατήρηση τους στα σημεία 

αυτά πάντοτε και τη γνωστοποίηση σε όλο το προσωπικό των ενεργειών 

αυτών ώστε να τους είναι οικείες σε έκτακτες περιπτώσεις. 

 Την εξέταση και την έρευνα αναφερθέντων ατυχημάτων σχετικά με τη 

διαχείριση των ΑΥΜ. 

Σε ότι αφορά τα προσομιάζοντα με αστικά παραγόμενα απόβλητα (ΑΣΑ) στις ΥΜ, ο 

ΥΔΑΥΜ είναι υπεύθυνος να προωθεί προς τον Διοικητή / Υποδιοικητή της ΥΜ αλλά 

και την ΕΔΑΥΜ  τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών στους χώρους της 

ΥΜ. Ομοίως, σε σχέση με τα ειδικά μη επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται στις 

ΥΜ, ο ΥΔΑΥΜ θα πρέπει να προωθεί τη συνεργασία της ΥΜ με τα εγκεκριμένα 

Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔΑ), αναφορικά με τη 

διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), 

ηλεκτρικών συσσωρευτών, υλικών συσκευασίας κ.α.   

Στην περίπτωση που η διοίκηση της ΥΜ υιοθετήσει τα παραπάνω, ο ΥΔΑΥΜ θα 

είναι υπεύθυνος:  

 Για την ενημέρωση του προσωπικού για τα προγράμματα αυτά. 

 Για την ανάρτηση διαφημιστικού υλικού στους χώρους της ΥΜ με 

σκοπό τη γνωστοποίηση για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών 
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στους χώρους της μονάδας και την ενθάρρυνση του κοινού να 

συμμετέχει σε αυτά. 

 Να παρακολουθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. 

 Να παρακολουθεί τη συχνότητα αποκομιδής των συγκεκριμένων 

αποβλήτων από τα συνεργεία των ΣΕΔΑ και να συνεργάζεται με αυτά. 

 Να γνωστοποιεί στον Υποδιοικητή της ΥΜ την ανάγκη πρόσθετων 

συμβάσεων ή ανανέωσης συμβάσεων με τα ΣΕΔΑ. 

 

 

Επιπροσθέτως, Ο ΥΔΑΥΜ παρακολουθεί: 

 Ανά κατηγορία αποβλήτων :  

 Τη μηνιαία παραγωγή ανά τμήμα της ΥΜ. 

 Τις εφαρμοζόμενες μεθόδους επεξεργασίας και 

διάθεσης. 

 Οικονομικά στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων 

 Το κόστος προμήθειας των αποθηκευτικών μέσων και 

το κόστος συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και 

διάθεσης των αποβλήτων. 

 Το κόστος εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων της ΥΜ (αν 

υπάρχουν). 

 Το κόστος συνεργασίας με ιδιώτες για τα στάδια 

διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων. 

 Θέματα δημόσιας υγείας 

 Τα συμβάντα που έχουν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 

προσωπικού ή παρατηρήσεις από αυτό που αφορούν αστοχίες 

του συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων. Τα συμβάντα 

αυτά θα πρέπει να αναφέρονται και στο τμήμα νοσοκομειακών 

λοιμώξεων.  

 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται εύκολα, ότι η βοηθητική υποστήριξη του ΥΔΑΥΜ 

είναι αναγκαία. 

 

                          

         Δ/ΝΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 Θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλο το επιστημονικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό αλλά και οι λοιποί εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται στην 

κλινική τους, γνωρίζουν επακριβώς τις διαδικασίες χωριστής συλλογής ανά 

κατηγορία  αποβλήτων και τις εφαρμόζουν σχολαστικά. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση είναι υπεύθυνοι σε συνεργασία με τον ΥΔΑΥΜ, για την 

εκπαίδευση και επιμόρφωση τους.  

 Θα πρέπει να συνεργάζονται με τον ΥΔΑΥΜ και να ελέγχουν αστοχίες και 

προβλήματα κατά την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης  αποβλήτων. 
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 Είναι υπεύθυνοι για το διορισμό υπευθύνου διαχείρισης αποβλήτων Τμήματος 

(ΤΥΔΑΥΜ) για την υλοποίηση της διαχείρισης των αποβλήτων στα τμήματα 

τους 

 Θα πρέπει να καθοδηγούν το προσωπικό της κλινικής τους να προσέχουν 

ώστε οι λοιποί εργαζόμενοι και βοηθοί να τηρούν σχολαστικά τις οδηγίες 

ασφαλείας 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΥΔΑΥΜ) 

Οι ΤΥΔΑΥΜ είναι υπεύθυνοι για: 

 Την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ΑΥΜ στο τμήμα τους 

 Τον έλεγχο αντικατάστασης των πληρωμένων σάκων, δοχείων ή άλλων 

αποθηκευτικών μέσων. 

 Την επιτήρηση και εποπτεία του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με 

τη χωριστή συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων. 

 Τη μεταφορά των παραγόμενων αποβλήτων στους χώρους αποθήκευσης. 

 Τη συμπλήρωση και αποστολή των αντίστοιχων εντύπων που αφορούν τη 

διαχείριση των αποβλήτων στον ΥΔΑΥΜ. 

 Τη διατήρηση αρχείου σχετικά με την ποσότητα των παραγόμενων ΕΑΥΜ 

από τη λειτουργία του τμήματος τους 

 Τη συνεργασία με το γραφείο προμηθειών ώστε να υπάρχει διαρκώς 

επαρκές απόθεμα των κατάλληλων αποθηκευτικών μέσων και μέσων 

συλλογής όπως και των προστατευτικών μέσων ενδυμασίας του 

προσωπικού.  

 Τη συνεργασία με τον ΥΔΑΥΜ σε θέματα που αφορούν τη βελτίωση / 

συμπλήρωση της εφαρμογής του ΕΚΔΑΥΜ στο τμήμα τους. 

 Τη συνεργασία με το γραφείο επιστασίας σχετικά με τις ανάγκες σε 

ανθρώπινο δυναμικό σχετικά με τη μεταφορά των παραγόμενων 

αποβλήτων. 

 

 

             ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

 Ο Πρόεδρος Νοσοκομειακών λοιμώξεων θα πρέπει να συνεργάζεται με τον 

ΥΔΑΥΜ (ο οποίος είναι επίσης μέλος της επιτροπής) σε διαρκή βάση και να 

του παρέχει τις απαραίτητες συμβουλές και κατευθύνσεις αναφορικά με τον 

έλεγχο πιθανών μολύνσεων από τη διαχείριση των αποβλήτων.  

 

 

 

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ: 
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 Να ανιχνεύει ανάγκες πρόσθετης εκπαίδευσης στο εργαζόμενο προσωπικό 

στη διαχείριση των αποβλήτων. 

 Να διοργανώνει και να επιβλέπει την εφαρμογή εκπαιδευτικών και 

ενημερωτικών προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων εντός των ΥΜ. 

 Να συνεργάζεται με τον ΥΔΑΥΜ και τους υπόλοιπους επικεφαλής τμημάτων 

για τη σχολαστική εφαρμογή του ΕΚΔΑΥΜ. 

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νοσοκομειακών λοιμώξεων έχει επίσης τη 

συνολική ευθύνη για την απολύμανση και την κατά το δυνατό μείωση των 

ΕΑΥΜ που παράγονται από τα εργαστήρια της ΥΜ (απόβλητα που περιέχουν 

επικίνδυνες χημικές ουσίες). 

 

                   ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΑΥΜ 

Ο υπεύθυνος αποθήκευσης είναι υποχρεωμένος : 

 Για τον έλεγχο των ποσοτήτων ΕΑΥΜ που παραλαμβάνει στον αποθηκευτικό 

χώρο και των ποσοτήτων που διατίθενται σε τρίτους για επεξεργασία ή / και 

διάθεση 

 Για το συντονισμό των μεταφορέων και την ασφαλή τοποθέτηση των ΕΑΥΜ 

στα αντίστοιχα σημεία αποθήκευσης. 

 Τη διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών στους χώρους αποθήκευσης (π.χ. 

ψυγεία, καταψύκτες). 

 Για την ενημέρωση του τμήματος προμηθειών και του Διοικητή/Υποδιοικητή 

σχετικά με ανάγκες του αποθηκευτικού χώρου (πρόσθετος εξοπλισμός, 

πληρότητα ψυκτικών μέσων, τεχνικά προβλήματα κλπ). 

 Για τη διατήρηση των χώρων αποθήκευσης σε καλή κατάσταση. 

 Για τη συνεργασία με τον ΥΔΑΥΜ, σε θέματα και προβληματισμούς που 

αφορούν τη λειτουργία των αποθηκευτικών χώρων 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ: 

 Τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των οικιακού τύπου απορριμμάτων 

(ΑΣΑ) - χωριστή συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση στους ειδικούς κάδους 

εκτός της ΥΜ - πριν την αποκομιδή τους από τα απορριμματοφόρα. Για το 

σκοπό αυτό προΐσταται του προσωπικού καθαριότητας το οποίο και 

κατευθύνει.  

 Τη μεταφορά ΕΑΥΜ μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό 

 Την παροχή προσωπικού καθαριότητας στη διάθεση των ΤΥΔΑΥΜ, για τη 

μεταφορά των ΕΑΥΜ. 

 Τη συνεργασία με τον ΥΔΑΥΜ στα στάδια εκτίμησης των παραγόμενων 

αποβλήτων ή όπου αλλού απαιτείται. 

 Την αναφορά στον Διοικητή/Υποδιοικητή της ΥΜ όποιων προβλημάτων 

ή/και προβληματισμών σχετικά με τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων  

(πρόσθετες ανάγκες μέσων, προσωπικού, κ.α.). 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ: 

ΕΔΑΥΜ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΥΔΑΥΜ:ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΕΚΔΑΥΜ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΕΑΥΜ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΕΑΑΜ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ. 
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                          ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

                                                    ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

                        ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΔΑΥΜ-ΥΔΑΥΜ-ΤΥΔΑΥΜ 

Υπολογίζονται οι εκτιμώμενες ποσότητες αποβλήτων  ανά κατηγορία σύμφωνα 

με τα στοιχεία που λαμβάνονται από τους ΤΥΔΑΥΜ; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ 

ΠΑΝΤΑ 

ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Εκτιμάται σε εξαμηνιαία και ετήσια  βάση ο αριθμός σάκων των παραγόμενων 

αστικών αποβλήτων στους κοινόχρηστους χώρους και διαδρόμους αναμονής 

ανάλογα με το πλήθος και το βάρος των σάκων που αποστέλλονται κατά τη 

διάρκεια μιας εβδομάδας; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ 

ΠΑΝΤΑ 

ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Συμπληρώνεται πάντα το έντυπο αποστολής ΕΑΥΜ προς αποθήκευση; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ 

ΠΑΝΤΑ 

ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Τηρείται αρχείο με τα συγκεντρωτικά στοιχεία παραγωγής αποβλήτων της 

Υγειονομικής Μονάδας; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
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                                   ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

                          ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΔΑΥΜ-ΕΔΑΥΜ-ΤΥΔΑΥΜ 

Προμηθεύεται υλικό σύμφωνα με τις ανάγκες της Υγειονομικής Μονάδας 

αποφεύγοντας το πλεόνασμα και αποφεύγοντας  την αγορά μεγαλύτερων 

ποσοτήτων από τις απαιτούμενες; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ 

ΠΑΝΤΑ 

ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Γίνεται προσπάθεια για βελτιστοποίηση του χρόνου και των διαδικασιών των 

παραγγελιών ώστε να μειωθεί η πιθανότητα λήξης του χρόνου ζωής κάποιου 

υλικού; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ 

ΠΑΝΤΑ 

ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

 

Ενθαρρύνεται η  διατήρηση στοιχείων και υλικών που υπάρχουν στις αποθήκες 

ώστε να προωθείται η χρήση υλικών που πλησιάζει ο χρόνος λήξης τους; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ 

ΠΑΝΤΑ 

ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Εξασφαλίζεται η προμήθεια υλικών τα οποία δύναται εύκολα να αξιοποιηθούν; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ 

ΠΑΝΤΑ 

ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Ενθαρρύνεται η συμμετοχή σε προγράμματα διαλογής στην πηγή εφόσον αυτή 

είναι δυνατή; 
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ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ 

ΠΑΝΤΑ 

ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 
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                                    ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

                    ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗ 

Τα διαχωρισμένα απόβλητα τοποθετούνται σε μέσα αποθήκευσης κατάλληλου χρώματος, 

με σήμανση έτσι ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και ακολουθούν τη σωστή γραμμή 

διαχείρισης; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: 

Τα οικιακού τύπου απορρίμματα τοποθετούνται στις μαύρες σακούλες όπου από το 

προσωπικό επιστασίας/καθαριότητας τοποθετούνται στους κατάλληλους κάδους; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Τα προς αποστείρωση ΕΑΑΜ συλλέγονται σε συσκευασίες κίτρινου χρώματος; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

 

Τα προς αποτέφρωση ΕΑΥΜ συλλέγονται σε συσκευασίες κόκκινου χρώματος; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Αν περιέχουν πάνω από 1% αλογονούχες ενώσεις τοποθετούνται σε συσκευασίες πράσινου 

χρώματος; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Τα αιχμηρά αντικείμενα συλλέγονται όλα μαζί σε ανθεκτικούς, αδιάτρητους 

αποθηκευτικούς περιέκτες συνήθως κατασκευασμένους από υψηλής πυκνότητας πλαστικό; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΔΑΥΜ – ΕΔΑΥΜ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ-

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Τα απόβλητα από τα εργαστήρια, που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, συλλέγονται 

χωριστά, σε μη διαβρώσιμα δοχεία και μετά τη συσκευασία τους να αποστέλλονται σε 

εξειδικευμένες εταιρείες επεξεργασίας; Τα απόβλητα αυτής της κατηγορίας  

αναμιγνύονται; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Τα απόβλητα που περιέχουν σημαντικό ποσοστό βαρέων μετάλλων συλλέγονται χωριστά 

σε ανθεκτικά και στεγανά δοχεία που πληροφορεί για το περιεχόμενό τους; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

 

 

Η διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων (κατεργασία, χειρισμός, αποθήκευση, εισαγωγή, 

εξαγωγή, μεταφορά και απόρριψή τους) γίνεται με βάση τις αρχές αιτιολόγησης, 

βελτιστοποίησης και οριακών δόσεων; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Τα υγρά απόβλητα διατίθενται στην αποχέτευση προς επεξεργασία, στην κεντρική μονάδα 

επεξεργασίας, ή σε μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εντός της υγειονομικής 

μονάδας; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Απόβλητα από την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και μικροβιολγικών-βιοχημικών 

εξετάσεων συλλέγονται σε κόκκινη σακούλα αν περιέχουν κάποιο χημικό αντιδραστήριο ή 

διαλύτη; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΝΤΑ ΜΕ ΑΣΤΙΚΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΔΑΥΜ-ΥΔΑΥΜ 

 

Σε ότι αφορά τα προσομοιάζοντα με αστικά απόβλητα (ΑΣΑ) προωθείται  προς το διοικητή/ 

υποδιοικητή της υγειονομικής μονάδας η χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών στους 

χώρους της υγειονομικής μονάδας; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

 

Σε σχέση με τα ειδικά μη επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται στις υγειονομικές μονάδες, 

προωθείται η συνεργασία της υγειονομικής μονάδας με Εγκεκριμένα Συστήματα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔΑ) αναφορικά με τη διαχείριση Αποβλήτων 

Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) , ηλεκτρικών συσσωρευτών, υλικών 

συσκευασίας; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

 

Έχει υιοθετήσει η διοίκηση τα ανωτέρω; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

 

 

                                                          Αν ναι 

Έχει ενημερωθεί το προσωπικό για τα προγράμματα αυτά; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

 

Έχει αναρτηθεί διαφημιστικό υλικό στους χώρους της υγειονομικής μονάδας με σκοπό τη 

γνωστοποίηση και εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών στους χώρους της μονάδας και την 

ενθάρρυνση του κοινού να συμμετέχει σε αυτά; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
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                                ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

                                                  ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

             ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗ 

ΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Τα καρότσια συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων των τμημάτων κυκλοφορούν 

κλεισμένα, έχουν τους σάκους τους δεμένους και καλά τοποθετημένους στο εσωτερικό 

τους, δε φορτώνονται σε μεγάλο ύψος, διατηρούνται σε καλή κατάσταση και πλένονται 

καθημερινά με ειδικό απολυμαντικό; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

 

 

Τα τροχήλατα που μεταφέρουν μολυσματικά απορρίμματα  χρησιμοποιούνται για άλλες 

εργασίες; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

φορτώνονται και εκφορτώνονται εύκολα; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

 

έχουν αιχμηρές προεξοχές; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Είναι ανθεκτικά κατά τις κρούσεις και τις καταπονήσεις που προκαλούνται κατά τη 

μετακίνηση; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΔΑΥΜ-ΕΔΑΥΜ-ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ-ΥΠΕΥΘΥΝΟ 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ         

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΑΥΜ: 

 Ο υπόχρεος συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ διαθέτει σύμβουλο ασφαλείας όπως 

προβλέπεται από την ADR; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

           

Ο οδηγός που εκτελεί τη μεταφορά είναι κάτοχος ισχύοντος πιστοποιητικού 

επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχο των μεταφερόμενων υλών; 

      ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Το όχημα που εκτελεί τη μεταφορά είναι κατάλληλο και εφοδιασμένο με πιστοποιητικό 

έγκρισης ADR όπου απαιτείται; 

          ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

      

Το όχημα φέρει κατάλληλη σήμανση και εξοπλισμό (συσκευές πυρόσβεσης, 

προειδοποιητικό γιλέκο; 

          ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Εφοδιάζει τη μεταφορική μονάδα με τα παραστατικά έγγραφα που απαιτεί η ADR; 

          ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

        ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΔΑΥΜ – ΕΔΑΥΜ - ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ-

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Στο χώρο αποθήκευσης: 

Το δάπεδο είναι ανθεκτικό, αδιαπέραστο με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

 

Υπάρχει παροχή ύδατος; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

 

Ο χώρος είναι επαρκής για τους απαραίτητους ελιγμούς τροχηλάτων και την εκφόρτωση 

από το αρμόδιο προσωπικό; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

 

Μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπαίνουν στο χώρο; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

 

Ο χώρος  είναι εκτεθειμένος σε ηλιακή ακτινοβολία και σε ζώα και πουλιά; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

 

Είναι επαρκώς φωτισμένος και διαθέτει σύστημα εξαερισμού; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

 

Είναι μακριά από χώρους εστίασης και ιματισμού; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

                  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

            ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΔΑΥΜ ΚΑΙ ΕΔΑΥΜ-ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Τηρείται αρχείο σχετικά με την επεξεργασία που υφίστανται τα ΕΑ ανά κατηγορία με βάση 

τα στοιχεία που αποστέλλονται από τον υπεύθυνο αποθήκης; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

 

Τηρείται αρχείο σχετικά με την επεξεργασία που υφίστανται τα παραγόμενα ΕΑΥΜ, εντός ή 

εκτός της μονάδας το οποίο ενημερώνεται κάθε φορά που τα ΕΑΥΜ από την αποθήκευση 

στέλνονται προς επεξεργασία εντός ή εκτός της μονάδας; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

 

Τα απόβλητα που οδηγούνται προς επεξεργασία εντός ή εκτός της υγειονομικής μονάδας 

συνοδεύονται από το αντίστοιχο έντυπο αναγνώρισης; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Τηρείται αρχείο με τα υπογεγραμμένα έντυπα αναγνώρισης και τα έγγραφα που 

αποδεικνύουν την ορθή επεξεργασία των αποβλήτων; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

                                      ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ 

                              Το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης περιλαμβάνει: 

Την τήρηση όρων, μέτρων και διαδικασιών που ορίζονται από το σχέδιο; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

 

Τον καθαρισμό και αν είναι απαραίτητο, την απολύμανση των προσβληθέντων  χώρων-

περιοχών; 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

 

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

καθαρισμό/απολύμανση; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

 

 

Τον περιορισμό της έκθεσης του προσωπικού της υγειονομικής μονάδας και των ασθενών 

και η απομάκρυνσή τους κατά τον καθαρισμό/απολύμανση; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

Τον περιορισμό της ρύπανσης/ μόλυνσης του περιβάλλοντος; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΥΔΑΥΜ-ΕΔΑΥΜ-

ΠΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΔΑΥΜ-ΕΔΑΥΜ-ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 

Για τη φύση του περιστατικού/ συμβάντος; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Τον τόπο και το χρόνο που έλαβε χώρα; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Το προσωπικό που ενεπλάκη; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Τις ενέργειες που έλαβαν χώρα για την αντιμετώπιση του συμβάντος; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Τηρείται το κατάλληλο αρχείο με τα έντυπα αναφοράς συμβάντων και ατυχημάτων; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

                                              ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΔΑΥΜ-ΕΔΑΥΜ-ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

                                  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

                      ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ: 

Κράνη με ή χωρίς προσωπίδα (ανάλογα με την εργασία); 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Μάσκες προσώπου (ανάλογα με την εργασία); 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Γυαλιά (ανάλογα με την εργασία); 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

 

 

Φόρμα προστασίας; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Βιομηχανικές ποδιές; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

 

Ποδονάρια ή μπότες; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

          ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗ 

                          ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ: 

Για το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο στα θέματα διαχείρισης κάθε κατηγορίας αποβλήτων; 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΑΛΑ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

 

Έχει πληροφορηθεί σχετικά με τους προβλεπόμενους από τον Εσωτερικό Κανονισμό ρόλους 

και υπευθυνότητες κάθε κατηγορίας εργαζομένων; 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΑΛΑ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Έχουν δοθεί οδηγίες εφαρμογής των πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων π.χ έγχρωμης 

κωδικοποίησης των σάκων, των συμβόλων και των προφυλάξεων που πρέπει να 

ακολουθηθούν κατά το χειρισμό των μολυσματικών και επικίνδυνων αποβλήτων; 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΑΛΑ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Έχουν επεξηγηθεί οι διαδικασίες ελαχιστοποίησης των αποβλήτων; 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΑΛΑ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Έχει δοθεί έμφαση στη σημασία του σωστού διαχωρισμού των αποβλήτων; 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΑΛΑ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Έχουν συζητηθεί οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων και τις 

επιπτώσεις στην υγεία; 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΑΛΑ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

                                                               ΚΟΣΤΟΣ 

                               ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΔΑΥΜ-ΕΔΑΥΜ-ΤΥΔΑΥΜ 

Η διαχείριση έχει εκχωρηθεί συνολικά ή κατά ένα μέρος σε υπεργολάβους; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

 

ΑΝ ΟΧΙ ΤΟΤΕ: 

Υπολογίζεται το κόστος συλλογής-μεταφοράς-αποθήκευσης εντός των υγειονομικών 

μονάδων; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

Υπολογίζεται το κόστος μεταφοράς εκτός υγειονομικής μονάδας; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Υπολογίζεται το κόστος επεξεργασίας εντός της υγειονομικής μονάδας; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Υπολογίζεται το κόστος επεξεργασίας εκτός της υγειονομικής μονάδας; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

    

 

Τηρείται αρχείο σχετικά με τις παραγγελίες σε μέσα και εξοπλισμό που αφορούν τη 

διαχείριση των αποβλήτων; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

                                          ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

                                           ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΔΑΥΜ-ΕΔΑΥΜ 

                                Είναι η υγειονομική μονάδα άνω των 100 κλινών; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

 

Αν ΝΑΙ τότε 

Έχει εισηγηθεί διατύπωση περιβαλλοντικής πολιτικής από τη διοίκηση; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

  

Έχει οριστεί υπεύθυνος περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

 

 

 

 

Έχουν καθορισθεί ευθύνες και αρμοδιότητες στο προσωπικό; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

 

Έχουν προσδιοριστεί οι πηγές ρύπανσης, κατηγοριών και ρευμάτων αποβλήτων, ποσοτικών 

και ποιοτικών τους στοιχείων και επισήμανσης ανάγκης ή όχι χρήσης κατάλληλων 

αντιρρυπαντικών συστημάτων; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

 

Καταγράφονται και εκτιμώνται χρησιμοποιούμενες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων; 

ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 
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   ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΑΙ VI ΤΑ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ LOG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 

                                        ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

                                      ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 Η στατιστική ανάλυση της παρούσης έρευνας χωρίζεται στα εξής επιμέρους 

τμήματα: 

Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Β. ΣΥΛΛΟΓΗ-ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ-ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Γ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Δ. ΔΙΑΛΟΓΗ ΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΝΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ-

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΣΤ. ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Ζ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Θ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ-ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Κ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ-ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 

 

 

Α. Στο στάδιο αυτό όπως και στα άλλα στάδια η στατιστική ανάλυση έγινε με το 

πρόγραμμα STATA SE ν. 11. Η έρευνα διεξήχθη σε τέσσερα νοσοκομεία της Αττικής 

και αποτελούν την πρώτη μεταβλητή του panel, επειδή όμως δεν υπήρχε η ευχέρεια 

του χρόνου, η δεύτερη μεταβλητή του panel είναι ο αριθμός του δείγματος. Όπως 

παρατηρείται από τα αρχεία log, έχουμε ένα ισχυρά ισορροπημένο panel, που 

σημαίνει ότι και ο αριθμός του δείγματος και ο αριθμός των νοσοκομείων είναι ικανοί 

να δώσουν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. 

 Στη συνέχεια παραθέτουμε τα διαγράμματα των μεταβλητών της πρώτης 

παραμέτρου της διαχείρισης των αποβλήτων των νοσοκομείων που αποτελούν ίσως 

και την πιο σημαντική εξ’ αυτών, της παραγωγής και της πρόληψης παραγωγής. 

Ακολουθεί η ανάλυσή τους: 

                                            1. διάγραμμα 1.1 
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 Στο πρώτο διάγραμμα, ιστόγραμμα της εξαρτημένης μεταβλητής sd 

(sustainable development) παρατηρούμε ότι δεν προσεγγίζει την τυπική κανονική 

κατανομή αν και η μεταβλητή δε λογαριθμοποιήθηκε. Αντιθέτως παρατηρούμε μια 

μικρή τάση προς την chi2 κατανομή και μια ακραία μεμονωμένη περίπτωση πράγμα 

που σημαίνει μια πολύ καλή εφαρμογή της συγκεκριμένης πολιτικής σε αυτόν τον 

τομέα. 

                                            

                                              2. διάγραμμα 1.2 

Στο δεύτερο διάγραμμα που αφορά την εκτίμηση των ποσοτήτων των παραγόμενων 

αποβλήτων, βλέπουμε μια καλή προσέγγιση της τυπικής κανονικής κατανομής, 

γεγονός το οποίο εκφράζει φυσιολογικές τάσεις όσον αφορά τα νοσοκομεία σε αυτόν 

τον τομέα. 

                                             3. διάγραμμα 1.3 

Στο τρίτο διάγραμμα, που αφορά πάλι την εκτίμηση των ποσοτήτων σε ετήσια και 

εξαμηνιαία βάση παρατηρείται και πάλι η τυπική κανονική κατανομή που σημαίνει 

και πάλι ότι αναφέρθηκε στο προηγούμενο εδάφιο. 

                                           4. διάγραμμα 1.4 

Στο τέταρτο διάγραμμα που αφορά τα έγγραφα που στέλνονται μαζί με τα απόβλητα 

προς αποθήκευση παρατηρούμε δυο ακραίες τιμές της τυπικής κανονικής κατανομής 

πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μια κάποια δυσλειτουργία στον τομέα αυτό. 

                                           5. διάγραμμα 1.5 

Στο πέμπτο διάγραμμα που αφορά τα αρχεία που κρατούνται όσον αφορά τα 

απόβλητα βλέπουμε ότι τα νοσοκομεία τηρούν ευλαβικά αυτή την οδηγία. 

                                          6. διάγραμμα 1.6 

Στο έκτο διάγραμμα που αφορά το απαραίτητο υλικό έτσι ώστε να αποφεύγεται το 

πλεόνασμα, παρατηρούμε ότι τα νοσοκομεία βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο. 

                                          7. διάγραμμα 1.7 

Στο έβδομο διάγραμμα, που αφορά τα υλικά που προμηθεύονται στον κατάλληλο 

χρόνο, βλέπουμε μια μικρή προσέγγιση της chi2 κατανομής, μια μεγάλη 

συγκέντρωση του ποσοστού στο πάρα πολύ καλό επίπεδο και ισομοιράζεται μετά με 

το πολύ καλό και το μέτριο. Τα νοσοκομεία βρίσκονται σε καλό επίπεδο σε αυτόν τον 

τομέα. 

                                         8. διάγραμμα 1.8 
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Στο όγδοο διάγραμμα, που αφορά τη χρησιμότητα των υλικών που προμηθεύονται, 

βλέπουμε μια συγκέντρωση των παρατηρήσεων στο πάρα πολύ και στο πολύ καλό 

επίπεδο. 

                                         9. διάγραμμα 1.9 

Στο ένατο διάγραμμα που αφορά τη χρήση υλικών που δύνανται εύκολα να 

αξιοποιηθούν, βλέπουμε πάλι τη συγκέντρωση των παρατηρήσεων στο πάρα πολύ 

και στο πολύ καλό επίπεδο. 

                                        

                                             10. διάγραμμα 1.10 

Στο δέκατο διάγραμμα, που αφορά πάλι την ενθάρρυνση συμμετοχής σε 

προγράμματα που αφορούν τη διαλογή στην πηγή, βλέπουμε πάλι μια προσέγγιση της 

chi2, πράγμα που σημαίνει τη μεγάλη συγκέντρωση στο πάρα πολύ καλό επίπεδο και 

μετά μια ίση συγκέντρωση στο πολύ καλό και στο μέτριο επίπεδο. 

                                     2.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BOX-PLOT 

Τα διαγράμματα box-plot, μας δείχνουν αν η συγκέντρωση του δείγματος βρίσκεται 

προς τα κατώτερα ή τα ανώτατα όρια καθώς και που κυμαίνεται η διάμεσος του 

πληθυσμού, που είναι το μέγεθος εκείνο της περιγραφικής στατιστικής που χωρίζει το 

δείγμα σε δυο ίσα μέρη. Επίσης, μας φανερώνουν τυχόν ακραίες τιμές. 

                                              1. διάγραμμα 2.1 

Στο πρώτο διάγραμμα box-plot, παρατηρούμε ότι το δείγμα μας κυμαίνεται προς τα 

κατώτερα όρια, δηλαδή προς τα πολύ καλά επίπεδα. Επίσης βλέπουμε και μια ακραία 

τιμή. 

                                             2. διάγραμμα 2.2 

Στο δεύτερο διάγραμμα, παρατηρούμε, ότι το μέγεθος του δείγματος βρίσκεται στο 

μέσο και ότι η διάμεσος, βρίσκεται στο μέσο του δείγματος. 

                                             3. διάγραμμα 2.3 

Στο τρίτο διάγραμμα, ισχύει ότι είπαμε για το δεύτερο 

                                             4. διάγραμμα 2.4 

Στο τέταρτο διάγραμμα παρατηρούμε μια συγκέντρωση του δείγματος προς τα πολύ 

καλά επίπεδα, δηλαδή προς τα κατώτερα όρια. 

                                            5. διάγραμμα 2.5 

Στο πέμπτο διάγραμμα, παρατηρούμε τη συγκέντρωση του πληθυσμού σε μια μόνη 

τιμή, είναι η οδηγία που τηρούν ευλαβικά όλα τα νοσοκομεία. 
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                                            6. διάγραμμα 2.6 

Στο διάγραμμα 2.6 βλέπουμε και πάλι τη συγκέντρωση του πληθυσμού προς τα πολύ 

καλά επίπεδα και την διάμεσο στο μέσο του δείγματος 

                                          7. διάγραμμα 2.7 

Στο διάγραμμα 2.7, παρατηρούμε και πάλι μια συγκέντρωση του δείγματος προς τα 

πολύ καλά επίπεδα, και τη διάμεσο να βρίσκεται και αυτή προς τα εκεί. 

                                          8. διάγραμμα 2.8 

Στο όγδοο διάγραμμα, παρατηρούμε και πάλι μια συγκέντρωση του δείγματος, σε 

πολύ καλά επίπεδα και τη διάμεσο του πληθυσμού στο μέσο του δείγματος 

 

                                      9. διάγραμμα 2.9 

Στο ένατο διάγραμμα πάλι παρατηρούμε τη συγκέντρωση του δείγματος στα πολύ 

καλά επίπεδα. 

                                  10. διάγραμμα 2.10 

Στο δέκατο διάγραμμα, παρατηρούμε ότι η συγκέντρωση του δείγματος, βρίσκεται 

στα πάρα πολύ καλά επίπεδα και η διάμεσος επίσης τείνει προς αυτά. 

 

                 3. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BOX-PLOT ΑΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

                                  1. διάγραμμα 3.1 

Στο πρώτο διάγραμμα παρατηρούμε ότι 3 νοσοκομεία, έχουν από μια ακραία τιμή 

κάτι που στο συνολικό διάγραμμα φαίνεται, όπως επίσης φαίνεται και στο 

ιστόγραμμα. Σε κάθε νοσοκομείο όμως, η συγκέντρωση του δείγματος βρίσκεται στα 

πολύ καλά επίπεδα. 

                                 2. διάγραμμα 3.2 

Στο δεύτερο διάγραμμα, βλέπουμε ένα μωσαϊκό τιμών με τα νοσοκομεία 1, 3, 2, να 

βρίσκονται στα πάρα πολύ και στα πολύ καλά επίπεδα και το νοσοκομείο 4 να 

βρίσκεται στα μέτρια. Στο total η διάμεσος του πληθυσμού βρίσκεται στα πολύ καλά 

επίπεδα. 

                                  3. διάγραμμα 3.3 

Στο διάγραμμα 3.3 ισχύει ότι και στο 3.2 

                                 4. διάγραμμα 3.4 
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Στο διάγραμμα 3.4, παρατηρούμε ότι τα νοσοκομεία 1,3,4 βρίσκονται στα πάρα πολύ 

καλά επίπεδα, ενώ το νοσοκομείο 2, στα μέτρια 

                                 5. διάγραμμα 3.5 

Στο διάγραμμα 3.5, τα νοσοκομεία όλα είναι προσανατολισμένα στο ίδιο επίπεδο. 

                                6. διάγραμμα 3.6 

Στο διάγραμμα 3.6 βλέπουμε ότι όλα τα νοσοκομεία βρίσκονται στα πάρα πολύ και 

στα πολύ καλά επίπεδα. 

                               7. διάγραμμα 3.7 

Στο διάγραμμα 3.7 παρατηρούμε ότι τα νοσοκομεία 1,2,3 βρίσκονται σε πάρα πολύ 

καλά και πολύ καλά επίπεδα, ενώ το νοσοκομείο 4 σε μέτρια. 

 

                              8. διάγραμμα 3.8 

Στο διάγραμμα 3.8 παρατηρούμε ότι τα νοσοκομεία βρίσκονται σε πάρα πολύ καλά 

και πολύ καλά επίπεδα. 

                              9. διάγραμμα 3.9 

Στο διάγραμμα 3.9 ισχύει ότι και στο 3.8 

                             10. διάγραμμα 3.10 

Στο διάγραμμα 3.10 ισχύει ότι και στα δύο προηγούμενα. 

 

                     4. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ SCATTER 

Στα διαγράμματα scatter plot μελετάμε την εξαρτημένη μας μεταβλητή που στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι η sd με κάθε μια από τις ανεξάρτητες για να δούμε τη 

μεταξύ τους σχέση. Εκτός από αυτά τα διαγράμματα για την σωστή τεκμηρίωση των 

αποτελεσμάτων ακολουθεί παρακάτω στην παλινδρόμηση και η μέθοδος OLS που 

εξαλείφουμε το λάθος του μοντέλου μας και διαπιστώνουμε αν όντως η εξαρτημένη 

μας μεταβλητή σχετίζεται με τις ανεξάρτητες καθώς και σε πόσο ποσοστό 

(coefficient). 

         1. διάγραμμα 4.1 

Δεν παρατηρείται σχέση 

                                 2. διάγραμμα 4.2 

Δεν παρατηρείται σχέση 
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                                3. διάγραμμα 4.3 

Δεν παρατηρείται σχέση 

                                4. διάγραμμα 4.4 

Δεν παρατηρείται σχέση 

                                5. διάγραμμα 4.5 

Δεν παρατηρείται σχέση 

                                6. διάγραμμα 4.6  

Δεν παρατηρείται σχέση 

                               7. διάγραμμα 4.7 

Δεν παρατηρείται σχέση 

                               

                                8. διάγραμμα 4.8 

Δεν παρατηρείται σχέση 

                               9. διάγραμμα 4.9 

Δεν παρατηρείται σχέση 

 

 

 

                                    ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

Η περιγραφική στατιστική περιλαμβάνει στη στατιστική ανάλυση που κάναμε τα 

μέτρα κεντρικής τάσης όπως είναι ο μέσος όρος (mean), η τυπική απόκλιση (standard 

deviation) και τα εύρη (min-max). Όπως φαίνεται στην παρούσα έρευνα, βλέπουμε 

σχετικά κανονικές τυπικές αποκλίσεις οι οποίες δείχνουν το πλάτος της κατανομής 

των μεταβλητών γύρω από το μέσο όρο με μέγιστη την sd, κάτι που διευκολύνει πολύ 

την περαιτέρω στατιστική ανάλυση με την παλινδρόμηση. Παρακάτω, παραθέτουμε 

μέτρα κεντρικής τάσης ξεχωριστά σε κάθε νοσοκομείο, όπου βγάζουμε 

συμπεράσματα τόσο μέσα όσο και μεταξύ των νοσοκομείων. Όπως βλέπουμε, οι 

τυπικές αποκλίσεις και επομένως στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα μπορούν να 

εξαχθούν περισσότερο ανάμεσα παρά μέσα στα ίδια τα νοσοκομεία, γεγονός που 

σημαίνει ότι οι ΕΚΔΑΥΜ που θεσπίζονται υπαγορεύουν ίδια πράγματα για κάθε 
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τμήμα του νοσοκομείου και ακολουθούνται από όλους , διαφέρουν σε κάποιες 

λεπτομέρειες από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. 

       ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ-ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ 

Στη συγκεκριμένη παλινδρόμηση το stata SE ν. 11, μας απόκλισε κάποιες μεταβλητές 

που παρουσίαζαν πολυσυγγραμικότητα για να μην καταρρεύσει το μοντέλο επομένως 

το μοντέλο γράφεται ως εξής: 

Sd=a0 + a1pap_to_stor +a2n_time +a3s_tools +ε (4.1) 

Όπου a0 η σταθερά constance, a1, a2, a3, οι συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών 

με την εξαρτημένη μεταβλητή και ε το λάθος που εξαλείψαμε με την OLS.  

Όπως παρατηρούμε, βλέπουμε ότι: 

Α. για την pap_to_stor στα όρια εμπιστοσύνης -2.065648 έως 0.9887252 (95% δ.ε) 

έχουμε tstatistic: -0.71 και pvalue: 0.482 δεν την αποδεχόμαστε 

Β. για τη μεταβλητή n_time στα όρια εμπιστοσύνης -1.497106 έως 0.2663371 (95% 

δ.ε) έχουμε tstatistic -1.40 και pvalue: 0.167 δεν την αποδεχόμαστε 

Γ. για τη μεταβλητή s_tools στα όρια εμπιστοσύνης -1.450264 έως 1.60411 (95% 

δ.ε), έχουμε tstatistic 0.10 και pvalue: 0.920 δεν την αποδεχόμαστε 

Δ. για τη σταθερά constance στα όρια εμπιστοσύνης 1.142895 έως 6.857105 (95% δε) 

έχουμε ένα γερό tstatistic 2.81 και pvalue 0.007 επομένως την αποδεχόμαστε και ισχύει 

ότι όταν η σταθερά constance ανέβει κατά μία μονάδα, η μεταβλητή sd θα ανέβει 

κατά 40%. (coefficient 4).  

Η probability F είναι 0.0853 και το μοντέλο έχει στατιστική ισχύ. 

                                        

                                  Β.  ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Τα διαγράμματα της μεταβλητής sd έχουν αναλυθεί 

                                       Διάγραμμα 1.1 

Στο ιστόγραμμα αυτό βλέπουμε ότι τα νοσοκομεία βρίσκονται στα πάρα πολύ και 

πολύ καλά επίπεδα. 

                                     Διάγραμμα 1.2 

Στο διάγραμμα 1.2 που αφορά τη διαλογή των ΑΣΑ βλέπουμε ότι τα νοσοκομεία 

βρίσκονται στα πάρα πολύ καλά επίπεδα 

                                   Διάγραμμα 1.3 
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Στο διάγραμμα 1.3 που αφορά τα προς αποστείρωση απόβλητα παρατηρούμε τις δύο 

ακραίες τιμές. 

                                  Διάγραμμα 1.4 

Στο διάγραμμα 1.4 που αφορά τα προς αποτέφρωση απόβλητα, παρατηρούμε ότι τα 

νοσοκομεία τηρούν τα πρωτόκολλα σαν ευαγγέλιο. 

                                Διάγραμμα 1.5 

Στο διάγραμμα 1.5, παρατηρούμε και πάλι τη μεγάλη συγκέντρωση των 

παρατηρήσεων στις δυο ακράιες τιμές. 

                             Διάγραμμα 1.6 

      Στο διάγραμμα 1.6 που αφορά τα αιχμηρά, παρατηρούμε τη συντριπτική 

πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα πάρα πολύ καλά επίπεδα. 

                            Διάγραμμα 1.7 

Στο διάγραμμα 1.8, που αφορά τα ληγμένα προς απόσυρση φάρμακα, παρατηρούμε 

ότι μεγάλη στα νοσοκομεία η μεγάλη πλειοψηφία βρίσκεται στα πάρα πολύ καλά 

επίπεδα. 

                        Διάγραμμα 1.8 

Στο ιστόγραμμα 1.9, που αφορά τα φάρμακα που εκτίθενται σε μολυσματικό 

περιβάλλον, παρατηρούμε μια μικρή προσέγγιση της chi2, με τη συντριπτική 

πλειοψηφία των νοσοκομείων να βρίσκεται στα πάρα πολύ καλά επίπεδα . 

                        Διάγραμμα 1.9 

Στο διάγραμμα αυτό που αφορά την απόσυρση των κυτίων όταν γεμίζουν μέχρι τα ¾, 

παρατηρούμε ότι τα νοσοκομεία βρίσκονται στα πάρα πολύ καλά και στα πολύ καλά 

επίπεδα. 

                       Διάγραμμα 1.10 

Στο διάγραμμα 1.10, που αφορά τη διαλογή πλησίον του τόπου παραγωγής, 

παρατηρούμε και πάλι τη συγκέντρωση των παρατηρήσεων στα πάρα πολύ καλά 

επίπεδα. 

                      Διάγραμμα 1.11 

 Στο διάγραμμα 1.11 που αφορά τη διαλογή ανάλογα με το φόρτο εργασίας, βλέπουμε 

την πλειοψηφία των παρατηρήσεων και πάλι στα πάρα πολύ καλά επίπεδα. 

                     Διάγραμμα 1.12 
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Στο διάγραμμα 1.12, που αφορά τους κάδους με ποδοκίνητο μηχανισμό έχουμε τη 

συντριπτική πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα πάρα πολύ καλά επίπεδα. 

                   Διάγραμμα 1.13 

Στο διάγραμμα 1.13, που αφορά τη μεταφορά περιεχομένου από τον έναν κάδο στον 

άλλο, έχουμε τη συντριπτική συγκέντρωση των παρατηρήσεων στην τιμή 4, που 

σημαίνει ότι στατιστικά αυτό δε γίνεται. 

                Διάγραμμα 1.14 

Στο διάγραμμα 1.14, που αφορά το πλύσιμο των κάδων με απολυμαντικό έχουμε 

προσέγγιση της τυπικής κανονικής κατανομής. Δηλαδή έχουμε τη σωστή αναλογία 

όλων των παρατηρήσεων. 

              Διάγραμμα 1.15 

Στο διάγραμμα 1.15, που αφορά την αντικατάσταση των κάδων μόλις γεμίσουν, 

έχουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα πάρα πολύ καλά επίπεδα. 

            Διάγραμμα 1.16 

Στο διάγραμμα 1.16 που αφορά το αν οι κάδοι παραμένουν συνεχώς κλειστοί έχουμε 

την πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα πάρα πολύ καλά επίπεδα. 

                                  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BOX-PLOT TOTAL 

           Διάγραμμα 2.1 

Στο διάγραμμα 2.1, παρατηρούμε τη συντριπτική πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα 

πάρα πολύ καλά επίπεδα και μια ακραία τιμή. 

         

 

              Διάγραμμα 2.2 

Στο διάγραμμα 2.2 παρατηρούμε τη συντριπτική πλειοψηφία στα πάρα πολύ καλά 

επίπεδα και 2 ακραίες τιμές 

             Διάγραμμα 2.3 

Στο διάγραμμα 2.4 παρατηρούμε τη συγκέντρωση των παρατηρήσεων στα δύο 

ακραία επίπεδα. 

            Διάγραμμα 2.4 

Στο διάγραμμα 2.4 παρατηρούμε και πάλι ότι τα νοσοκομεία ευλαβικά τηρούν τα 

πρωτόκολλα σε αυτό το σημείο 
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          Διάγραμμα 2.5 

Στο διάγραμμα 2.4, παρατηρούμε όλες τις τιμές και το άκρο 4, έχει τραβήξει τη 

διάμεσο από τα πάρα πολύ καλά στα πολύ καλά επίπεδα. 

         Διάγραμμα 2.6 

Στο διάγραμμα 2.6, παρατηρούμε τη συντριπτική πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα 

πάρα πολύ καλά επίπεδα και μια μόνο ακραία τιμή. 

         Διάγραμμα 2.7 

Στο διάγραμμα 2.7, παρατηρούμε ότι και στο διάγραμμα 2.6 

        Διάγραμμα 2.8 

Στο διάγραμμα 2.8, παρατηρούμε τη συντριπτική πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα 

πάρα πολύ καλά επίπεδα και τρεις ακραίες τιμές. 

        Διάγραμμα 2.9 

Στο διάγραμμα 2.9, βλέπουμε ότι όλο το δείγμα βρίσκεται στα πάρα πολύ και στα 

πολύ καλά επίπεδα. 

       Διάγραμμα 2.10 

Στο διάγραμμα 2.10, βλέπουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα 

πάρα πολύ καλά επίπεδα και μια ακραία τιμή. 

     Διάγραμμα 2.11 

Στο διάγραμμα 2.11, βλέπουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα 

πάρα πολύ καλά επίπεδα και δυο ακραίες τιμές. 

    Διάγραμμα 2.12 

Στο διάγραμμα 2.12, βλέπουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα 

πάρα πολύ καλά επίπεδα και τρεις ακραίες τιμές. 

     Διάγραμμα 2.13 

Στο διάγραμμα 2.13, βλέπουμε τη συγκέντρωση των παρατηρήσεων να ακολουθεί 

πιστά το πρωτόκολλο και τρεις ακραίες τιμές. 

    Διάγραμμα 2.14 

Στο διάγραμμα 2.14, βλέπουμε μια καλή προσέγγιση της τυπικής κανονικής και μια 

ακραία τιμή. 

  Διάγραμμα 2.15 και 2.16 
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Στα διαγράμματα αυτά βλέπουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα 

πάρα πολύ καλά επίπεδα και δύο ακραίες τιμές. 

 

                       ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BOX-PLOT BY HOSPITAL 

                                          Διάγραμμα 3.1 

Στο διάγραμμα 3.1, παρατηρούμε ότι όλα τα νοσοκομεία βρίσκονται στα πάρα πολύ 

καλά και ένα στο πάρα πολύ καλό και στο πολύ καλό επίπεδο. 

                                        Διάγραμμα 3.2 

Στο διάγραμμα 3.2 παρατηρούμε ότι όλα τα νοσοκομεία βρίσκονται στα πάρα πού 

καλά επίπεδα και δύο από αυτά παρουσιάζουν ακραίες τιμές. 

                                       Διάγραμμα 3.3 

Στο διάγραμμα 3.3, παρατηρούμε ότι τα τρία νοσοκομεία βρίσκονται στα πάρα πολύ 

καλά επίπεδα και ένα νοσοκομείο στην τιμή 4, καθόλου. 

                                      Διάγραμμα 3.4 

Στο διάγραμμα 3.4, παρατηρούμε ότι όλα τα νοσοκομεία ευλαβικά βρίσκονται στα 

πάρα πολύ καλά επίπεδα. 

                                    Διάγραμμα 3.5 

Στο διάγραμμα 3.5, παρατηρούμε ότι τα νοσοκομεία 1 και 4 παρουσιάζουν ακραίες 

τιμές, το νοσοκομείο 2 μετατοπίζεται προς τα μέτρια επίπεδα και το νοσοκομείο 3 

στην τιμή 4. 

                                    Διάγραμμα 3.6 

Στο διάγραμμα 3.6, παρατηρούμε ότι ένα νοσοκομείο εμφανίζει μια ακραία τιμή κάτι 

που φαίνεται και στο total. 

                                  Διάγραμμα 3.7 

Στο διάγραμμα 3.7, παρατηρούμε ότι το νοσοκομείο 3, εμφανίζει μια ακραία τιμή, 

κάτι που φαίνεται και στο total. 

                                Διάγραμμα 3.8 

Στο διάγραμμα 3.8, παρατηρούμε ότι τα νοσοκομεία 2,3 και 4 εμφανίζουν ακραίες 

τιμές. 

                              Διάγραμμα 3.9 
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Στο διάγραμμα 3.9, παρατηρούμε ότι τα νοσοκομεία κυμαίνονται στα πάρα πολύ 

καλά και στα πολύ καλά επίπεδα. 

                             Διάγραμμα 3.10 

Στο διάγραμμα 3.10, παρατηρούμε ότι τα νοσοκομεία κυμαίνονται στα πάρα πολύ 

καλά και στα πολύ καλά επίπεδα. 

                            Διάγραμμα 3.11 

Στο διάγραμμα 3.11, παρατηρούμε ότι τα νοσοκομεία 1, 3 και 4 εμφανίζουν ακραίες 

τιμές και το νοσοκομείο 2, κυμαίνεται στα πάρα πολύ καλά και στα πολύ καλά 

επίπεδα. 

                          Διάγραμμα 3.12 

Στο διάγραμμα 3.12, παρατηρούμε ότι όλα τα νοσοκομεία εμφανίζουν ακραίες τιμές. 

                          Διάγραμμα 3.13 

Στο διάγραμμα 3.13, παρατηρούμε ότι τρία νοσοκομεία εμφανίζουν ακραίες τιμές. 

                          Διάγραμμα 3.14 

Στο διάγραμμα 3.14, παρατηρούμε ότι τα νοσοκομεία 1 και 3 εμφανίζουν ακραίες 

τιμές, το νοσοκομείο 2 κυμαίνεται στα πάρα πολύ καλά και στα πολύ καλά επίπεδα 

με μια ακραία τιμή και το νοσοκομείο 4, κυμαίνεται στα πολύ καλά και μέτρια 

επίπεδα. 

                         Διάγραμμα 3.15 

Στο διάγραμμα 3.15, παρατηρούμε ότι τα νοσοκομεία 2 και 3, εμφανίζουν ακραίες 

τιμές. 

                       Διάγραμμα 3.16 

Στο διάγραμμα 3.16 παρατηρούμε ότι τα νοσοκομεία κυμαίνονται στα πάρα πολύ 

καλά και στα πολύ καλά επίπεδα. 

 

 

 

 

                            ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ SCATTER PLOT 

                                         Διάγραμμα 4.1 
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Δεν παρατηρείται σχέση 

                                     Διάγραμμα 4.2 

Παρατηρείται αμυδρή σχέση 

                                    Διάγραμμα 4.3 

Δεν παρατηρείται σχέση 

                                  Διάγραμμα 4.4 

Παρατηρείται σχέση 

                               Διάγραμμα 4.5 

Παρατηρείται σχέση 

                           Διάγραμμα 4.6 

Παρατηρείται σχέση 

                          Διάγραμμα 4.7 

Δεν παρατηρείται σχέση 

                       Διάγραμμα 4.8 

Παρατηρείται σχέση 

                       Διάγραμμα 4.9 

Δεν παρατηρείται σχέση 

                       Διάγραμμα 4.10 

Δεν παρατηρείται σχέση 

                       Διάγραμμα 4.11 

Παρατηρείται σχέση 

                     Διάγραμμα 4.12 

Παρατηρείται σχεσάρα 

                      Διάγραμμα 4.13 

Παρατηρείται αμυδρή σχέση 

                      

                     Διάγραμμα 4.14 
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Παρατηρείται σχεσάρα 

                     Διάγραμμα 4.15 

Παρατηρείται σχέση 

                   Διάγραμμα 4.16 

Παρατηρείται αμυδρή σχέση 

 

                                  ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

Όπως είπαμε και στο προηγούμενο εδάφιο, στο κομμάτι αυτό της στατιστικής θα 

ασχοληθούμε με τα μέτρα κεντρικής τάσης δηλαδή μέσον όρο, τυπική απόκλιση και 

εύρη των παρατηρήσεων. Όπως παρατηρούμε, η τυπική απόκλιση που καθορίζει 

κυρίως τα διαστήματα γύρω από το μέσον όρο, στις περισσότερες παρατηρήσεις είναι 

σε φυσιολογικά πλαίσια, που σημαίνει ότι η περαιτέρω ανάλυση που έγινε σε 

εμπιστοσύνη 95%, μπορεί να παράγει αξιόπιστα αποτελέσματα. Από το μέσον όρο, 

διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες παρατηρήσεις βρίσκονται στα πάρα πολύ καλά 

επίπεδα. 

Όσον, αφορά τα μέτρα κεντρικής τάσης για τα νοσοκομεία εξατομικευμένα, 

παρατηρούμε ότι οι παράγοντες που διαμορφώνουν το τελικό τυπικό σφάλμα για τις 

διάφορες μεταβλητές, οφείλονται κυρίως σε ενδονοσοκομειακούς παράγοντες, ενώ τα 

νοσοκομεία μεταξύ τους δεν παρουσιάζουν αξιόλογες διαφορές. 

                                 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 

Όπως έχουμε αναφέρει στη γραμμική παλινδρόμηση, μέθοδος OLS, εξαλείφουμε το 

στατιστικό λάθος και μπορούμε να διαπιστώσουμε ποιες μεταβλητές έχουν 

στατιστική ισχύ κάτι που αμυδρά διαπιστώνονταν και από τα SCATTER PLOT 

διαγράμματα. Τρεις μεταβλητές αποκλείστηκαν εξαιτίας πολυσυγγραμμικότητας για 

να μην καταρρεύσει το μοντέλο. Πάντως η OLSέβγαλε στατιστικά σημαντικά 

αποτελέσματα. Το μοντέλο μας στην προκειμένη περίπτωση γράφεται ως εξής: 

Sd= ao + a1suit_pos + a2black +a3yellow +a4green +a5needls +a6med_inf + a7three-

four +a8seg_prod +a9seg_work + a10mech +a11one_anoth +a12wash +a13closed +ε 

(4.2) 

Όπου α (1+…ν-1, ν) είναι οι συντελεστές των μεταβλητών (coefficients), ao η 

σταθερά constance και ε το στατιστικό λάθος. 

Για τη μεταβλητή suit_pos: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,87και pvalue 0,399 

Για τη μεταβλητή black: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,88 (σε απόλυτη τιμή) και 

pvalue 0,390 
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Για τη μεταβλητή yellow: την αποδεχόμαστε σε tstatistic 2,46 (σε απόλυτη τιμή)  και 

pvalue 0,026. Αυτό σημαίνει ότι αν ανέβει κατά μια μονάδα η εν λόγω μεταβλητή (σε 

εμπιστοσύνη 95%) τότε η sd θα κατέβει (αρνητικό πρόσημο) κατά 28,64601 %.  

Για τη μεταβλητή green:  την αποδεχόμαστε σε tstatistic 2,55 και pvalue 0,022. Αυτό 

σημαίνει ότι (σε εμπιστοσύνη 95%), αν ανέβει κατά μια μονάδα η εν λόγω μεταβλητή 

τότε η sd θα ανέβει κατά 31,69822. 

Για τη μεταβλητή needls:  την αποδεχόμαστε σε tstatistic 2,74 και pvalue 0,015. Αυτό 

σημαίνει ότι αν η μεταβλητή ανέβει κατά μία μονάδα (σε εμπιστοσύνη 95%) τότε η 

sd, θα ανέβει κατά 56,84452%. 

Για τη μεταβλητή med_inf: την απορρίπτουμε σε tstatistic 1,59 (σε απόλυτη τιμή και 

pvalue 0,132 

Για τη μεταβλητή three-four: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,88 σε απόλυτη τιμή και 

pvalue 0,390 

Για τη μεταβλητή seg_prod: την αποδεχόμαστε σε tstatistic 2,75 και pvalue: 0,015. 

Αυτό σημαίνει ότι αν η εν λόγω μεταβλητή ανέβει κατά μία μονάδα (σε εμπιστοσύνη 

95%), η sd θα ανέβει κατά 29,51807%. 

Για τη μεταβλητή seg_work:  την απορρίπτουμε σε tstatistic 1,01 και pvalue 0,327 

Για τη μεταβλητή mech: την αποδεχόμαστε σε tstatistic 3,47 (σε απόλυτη τιμή) και 

pvalue 0,003. Αυτό σημαίνει ότι αν η μεταβλητή ανέβει κατά μία μονάδα (σε 

εμπιστοσύνη 95%), τότε η sd θα κατέβει κατά 32,16857%. 

Για τη μεταβλητή one_anoth: την αποδεχόμαστε σε tstatistic 2,84 σε απόλυτη τιμή 

και pvalue 0,012. Αυτό σημαίνει ότι αν η μετάβλητή ανέβει κατά μία μονάδα, (σε 

εμπιστοσύνη 95%), τότε η sd θα κατέβει κατά 10,16064%. 

Για τη μεταβλητή wash και closed: τις απορρίπτουμε σε tstatistic 0,18 και 0,20 

αντίστοιχα και pvalue 0,856 και 0,844 αντίστοιχα. 

Για τη σταθερά constance: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,01 και pvalue 0,995. 

Η prob Fείναι 0,0363>0,001 επομένως το μοντέλο έχει στατιστική ισχύ στο δ.ε 95% 

και με ROOT MSE ( τετραγωνική ρίζα του στατιστικού λάθους) 0,78453. 

Επίσης φαίνεται ότι από το μοντέλο εξηγείται ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός 

παρατηρήσεων και μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό από το στατιστικό λάθος. 

                                     

    

 
        



159 
 

         Γ. ΔΙΑΛΟΓΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

                                       ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

                                           ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1 

Στο διάγραμμα 1.1βλέπουμε την πλειοψηφία των νοσοκομείων στις πάρα πολύ καλές 

τιμές. 

                                         Διάγραμμα 1.2 

Στο διάγραμμα 1.2, βλέπουμε την πλειοψηφία των νοσοκομείων στις πάρα πολύ 

καλές τιμές. 

                                         

                                    Διάγραμμα 1.3 

Στο διάγραμμα 1.3, βλέπουμε μια τυπική προσέγγιση της chi2 κατανομής, λείπει 

όμως η μεταβλητή 4. Με λίγα λόγια οι παρατηρήσεις συγκεντρώνονται στα πάρα 

πολύ καλά και στα πολύ καλά επίπεδα. 

                                 Διάγραμμα 1.4 

Στο διάγραμμα 1.4, βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων να συγκεντρώνεται 

στα πάρα πολύ καλά επίπεδα. 

                                Διάγραμμα 1.5 

Στο διάγραμμα 1.5, τα νοσοκομεία παρουσιάζουν μια ευλαβική προσήλωση στις 

πάρα πολύ καλές τιμές. 

                              Διάγραμμα 1.6 

Στο διάγραμμα 1.6, βλέπουμε τη συγκέντρωση των παρατηρήσεων στα δύο άκρα της 

κατανομής. 

                            Διάγραμμα 1.7 

Στο διάγραμμα 1.7, βλέπουμε τη συγκέντρωση των παρατηρήσεων στις πάρα πολύ 

καλές τιμές. 

                             ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BOX-PLOT 

                            Διάγραμμα 2.1 

Στο διάγραμμα 2.1, βλέπουμε μια ακραία τιμή και τη συγκέντρωση των 

παρατηρήσεων στα πάρα πολύ καλά επίπεδα. 

                             Διάγραμμα 2.2 
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Στο διάγραμμα 2.2, βλέπουμε ότι και στο 2.1 

                            Διάγραμμα 2.3 

Βλέπουμε ένα μεγάλο μέρος των παρατηρήσεων να κατανέμεται στα πάρα πολύ καλά 

και στα πολύ καλά επίπεδα  

                           Διάγραμμα 2.4 

Στο διάγραμμα 2.4 βλέπουμε ότι στο 2.1 και 2.2 

                          Διάγραμμα 2.5 

Στο διάγραμμα 2.5, βλέπουμε την ευλαβική προσήλωση στις πάρα πολύ καλές τιμές 

                         Διάγραμμα 2.6 

Στο διάγραμμα 2.6, βλέπουμε ότι οι παρατηρήσεις κατανέμονται σε όλες τις τιμές. 

                          

                        Διάγραμμα 2.7 

Στο διάγραμμα 2.7, βλέπουμε δύο ακραίες τιμές και την πλειοψηφία των 

παρατηρήσεων στα πάρα πολύ καλά επίπεδα. 

 

                    ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BOX-PLOT BY HOSPITAL 

                                       Διάγραμμα 3.1 

Στο διάγραμμα 3.1, βλέπουμε ότι τα τρία από τα τέσσερα νοσοκομεία βρίσκονται στα 

πάρα πολύ καλά επίπεδα και στο νοσοκομείο 3, οι τιμές κυμαίνονται στα παρα πολύ 

καλά και στα πολύ καλά επίπεδα 

                                      Διάγραμμα 3.2 

Στο διάγραμμα 3.2, βλέπουμε ότι το ένα από τα τρία νοσοκομεία εμφανίζει μια 

ακραία τιμή κάτι που φαίνεται και στο total. 

                                    Διάγραμμα 3.3 

Στο διάγραμμα 3.3, βλέπουμε ότι τα τρία νοσοκομεία βρίσκονται στα πάρα πολύ 

καλά επίπεδα και ότι το νοσοκομείο 3, εμφανίζει δύο ακραίες τιμές με την 

πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα πολύ καλά επίπεδα. 

                                  Διάγραμμα 3.4 
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Στο διάγραμμα 3.4, βλέπουμε ότι τα τρία νοσοκομεία βρίσκονται στα πάρα πολύ 

καλά επίπεδα και ότι το νοσοκομείο 2, έχει παρατηρήσεις και στα πολύ καλά επίπεδα, 

κάτι που στο total, μας το δείχνει σαν ακραία τιμή. 

                                Διάγραμμα 3.5 

Στο διάγραμμα 3.5, βλέπουμε την ευλαβική προσήλωση των νοσοκομείων στα πάρα 

πολύ καλά επίπεδα. 

                               Διάγραμμα 3.6 

Στο διάγραμμα 3.6, βλέπουμε ότι φάνηκε και στο ιστόγραμμα, τα μισά νοσοκομεία 

να βρίσκονται στο ένα και τα άλλα μισά στο άλλο άκρο της κατανομής. 

                              Διάγραμμα 3.7 

Στο διάγραμμα 3.7, βλέπουμε ότι ένα από τα τέσσερα νοσοκομεία εμφανίζει δύο 

ακραίες τιμές και σε όλα η πλειοψηφία βρίσκεται στα πάρα πολύ καλά επίπεδα. 

 

                            

 

 

                              ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ SCATTER PLOT 

                        Διάγραμμα 4.1 

Δεν υπάρχει σχέση 

                        Διάγραμμα 4.2 

Δεν υπάρχει σχέση 

                        Διάγραμμα 4.3 

Υπάρχει σχέση 

                       Διάγραμμα 4.4 

Υπάρχει σχέση 

                      Διάγραμμα 4.5 

Πολυσυγγραμικότητα 

                     Διάγραμμα 4.6 

Υπάρχει σχέση 
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                     Διάγραμμα 4.7 

Ο γάμος του Καραγκιόζη 

 

 

                                ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

Στο σημείο αυτό της στατιστικής ανάλυσης, θα ασχοληθούμε με τα μέτρα κεντρικής 

τάσης και συγκεκριμένα με μέσο όρο και τυπική απόκλιση, καθώς και με τα εύρη των 

μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος των παρατηρήσεων 

κυμαίνεται στα πάρα πολύ καλά επίπεδα και ότι η τυπική απόκλιση είναι τέτοια που 

το 95% δ.ε πέριξ του μέσου όρου που θα χρησιμοποιήσουμε παρακάτω στην 

παλινδρόμηση είναι ικανό να δώσει στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα. 

Από την εξατομικευμένη ανάλυση που ακλούθησε, παρατηρούμε, ότι τα νοσοκομεία 

παρουσιάζουν αποκλίσεις στο συγκεκριμένο κομμάτι της διαχείρισης, τόσο μεταξύ 

τους από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, όσο και μέσα σε αυτά. 

                                ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 

Με τη γραμμική παλινδρόμηση και τη μέθοδο OLS εξαλείφουμε το στατιστικό 

λάθος. Το μοντέλο μας γράφεται ως εξής: 

Sd= a0 +a1lab + a2sep_met + a3rad + a4wet + a5chem + a6no_chem + a7cel_tox + ε 

(4.3) 

Όπου a0, η σταθερά constance, a(1+…ν-1,ν) οι συντελεστές coefficients και ε το 

στατιστικό λάθος. 

Για τη μεταβλητή lab: σε εμπιστοσύνη 95%, την απορρίπτουμε σε tstatistic 1,58 σε 

απόλυτη τιμή και pvalue 0,124 

Για τη μεταβλητή τη μεταβλητή sep_met:  σε εμπιστοσύνη 95%, την απορρίπτουμε 

σε tstatistic 1,46 σε απόλυτη τιμή και pvalue 0,155 

για τη μεταβλητή rad: σε εμπιστοσύνη 95%, την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,91 και 

pvalue 0,369 

για τη μεταβλητή wet : σε εμπιστοσύνη 95%, την απορρίπτουμε σε tstatistic 1,98 και 

pvalue 0,057. 

Για τη μεταβλητή no_chem : σε εμπιστοσύνη 95%, την αποδεχόμαστε σε tstatistic 

2,11 και pvalue 0,042. Αυτό σημαίνει ότι αν ανέβει κατά μία μονάδα η εν λόγω 

μεταβλητή, τότε η sd θα ανέβει κατά 0,24206 %. 
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για τη μεταβλητή cel_tox: σε εμπιστοσύνη 95%, την απορρίπτουμε σε tstatistic 1,72 

σε απόλυτη τιμή και pvalue 0,094. 

Για τη σταθερά constance: σε εμπιστοσύνη 95%, την απορρίπτουμε σε tstatistic 1,95 

και pvalue 0,06 

Η prob. F είναι 0,0515>0,001 σε root MSE (τετραγωνική ρίζα του στατιστικού 

λάθους) 0,90988. Το μοντέλο έχει στατιστική ισχύ 

Επίσης από το μοντέλο μας φαίνεται ότι και ένας σημαντικός αριθμός παρατηρήσεων 

εξηγούνται και από το στατιστικό λάθος. 

                                           

        

 

         Δ. ΔΙΑΛΟΓΗ ΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΝΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ 

                                          ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

                                             Διάγραμμα 1.1 

Στο διάγραμμα 1.1 βλέπουμε ότι τα νοσοκομεία τηρούν ευλαβικά αυτήν την οδηγία 

                                             Διάγραμμα 1.2 

Βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                                             Διάγραμμα 1.3 

Βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                                            Διαγράμματα 1.4 και 1.5 

Βλέπουμε ότι και στα προηγούμενα 

                                            Διάγραμμα 1.6 

Βλέπουμε τη μεγαλύτερη πλειοψηφία στα πάρα πολύ καλά επίπεδα και μικρή στα 

πολύ καλά. 

                                          Διάγραμμα 1.7 

Βλέπουμε ότι ισοκατανέμονται οι παρατηρήσεις στα πάρα πολύ και στα πολύ καλά 

επίπεδα. 

                                          Διάγραμμα 1.8 

Βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα πάρα πολύ καλά επίπεδα. 
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                                         Διάγραμμα 1.9 

Βλέπουμε ότι οι παρατηρήσεις ισοκατανέμονται στα πάρα πολύ και στα πολύ καλά 

επίπεδα. 

                               

 

                              ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BOX-PLOT 

Στα διαγράμματα 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 τα νοσοκομεία τηρούν ευλαβικά αυτές τις 

οδηγίες. 

                                      Διάγραμμα 2.6 

Στο διάγραμμα βλέπουμε ότι οι παρατηρήσεις ισοκατανέμονται στα πάρα πολύ και 

στα πολύ καλά επίπεδα 

                                      διάγραμμα 2.7 

βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                                     διάγραμμα 2.8 

βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα πάρα πολύ καλά επίπεδα και μία 

ακραία τιμή 

                                    διάγραμμα 2.9 

βλέπουμε ότι και στο προ προηγούμενο. 

                      ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BOX-PLOT BY HOSPITAL 

Στα διαγράμματα 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 και 3.5 βλέπουμε ότι τα νοσοκομεία ξεχωριστά 

τηρούν ευλαβικά αυτές τις οδηγίες. 

                                  Διάγραμμα 3.6 

Βλέπουμε ότι τρία νοσοκομεία βρίσκονται στα πάρα πολύ καλά επίπεδα και ένα στα 

πολύ καλά 

                                Διάγραμμα 3.7 

Βλέπουμε ότι μισά νοσοκομεία βρίσκονται στα πάρα πολύ καλά επίπεδα και τα μισά 

στα πολύ καλά με το νοσοκομείο 3 να εμφανίζει μια ακραία τιμή. 

                              Διάγραμμα 3.8 

Βλέπουμε ότι τα νοσοκομεία βρίσκονται στα πάρα πολύ καλά επίπεδα και το 

νοσοκομείο 3 στα πολύ καλά με το ίδιο νοσοκομείο να εμφανίζει μία ακραία τιμή. 
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                            Διάγραμμα 3.9 

Στο διάγραμμα αυτό βλέπουμε ότι τα τρία νοσοκομεία βρίσκονται στα πάρα πολύ 

καλά επίπεδα και το νοσοκομείο 3 στα πολύ καλά με μία ακραία τιμή. 

                        

 

 

 

                       ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ SCATTER-PLOT 

Τα διαγράμματα 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, εμφανίζουν πολυσυγγραμικότητα. 

                                διάγραμμα 4.6 

δεν υπάρχει σχέση 

                                διάγραμμα 4.7 

δεν υπάρχει σχέση 

                                διάγραμμα 4.8 

υπάρχει αμυδρή σχέση 

                               διάγραμμα 4.9 

δεν υπάρχει σχέση. 

 

                           ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

Η περιγραφική στατιστική είναι το κομμάτι εκείνο της στατιστικής που περιλαμβάνει 

τα μέτρα κεντρικής τάσης, (μέσον όρο, διάμεσο, επικρατούσα τιμή και εύρος). Στην 

παρούσα έρευνα όπως και στα προηγούμενα εδάφια θα ασχοληθούμε με το μέσον 

όρο και ένα άλλο μέγεθος της στατιστικής την τυπική απόκλιση-τυπικό σφάλμα (σ ή 

s (δειγματική τυπική απόκλιση). Όπως φαίνεται από τον πίνακα, ο μέσος όρος των 

παρατηρήσεων είναι σε πολύ καλά επίπεδα ενώ από τις τυπικές αποκλίσεις φαίνεται 

ότι το 95% δ.ε που θα χρησιμοποιήσουμε παρά κάτω μπορεί να έχει στατιστική ισχύ. 

(η τυπική απόκλιση φανερώνει το πλάτος της κατανομής πέριξ του μέσου όρου και η 

κορυφή της είναι η επικρατούσα τιμή). 

Εξατομικεύοντας την περιγραφική στατιστική σε κάθε νοσοκομείο, παρατηρούμε ότι 

τα νοσοκομεία παρουσιάζουν διακυμάνσεις όσον αφορά τη διαχείριση σε αυτό το 

κομμάτι τόσο εντός των κόλπων τους όσο και μεταξύ αυτών. Με λίγα λόγια, ο 
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ΕΚΔΑΥΜ προσαρμόζεται στις ανάγκες τόσο των νοσοκομείων, όσο επίσης και κάθε 

τμήματος. 

                                     ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 

Με τη γραμμική παλινδρόμηση και τη μέθοδο OLS (μέθοδος των ελαχίστων 

τετραγώνων) ελαχιστοποιούμε το στατιστικό λάθος του μοντέλου μας του 

στατιστικού. Στην προκειμένη περίπτωση το στατιστικό μοντέλο που στη στατιστική 

δεν είναι άλλο από μια «εξίσωση» όσο μπορούμε να μιλάμε για αυτήν σε στοχαστικά 

μεγέθη όπως είναι οι πιθανότητες, της μορφής ψ=αχ+β +ε (εξού και το όνομα 

γραμμική παλινδρόμηση, διότι η «εξίσωσή» μας είναι γραμμικής μορφής και ε το 

στατιστικό σφάλμα, διότι δεν είναι ακριβώς εξίσωση και είναι αυτό που εξαλείφουμε 

με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων). Στη γραμμική παλινδρόμηση στην 

«εξίσωση» το ψ είναι η εξαρτημένη μεταβλητή (sd, sustainable development), τα χ 

είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές (θα αναφερθούν κατωτέρω), τα α είναι οι 

συντελεστές coefficients και β η σταθερά constance. επομένως έχουμε: 

Sd=a0 + a1pract + a2rand + a3know_ad +a4suit_rec + ε (4.4) 

Όπου a (1+….n-1,n), οι συντελεστές coefficients, ε το στατιστικό λάθος και a0 η 

σταθερά constance. 

Για τη μεταβλητή pract: στην 95 % εμπιστοσύνη σε tstatistic 0,62 (πρέπει 

οποσδήποτε tstatistic>2) και pvalue 0,536 (πρέπει pvalue <0,05) την απορρίπτουμε. 

Για τη μεταβλητή rand: στην 95 % εμπιστοσύνη σε tstatistic -1,51 (πρέπει >2 σε 

απόλυτη τιμή) και pvalue 0,139 (πρέπει <0,05) την απορρίπτουμε. 

Για τη μεταβλητή know_ad: στην 95% εμπιστοσύνη με tstatistic 1,39 και pvalue 0,171 

την απορρίπτουμε 

Για τη μεταβλητή suit_rec: στην εμπιστοσύνη 95%, με tstatistic 0,77και pvalue 0,444 

την απορρίπτουμε 

Για τη σταθερά constance: στην εμπιστοσύνη 95%, με tstatistic 3,70 και pvalue 

0,001την αποδεχόμαστε και ισχύει ότι αν ανέβει κατά μία μονάδα η σταθερά 

constance τότε η εξαρτημένη μου μεταβλητή που είναι η sd θα ανέβει κατά 24,61326 

%. 

Από τον ANOVA πίνακα που δείχνει το ποσοστό των παρατηρήσεων που εξηγούνται 

από το μοντέλο μας (περιγράφηκε ανωτέρω) και το ποσοστό των παρατηρήσεων που 

εξηγούνται από το στατιστικό λάθος (ε), βλέπουμε ότι μεγάλο ποσοστό των 

παρατηρήσεων εξηγούνται από το στατιστικό λάθος. 

Η prob. F είναι0,0885>0,001 που σημαίνει ότι το μοντέλο μας έχει στατιστική ισχύ σε 

root MSE (τετραγωνική ρίζα του λάθους, (προκύπτει από την ελαχιστοποίηση του 

λάθους, (μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων)) είναι 1,1119. 
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                              ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Στην περίπτωση αυτή το μοντέλο μας γράφεται ως εξής: 

Sdi = a0i + a1ipract + a2irand + a3iknow_ad + a4isuitrec + εi (4.5) 

Όπου i είναι το σύμβολο του (1,2,3,4) κάθε νοσοκομείου χωριστά. 

Ισχύουν τα ίδια που περιγράφηκαν ανωτέρω, με τη σταθερά constance να έχει 

στατιστική ισχύ και να ισχύει ότι για τα νοσοκομεία χωριστά αν η σταθερά constance 

ανέβει κατά μία μονάδα, η sd θα ανέβει κατά 30,4565%. 

Επίσης, βλέπουμε το στατιστικό λάθος μεταξύ και ανάμεσα στα νοσοκομεία είναι 

0,12593431 και 1,0855609 αντίστοιχα, ενώ η τετραγωνική ρίζα του λάθους (rho είναι 

0,1327926. 

 

                                                       

                            

                              

                                      E. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

                                   ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

                                           Διάγραμμα 1.1 

Στο διάγραμμα 1.1 βλέπουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των παρατηρήσεων να βρίσκεται 

στα πάρα πολύ καλά επίπεδα και ένα μικρό ποσοστό στα πολύ καλά. 

                                           Διάγραμμα 1.2 

Στο διάγραμμα 1.2 βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων να βρίσκεται στη 

μεταβλητή 4, που υποδηλώνει ότι τα καρότσια της μεταφοράς χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. 

                                          Διάγραμμα 1.3 

Στο διάγραμμα 1.3, βλέπουμε ότι οι παρατηρήσεις ισοκατανέμονται στα πάρα πολύ 

καλά και στα πολύ καλά επίπεδα. 

                                         Διάγραμμα 1.4 

Στο διάγραμμα 1.4 βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων στη μεταβλητή 4, 

που υποδηλώνει ότι τα καρότσια δεν έχουν αιχμηρές προεξοχές στην πλειοψηφία των 

νοσοκομείων. 

                                        Διάγραμμα 1.5 
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Στο διάγραμμα 1.5, βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα πάρα πολύ 

καλά επίπεδα. 

                                      Διάγραμμα 1.6 

Στο διάγραμμα 1.6, βλέπουμε ότι και στο 1.5. 

                                      Διάγραμμα 1.7 

Στο διάγραμμα 1.7, βλέπουμε μια τυπική προσέγγιση της chi2 κατανομής, που 

σημαίνει ότι η πλειοψηφία των παρατηρήσεων βρίσκεται στα πάρα πολύ καλά και 

στα πολύ καλά επίπεδα. 

                                     Διάγραμμα 1.8 

Στο διάγραμμα 1.8, βλέπουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα 

πάρα πολύ καλά επίπεδα. 

                                      ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BOX-PLOT 

                                    Διάγραμμα 2.1 

Στο διάγραμμα 2.1, βλέπουμε ότι οι παρατηρήσεις κατανέμονται από τα πάρα πολύ 

καλά και τα πολύ καλά επίπεδα. 

                                    Διάγραμμα 2.2 

Στο διάγραμμα 2.2 βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων στη μεταβλητή 4 

και μία ακραία τιμή. 

                                   Διάγραμμα 2.3 

Στο διάγραμμα 2.3, βλέπουμε ότι και στο 2.1 

                                   Διάγραμμα 2.4 

Στο διάγραμμα 2.4, βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων στην τιμή 4 και 

δύο ακραίες τιμές. 

                                 Διάγραμμα 2.5 

Στο διάγραμμα 2.5, βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα πάρα πολύ 

καλά επίπεδα και μία ακραία τιμή. 

                                 Διάγραμμα 2.6 

Στο διάγραμμα 2.6, οι παρατηρήσεις κατανέμονται στα πάρα πολύ και στα πολύ καλά 

επίπεδα. 

                                  Διάγραμμα 2.7 
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Στο διάγραμμα 2.7, οι παρατηρήσεις κατανέμονται στα πάρα πολύ καλά και στα πολύ 

καλά επίπεδα και παρατηρούμε και μία ακραία τιμή. 

                                  Διάγραμμα 2.8 

Στο διάγραμμα 2.8, παρατηρούμε τις παρατηρήσεις στα πάρα πολύ καλά επίπεδα και 

μία ακραία τιμή. 

 

 

                        ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BOX-PLOT BY HOSPITAL 

                                      Διάγραμμα 3.1 

Στο διάγραμμα 3.1, βλέπουμε ότι οι παρατηρήσεις στα νοσοκομεία 3 και 1 

κυμαίνονται στα πάρα πολύ καλά και στα πολύ καλά επίπεδα ενώ στα νοσοκομεία 2 

και 4 βρίσκονται στα πάρα πολύ καλά επίπεδα, ενώ το νοσοκομείο 4 παρουσιάζει μία 

ακραία τιμή. 

                                      Διάγραμμα 3.2 

Στο διάγραμμα 3.2, βλέπουμε ότι όλα τα νοσοκομεία βρίσκονται στην τιμή 4, εκτός 

από το ένα που έχει παρατηρήσεις στην τιμή 1 που παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

total σαν ακραία τιμή. 

                                    Διάγραμμα 3.3 

Στο διάγραμμα 3.3, βλέπουμε ότι οι παρατηρήσεις κυμαίνονται στα πάρα πολύ καλά 

και στα πολύ καλά επίπεδα. 

                                   Διάγραμμα 3.4 

Στο διάγραμμα 3.4, βλέπουμε ότι τα νοσοκομεία βρίσκονται στην τιμή 4, ενώ στο 

νοσοκομείο 1 κυμαίνονται στις τιμές 2,4 και1 που στο total εμφανίζονται σαν ακραίες 

τιμές. 

                                   Διάγραμμα 3.5 

Στο διάγραμμα 3.5, βλέπουμε ότι τα νοσοκομεία βρίσκονται στα πάρα πολύ καλά και 

στα πολύ καλά επίπεδα. 

                                    Διάγραμμα 3.6 

Στο διάγραμμα 3.6, βλέπουμε ότι οι παρατηρήσεις στα νοσοκομεία 3 και4 

κατανέμονται στα πάρα πολύ καλά και στα πολύ καλά επίπεδα, ενώ στα νοσοκομεία 

1 και 2 όλες είναι στα πάρα πολύ καλά επίπεδα. 

                                   Διάγραμμα 3.7 
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Στο διάγραμμα αυτό βλέπουμε ότι στο νοσοκομείο 1 οι παρατηρήσεις κατανέμονται 

στα πάρα πολύ καλά και στα πολύ καλά επίπεδα, στο νοσοκομείο 2 βρίσκονται όλες 

στα πάρα πολύ καλά επίπεδα, στο νοσοκομείο 3 οι παρατηρήσεις κατανέμονται προς 

όλες τις τιμές (κάτι που στο total η τιμή 4 παρουσιάζεται σαν ακραία τιμή) και στο 

νοσοκομείο 4, βρίσκονται στα πολύ καλά επίπεδα με μία ακραία τιμή. 

                                   Διάγραμμα 3.8 

Στο διάγραμμα αυτό, οι παρατηρήσεις κυμαίνονται στα πάρα πολύ καλά και στα πολύ 

καλά επίπεδα. 

 

 

                              ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ SCATTER PLOT 

                               Διάγραμμα 4.1 

Δεν υπάρχει σχέση 

                              Διάγραμμα 4.2 

Δεν υπάρχει σχέση 

                             Διάγραμμα 4.3 

Δεν υπάρχει σχέση 

                             Διάγραμμα 4.4 

Δεν υπάρχει σχέση 

                             Διάγραμμα 4.5 

Δεν υπάρχει σχέση 

                             Διάγραμμα 4.6 

Δεν υπάρχει σχέση 

                            Διάγραμμα 4.7 

Δεν υπάρχει σχέση 

                          Διάγραμμα 4.8 

Δεν υπάρχει σχέση 
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                ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

Στην περιγραφική στατιστική όπως και σε άλλα εδάφια της παρούσας εργασίας, θα 

ασχοληθούμε με τα μέτρα κεντρικής τάσης όπως είναι ο μέσος όρος, τα εύρη των 

παρατηρήσεων και επίσης με το μέγεθος εκείνο της στατιστικής που ονομάζεται 

τυπική απόκλιση και μας δείχνει κυρίως το πλάτος της κατανομής στην περαιτέρω 

στατιστική ανάλυση της εμπιστοσύνης 95%, πέριξ του μέσου όρου. Όπως βλέπουμε, 

οι μέσοι όροι των παρατηρήσεων βρίσκονται στα πάρα πολύ καλά επίπεδα ενώ στις 

μεταβλητές που απαιτείται να βρίσκονται στην τιμή «καθόλου» αγγίζουν τα 3,78 και 

3,71 αντίστοιχα. Το τυπικό σφάλμα είναι αρκετά ικανοποιητικό για στατιστικά 

αποτελέσματα στην 95% εμπιστοσύνη. 

Όσον αφορά την περιγραφική ανάλυση για τα νοσοκομεία χωριστά, βλέπουμε ότι τα 

νοσοκομεία παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις τόσο μεταξύ τους, όσο και μέσα σε αυτά 

(τυπικό σφάλμα σε between-within). Αυτό σημαίνει ότι οι ΕΚΔΑΥΜ 

διαφοροποιούνται τόσο από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, όσο και μεταξύ των 

διαφόρων τμημάτων αυτών. 

 

                                        ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 

Με τη γραμμική παλινδρόμηση όπως αναφέραμε παραπάνω, εκφράζουμε το 

γραμμικό μοντέλο και με τη μέθοδο OLS (ελαχίστων τετραγώνων), εξαλείφουμε το 

στατιστικό λάθος. Στην προκειμένη περίπτωση, το μοντέλο μας γράφεται ως εξής: 

Sd=a0 + a1tr_des + a2tr_ex + a3tr_suit + a4tr_sol + a5tr_st + a6tr_cl +a7tr_av +a8tr_dail 

+ε. (4.6) 

Όπου sd η εξαρτημένη μας μεταβλητή, a0 η σταθερά constance , a(1+…..ν-1, ν) οι 

συντελεστές coefficients και ε το στατιστικό λάθος. 

Για τη μεταβλητή tr_des: την απορρίπτουμε σε tstatistic 1,50 και pvalue 0,141σε 

εμπιστοσύνη 95%. 

Για τη μεταβλητή tr_ex: την απορρίπτουμε σε tstatistic -1,43 και pvalue 0.160 σε 95% 

εμπιστοσύνη. 

Για τη μεταβλητή tr_suit: την απορρίπτουμε σε tstatistic -0,82 και pvalue 0,414 σε 95% 

εμπιστοσύνη. 

Για τη μεταβλητή tr_sol: την απορρίπτουμε σε tstatistic 1,36 και pvalue 0,181 σε 95% 

εμπιστοσύνη 

Για τη μεταβλητή tr_st: την απορρίπτουμε σε tstatistic -1,41 και pvalue 0,167 σε 95% 

εμπιστοσύνη. 
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Για τη μεταβλητή tr_cl: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,14 και pvalue 0,889 σε 95% 

εμπιστοσύνη. 

Για τη μεταβλητή tr_av: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,23 και pvalue 0,819 σε 95% 

εμπιστοσύνη. 

Για τη μεταβλητή tr_dail: την απορρίπτουμε σε tstatistic 1,20 και pvalue 0,238 σε 95% 

εμπιστοσύνη. 

Για τη σταθερά constance:  την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,23 και pvalue 0,816 σε 

95% εμπιστοσύνη. 

Από τον ANOVA που εξηγεί τον αριθμό των παρατηρήσεων που εξηγούνται από το 

μοντέλο και τον αριθμό των παρατηρήσεων που εξηγούνται από το στατιστικό λάθος, 

βλέπουμε ότι είναι περισσότερες οι παρατηρήσεις που εξηγούνται από το στατιστικό 

λάθος. 

Η prob. F είναι >0,001 σε root MSE 1,0928. (ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΤΟΥ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ). 

 

 

 

                   ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Στο εν λόγω εδάφιο, το μοντέλο της παλινδρόμησης γράφεται ως εξής: 

Sdi = a0i + a1itr_des + a2itr_ex +a3itr_suit +a4itr_sol + a5itr_st +a6itr_cl +a7itr_av 

+a8itr_dail + εi. (4.6) 

Όπου i κάθε νοσοκομείο χωριστά (1,2,3,4). 

Ισχύουν ότι είπαμε ανωτέρω για τις μεταβλητές. Το στατιστικό λάθος έχει μεγάλη 

ισχύ μεταξύ των νοσοκομείων. (sigma e=1,1063). 

                                            ΣΤ. ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

                                          Διάγραμμα 1.1 

Στο διάγραμμα 1.1 βλέπουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα 

πάρα πολύ καλά και στα πολύ καλά επίπεδα. 

                                          Διάγραμμα 1.2 

Στο διάγραμμα 1.2 βλέπουμε όλες τις παρατηρήσεις στα πάρα πολύ καλά και στα 

πολύ καλά επίπεδα. 
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                                          Διάγραμμα 1.3 

Στο 1.3 βλέπουμε ότι και στο 1.1 

                                         Διάγραμμα 1.4 

Στο 1.4 βλέπουμε ότι και στο 1.2 

                                        Διάγραμμα 1.5 

Στο 1.5 βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

 

                                       ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BOX-PLOT 

                                       Διάγραμμα 2.1 

Στο διάγραμμα 2.1 βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των παρατηρήσεων κατανέμεται στα 

πάρα πολύ καλά και στα πολύ καλά επίπεδα. 

                                      Διάγραμμα 2.2 

Στο διάγραμμα 2.2 βλέπουμε όλες τις παρατηρήσεις να κατανέμονται στα πάρα πολύ 

καλά και στα πολύ καλά επίπεδα. 

                                     Διάγραμμα 2.3 

Στο 2.3, βλέπουμε ότι και στο 2.1 

                                      

                                     Διάγραμμα 2.4 

Στο διάγραμμα 2.4, βλέπουμε ότι και στο 2.2 

                                     Διάγραμμα 2.5 

Στο διάγραμμα 2.5, βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο. 

                               3. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BOX-PLOT BY HOSPITAL 

                                    Διάγραμμα 3.1 

Στο διάγραμμα 3.1, βλέπουμε ότι όλα τα νοσοκομεία βρίσκονται στα πάρα πολύ καλά 

και στα πολύ καλά επίπεδα. 

                                   Διάγραμμα 3.2 

Βλέπουμε ότι όλες οι παρατηρήσεις σε κάθε νοσοκομείο βρίσκονται στα πάρα πολύ 

καλά και στα πολύ καλά επίπεδα. 
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                                 Διάγραμμα 3.3 

Βλέπουμε ότι στα τρία νοσοκομεία οι παρατηρήσεις βρίσκονται στα πάρα πολύ καλά 

και στα πολύ καλά επίπεδα, ενώ στο νοσοκομείο 3, η πλειοψηφία των παρατηρήσεων 

βρίσκεται στα πάρα πολύ καλά και στα πολύ καλά επίπεδα. 

                                Διάγραμμα 3.4 

Στο διάγραμμα 3.4, βλέπουμε ότι όλες οι παρατηρήσεις σε όλα τα νοσοκομεία 

κατανέμονται στα πάρα πολύ καλά και στα πολύ καλά επίπεδα. 

                               Διάγραμμα 3.5 

Στο διάγραμμα 3.5, βλέπουμε ότι και στο 3.4. 

 

                               ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ SCATTER-PLOT 

                              Διάγραμμα 4.1 

Δεν υπάρχει σχέση, το ίδιο ισχύει και για το 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. 

 

 

 

 

 

 

                                        ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

Στο κομμάτι αυτό της στατιστικής, θα ασχοληθούμε με τα μέτρα κεντρικής τάσης, 

κυρίως μέσο όρο και εύρη μεταβλητών, καθώς και με το μέγεθος εκείνο της 

στατιστικής που ονομάζεται τυπική απόκλιση, μέγεθος του οποίου μας δείχνει το 

πλάτος της κατανομής πέριξ του μέσου όρου, (σε εμπιστοσύνη 95% που έχουμε 

ορίσει) της οποίας η κορυφή μας δείχνει την επικρατούσα τιμή. Όπως φαίνεται από 

την περιγραφική ανάλυση, ο μέσος όρος των παρατηρήσεων βρίσκεται στα πάρα 

πολύ καλά επίπεδα, ενώ η τυπική απόκλιση, μας δείχνει ότι το 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης, έχει τη δυνατότητα να δώσει έγκυρα αποτελέσματα. 

Όσον αφορά την περιγραφική στατιστική για κάθε νοσοκομείο χωριστά, βλέπουμε 

ότι στην πλειοψηφία των μεταβλητών οι διαφοροποιήσεις των νοσοκομείων αφορούν 

κυρίως ενδονοσοκομειακές διαδικασίες, δηλαδή στις διαφοροποιήσεις κάθε φορά του 
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ΕΚΔΑΥΜ, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του νοσοκομείου, παρά μεταξύ των 

νοσοκομείων. 

 

                                           ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 

Με τη γραμμική παλινδρόμηση και τη μέθοδο OLS εξαλείφουμε το στατιστικό λάθος 

του μοντέλου μας το οποίο στην προκειμένη περίπτωση έχει την εξής μορφή: 

                   Sd=a0 + a1cons + a2iso + a3van + a4sign +a5pap +ε. (4.7) 

Όπου sd η εξαρτημένη μας μεταβλητή, a(1+…..ν-1,ν) οι συντελεστές coefficients, a0 

η σταθερά constance και ε το στατιστικό λάθος. 

Για τη μεταβλητή cons: στο 95% δ.ε την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,39 και pvalue 

0,701. 

Για τη μεταβλητή iso: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,54 και pvalue 0,590 στο 95% δ.ε 

Για τη μεταβλητή van: την απορρίπτουμε σε tstatistic -0,33 και pvalue 0,744 στο 95% 

δ.ε 

Για τη μεταβλητή sign:  την απορρίπτουμε σε tstatistic -0,28 και pvalue 0,782 στο 95% 

δ.ε 

Για τη μεταβλητή pap: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,77 και pvalue 0,443 στο 95% 

δ.ε 

Για τη σταθερά constance: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,93 και pvalue 0,357 στο 

95% δ.ε. 

Από τον πίνακα ANOVA που αφορά τις παρατηρήσεις που εξηγούνται από το 

μοντέλο και αυτές που εξηγούνται από το στατιστικό λάθος, βλέπουμε ότι είναι 

περισσότερες αυτές που εξηγούνται από το στατιστικό λάθος. 

Η prob. Fείναι >0,001σε ROOT MSE 1,2118 και το μοντέλο έχει στατιστική ισχύ. 

 

                        

 

 

                

        ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Στην περίπτωση αυτή το μοντέλο μας γράφεται ως εξής: 
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Sdi=a0i + a1icons +a2iiso +a3ivan +a4isign + a5ipap +εi (4.8) 

Όπού i είναι ο αριθμός των νοσοκομείων (1,2,3,4). Στην περίπτωση αυτή ισχύουν ότι 

είπαμε ανωτέρω συν του ότι το λάθος μεταξύ νοσοκομείων έχει στατιστική ισχύ. 

                                       Ζ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 

                               ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΗΣ 

                                           Διάγραμμα 1.1 

Στο διάγραμμα 1.1, όλες τις παρατηρήσεις στα πάρα πολύ καλά και στα πολύ καλά 

επίπεδα. 

                                           Διάγραμμα 1.2 

Στο διάγραμμα 1.2, βλέπουμε ότι και στο 1.1 

                                          Διάγραμμα 1.3 

Στο διάγραμμα 1.3, βλέπουμε ότι και στα προηγούμενα 

                                          Διάγραμμα 1.4 

Στο διάγραμμα 1.4, βλέπουμε τις παρατηρήσεις στις τιμές 3,4 δηλαδή σε πάρα πολύ 

καλά επίπεδα 

                                         Διάγραμμα 1.5 

Στο διάγραμμα 1.5, βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                                        Διάγραμμα 1.6 

Στο διάγραμμα 1.6, βλέπουμε ότι και στα 1.1-1.3 

                                       Διάγραμμα 1.7 

Στο 1.7, βλέπουμε ότι και στα διαγράμματα από 1.1-1.3 

                                     Διάγραμμα 1.8 

Στο 1.8, βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                                    Διάγραμμα 1.9 

Στο διάγραμμα 1.9, βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                                Διάγραμμα 1.10 

Στο διάγραμμα 1.10, βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 
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                               Διάγραμμα 1.11 

Στο διάγραμμα 1.11, βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                              Διάγραμμα 1.12 

Στο διάγραμμα 1.12, βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                           Διάγραμμα 1.13 

Στο διάγραμμα 1.13, βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                          Διάγραμμα 1.14 

Στο διάγραμμα 1.14, βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο. 

 

                                 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BOX-PLOT 

                        Διάγραμμα 2.1 

Στο διάγραμμα 2.1, βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα πάρα πολύ 

καλά και στα πολύ καλά επίπεδα. 

                      Διάγραμμα 2.2 

Στο διάγραμμα 2.2, βλέπουμε ότι και στο 2.1 

                     Διάγραμμα 2.3 

Στο διάγραμμα 2.3, βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                    Διάγραμμα 2.4 

Στο διάγραμμα 2.4, που αφορά την απαγόρευση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στο 

χώρο, βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων στις τιμές 3 και 4. 

                  Διάγραμμα 2.5 

Στο διάγραμμα 2.5, που αφορά τη μη πρόσβαση σε ζώα και σε πουλιά στο χώρο, 

βλέπουμε τη συγκέντρωση των παρατηρήσεων στις τιμές 3 και 4. 

                Διάγραμμα 2.6 

Στο διάγραμμα 2.6 βλέπουμε ότι και στα 2.1-2.3 

              Διάγραμμα 2.7 

Στο διάγραμμα 2.7, βλέπουμε ότι και στα 2.1-2.3 
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              Διάγραμμα 2.8 

Στο διάγραμμα 2.8, βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

            Διάγραμμα 2.9 

Στο διάγραμμα 2.9, βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

          Διάγραμμα 2.10 

Στο διάγραμμα 2.10, βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο, με τη διάμεσο (αν βάλουμε 

τις παρατηρήσεις σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά και τραβήξουμε μια κάθετο στη 

μέση) (μέτρα κεντρικής τάσης) να βρίσκεται στα πάρα πολύ καλά επίπεδα. 

       Διάγραμμα 2.11 

Στο διάγραμμα 2.11, βλέπουμε ότι και στο 2.9 

      Διάγραμμα 2.12 

Στο διάγραμμα 2.12 βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

    Διάγραμμα 2.13 

Στο διάγραμμα 2.13, βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

    Διάγραμμα 2.14 

Στο διάγραμμα 2.14, βλέπουμε ότι και στο 2.10. 

                          ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BOX-PLOT BY HOSPITAL 

     Διάγραμμα 3.1 

Στο διάγραμμα 3.1, βλέπουμε ότι όλα τα νοσοκομεία βρίσκονται στα πάρα πολύ καλά 

και στα πολύ καλά επίπεδα. 

    Διάγραμμα 3.2 

Στο διάγραμμα 3.2, βλέπουμε ότι και στο 3.1 

   Διάγραμμα 3.3 

Στο διάγραμμα 3.3, βλέπουμε ότι και στο 3.2 

  Διάγραμμα 3.4 

Στο διάγραμμα 3.4, βλέπουμε ότι όλες οι παρατηρήσεις συγκεντρώνονται στις τιμές 3 

και4, δηλαδή στα πάρα πολύ καλά και στα πολύ καλά επίπεδα. 

  Διάγραμμα 3.5 
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Στο διάγραμμα 3.5, βλέπουμε ότι και στο 3.4 

 

  Διάγραμμα 3.6 

Στο διάγραμμα 3.6, βλέπουμε ότι και στο 3.1-3.3 

    Διάγραμμα 3.7 

Στο διάγραμμα 3.7, βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

   Διάγραμμα 3.8 

Στο διάγραμμα 3.8, βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

  Διάγραμμα 3.9 

Στο διάγραμμα 3.9, βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

  Διάγραμμα 3.10 

Στο διάγραμμα 3.10, βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο, με τη διάμεσο στο total στα 

πάρα πολύ καλά επίπεδα 

  Διάγραμμα 3.11 

Στο διάγραμμα 3.11, βλέπουμε ότι από 3.6-3.9 

  Διάγραμμα 3.12 

Στο διάγραμμα 3.12, βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

  Διάγραμμα 3.13 

Βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

  Διάγραμμα 3.14 

Στο διάγραμμα 3.14, βλέπουμε ότι και στο 3.10. 

 

                              SCATTER-PLOT ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

   Διάγραμμα 4.1 

Δεν υπάρχει σχέση 

  Διάγραμμα 4.2 

Δεν υπάρχει σχέση 
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  Διάγραμμα 4.3 

Δεν υπάρχει σχέση 

  Διάγραμμα 4.4 

Δεν υπάρχει σχέση 

 Διάγραμμα 4.5 

Δεν υπάρχει σχέση 

 Διάγραμμα 4.6 

δεν υπάρχει σχέση 

  Διάγραμμα 4.7 

Δεν υπάρχει σχέση 

 Διάγραμμα 4.8 

Δεν υπάρχει σχέση 

  Διάγραμμα 4.9 

Δεν υπάρχει σχέση 

Διάγραμμα 4.10 

Δεν υπάρχει σχέση 

Διάγραμμα 4.11 

Δεν υπάρχει σχέση 

Διάγραμμα 4.12 

Δεν υπάρχει σχέση 

Διάγραμμα 4.13 

Δεν υπάρχει σχέση 

Διάγραμμα 4.14 

Δεν υπάρχει σχέση. 
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                        ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

Στο κομμάτι αυτό της στατιστικής, θα ασχοληθούμε με τα μέτρα κεντρικής τάσης και 

κυρίως το μέσον όρο και το μέγεθος εκείνο που ονομάζεται τυπική απόκλιση. Όπως 

φαίνεται από τη στατιστική ανάλυση, ο μέσος όρος όλων των παρατηρήσεων, 

βρίσκεται στα πάρα πολύ καλά επίπεδα και για τις δυο παρατηρήσεις no_auth και 

env, είναι πάνω από 3,5. Επίσης, βλέπουμε την τυπική απόκλιση, να βρίσκεται σε 

τέτοια επίπεδα, που να διευκολύνει την περαιτέρω στατιστική ανάλυση στην 95% 

εμπιστοσύνη (κατάλληλο πλάτος κατανομής πέριξ του μέσου όρου). 

Όσον αφορά την εξατομικευμένη ανάλυση για κάθε νοσοκομείο χωριστά, 

παρατηρούμε ότι τα νοσοκομεία παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις το καθένα μέσα 

στους κόλπους τους, παρά μεταξύ τους, γεγονός που οφείλεται στις διαφοροποιήσεις 

των ποσοτήτων και των αποβλήτων που κάθε νοσοκομείο παράγει. (η τυπική 

απόκλιση στο within (πέριξ του μέσου όρου), πλησιάζει περισσότερο την τυπική 

απόκλιση του overall (πέριξ του μέσου όρου)). 

 

                                  ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 

Με τη γραμμική παλινδρόμηση και τη μέθοδο OLS εξαλείφουμε το στατιστικό λάθος 

ε του μοντέλου μας, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση έχει την εξής μορφή: 

Sd=a0 + a1bot + a2wat +a3mov_tr +a4no_auth +a5env +a6light +a7cl_fo +a8prev 

+a9no_fir +a10needs +a11check +a12floors +a13pap_sen +a14pap_ex + ε. (4.9) 

Όπου sd η εξαρτημένη μου μεταβλητή, a (1+….n-1,n) οι συντελεστές coefficients, a0 

η σταθερά constance και ε το στατιστικό λάθος του μοντέλου. Επομένως: 

Για τη μεταβλητή bot: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,61 και pvalue 0,543 

Για τη μεταβλητή wat: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,84 και pvalue 0,405 

Για τη μεταβλητή mov_tr: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,38 σε απόλυτη τιμή και 

pvalue 0,703 

Για τη μεταβλητή no_auth: την απορρίπτουμε σε tstatistic 1,49 και pvalue 0,144 

Για τη μεταβλητή env: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,05 σε απόλυτη τιμή και pvalue 

0,958. 

Για τη μεταβλητή light: την αποδεχόμαστε σε tstatistic 2,41 και pvalue 0,021 και 

έχουμε ότι αν η συγκεκριμένη μεταβλητή ανέβει κατά μία μονάδα, τότε η sd θα 

ανέβει κατά 44,27712 %. 

Για τη μεταβλητή cl_fo: την απορρίπτουμε σε tstatistic 1,21 σε απόλυτη τιμή και 

pvalue 0,234 
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Για τη μεταβλητή prev: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,54 σε απόλυτη τιμή και pvalue 

0,591 

Για τη μεταβλητή no_fir: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,84 και pvalue 0,408 

Για τη μεταβλητή needs: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,06 σε απόλυτη τιμή και 

pvalue 0,953 

Για τη μεταβλητή check: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,15 σε απόλυτη τιμή και 

pvalue 0,884 

Για τη μεταβλητή floors: την απορρίπτουμε σε tstatistic 1,35 σε απόλυτη τιμή και 

pvalue  0.186 

Για τη μεταβλητή pap_sen: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,42 και pvalue 0,677 

Για τη μεταβλητή pap_ex: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,95 και pvalue 0,346. 

Για τη σταθερά constance: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,48 σε απόλυτη τιμή και 

pvalue 0,635. 

Η prob. F πρέπει να είναι >0,001 για να έχει στατιστική ισχύ το μοντέλο μας στους 14 

β.ε (α1+….ν-1,ν –constance) είναι 0,90 σε root MSE (τετραγωνική ρίζα λάθους 1,177). 

Από τον ANOVA που δείχνει το ποσοστό των παρατηρήσεων που εξηγούνται από το 

μοντέλο μας και αυτό που εξηγούνται από το στατιστικό λάθος, βλέπουμε ότι είναι 

μεγαλύτερο το ποσοστό των παρατηρήσεων που εξηγούνται από το στατιστικό λάθος. 

                    ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Στην περίπτωση αυτή το μοντέλο μας γράφεται ως εξής: 

Sdi =a0i + a1ibot + a2iwat +a3imov_tr + a4inoauth + a5ienv + a6ilight + a7icl_fo + a8iprev 

+a9ino_fir + a10ineeds + a11icheck + a12ifloors + a13ipap_sen +a14ipap_ex + ει. (4.10) 

Όπου i ο αριθμός ο μοναδικός αριθμός του κάθε νοσοκομείου δηλαδή i (1,2,3,4). 

Ισχύουν όσα είπαμε στο παραπάνω εδάφιο με αυτή τη διαφορά. 

Παρατηρούμε ότι τα νοσοκομεία δεν παρουσιάζουν αξιόλογες διαφορές μεταξύ τους. 

(sigma u=0). 

                                         Η. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

                                         Διάγραμμα 1.1 

Στο διάγραμμα 1.1, βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα πάρα πολύ 

καλά και στα πολύ καλά επίπεδα 

                                        Διάγραμμα 1.2 
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Στο διάγραμμα 1.2, βλέπουμε μια προσέγγιση της τυπικής κανονικής κατανομής, 

πράγμα που σημαίνει ότι οι μεταβλητές κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλες τις τιμές. 

                                        Διάγραμμα 1.3 

Στο διάγραμμα 1.3, βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα πάρα πολύ 

καλά και στα πολύ καλά επίπεδα. 

                                        Διάγραμμα 1.4 

Στο διάγραμμα 1.4, βλέπουμε ότι και στο 1.3 

 

 

 

                                   ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BOX-PLOT 

                                        Διάγραμμα 2.1 

Στο διάγραμμα 2.1, βλέπουμε τις παρατηρήσεις να συγκεντρώνονται στα πάρα πολύ 

καλά και στα πολύ καλά επίπεδα καθώς και μια ακραία τιμή 

                                        Διάγραμμα 2.2 

Στο διάγραμμα 2.2, βλέπουμε ότι και στο 2.1 

                                        Διάγραμμα 2.3 

Στο διάγραμμα 2.3, βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                                       Διάγραμμα 2.4 

Στο διάγραμμα 2.4, βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο, με τη διάμεσο να βρίσκεται 

στα πάρα πολύ καλά επίπεδα. 

                          ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BOX-PLOT BY HOSPITAL 

                                       Διάγραμμα 3.1 

Στο διάγραμμα 3.1, βλέπουμε ότι στα τρία νοσοκομεία, οι τιμές βρίσκονται στα πάρα 

πολύ καλά και στα πολύ καλά επίπεδα, ενώ στο νοσοκομείο 3, κυμαίνονται από τα 

πάρα πολύ καλά και τα μέτρια (κάτι που στο total, φαίνεται σαν ακραία τιμή), ενώ η 

διάμεσος, βρίσκεται στα πολύ καλά επίπεδα. 

                                       Διάγραμμα 3.2 



184 
 

Στο διάγραμμα 3.1, βλέπουμε στο νοσοκομείο 1 την πλειοψηφία των παρατηρήσεων 

στα πολύ καλά και στα μέτρια επίπεδα, στα νοσοκομεία 2 και 3 στα πάρα πολύ καλά 

και στα πολύ καλά επίπεδα και στο νοσοκομείο 4, παρατηρούμε μια ακραία τιμή. 

                                       Διάγραμμα 3.3 

Στο διάγραμμα 3.3, βλέπουμε το νοσοκομείο 1, στα πολύ καλά επίπεδα με δύο 

ακραίες τιμές, στο νοσοκομείο 2, βλέπουμε όλες τις παρατηρήσεις στα πάρα πολύ 

καλά και στα πολύ καλά επίπεδα, στο νοσοκομείο 3, βλέπουμε την πλειοψηφία των 

παρατηρήσεων στα πάρα πολύ καλά και στα πολύ καλά επίπεδα και στο νοσοκομείο 

4, βλέπουμε ότι και στο νοσοκομείο 2. 

                                      Διάγραμμα 3.4 

Στο διάγραμμα 3.4, βλέπουμε ότι στο νοσοκομείο 1, όλες οι παρατηρήσεις 

βρίσκονται στα πολύ καλά επίπεδα και 2 ακραίες τιμές, στο νοσοκομείο 2, βλέπουμε 

όλες τις παρατηρήσεις στα πάρα πολύ καλά και στα πολύ καλά επίπεδα με μια ακραία 

τιμή, στο νοσοκομείο 3, βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα πάρα 

πολύ καλά και στα πολύ καλά επίπεδα και στο νοσοκομείο 4, βλέπουμε όλες τις 

παρατηρήσεις στα πάρα πολύ καλά και στα πολύ καλά επίπεδα. 

 

                                 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ SCATTER-PLOT 

                                     Διάγραμμα 4.1 

Δεν υπάρχει σχέση 

                                  Διάγραμμα 4.2 

Δεν υπάρχει σχέση 

                                  Διάγραμμα 4.3 

Δεν υπάρχει σχέση 

                                 Διάγραμμα 4.4 

Δεν υπάρχει σχέση. 

                                     ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

Στο κομμάτι αυτό της στατιστικής, θα ασχοληθούμε με τα μέτρα κεντρικής τάσης, 

κυρίως με το μέσον όρο και το μέγεθος εκείνο που ονομάζεται τυπικό σφάλμα. Όπως 

φαίνεται από το αρχείο, ο μέσος όρος βρίσκεται στα πάρα πολύ καλά επίπεδα και η 

τυπική απόκλιση είναι τέτοια, που μας επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων στην 

εμπιστοσύνη 95% πέριξ του μέσου όρου. 
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Από την περιγραφική στατιστική για κάθε νοσοκομείο χωριστά, φαίνεται ότι τα 

νοσοκομεία παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις εντός των κόλπων τους παρά μέσα σε 

αυτά (το τυπικό σφάλμα του within, πλησιάζει περισσότερο το overall), γεγονός που 

μπορεί να οφείλεται στις διαφοροποιήσεις των αποβλήτων μεταξύ των διαφορετικών 

τμημάτων. 

                                   ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 

Με τη γραμμική παλινδρόμηση και τη μέθοδο OLS εξαλείφουμε το στατιστικό λάθος 

ε του γραμμικού μας μοντέλου που στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει την εξής 

μορφή: 

Sd=a0 + a1dan + a2dan_hos + a3pap_rec +a4pap_sig + ε. (4.11) 

Όπου sd η εξαρτημένη μου μεταβλητή, a (1+….n-1,n) οι συντελεστές coefficients, a0 

η σταθερά constance και ε το στατιστικό λάθος που εξαλείφουμε με τη μέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων. 

Για τη μεταβλητή dan: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,35 σε απόλυτη τιμή και pvalue 

0,728. 

Για τη μεταβλητή dan_hos:  την απορρίπτουμε σε tstatistic 1,70 και pvalue 0,096. 

Για τη μεταβλητή pap_rec: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,16 σε απόλυτη τιμή και 

pvalue 0,875. 

Για τη μεταβλητή pap_sig: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,53 σε απόλυτη τιμή και 

pvalue 0,596 

Για τη σταθερά constance: την αποδεχόμαστε σε tstatistic 2,81 και pvalue 0,007 και 

ισχύει ότι αν η σταθερά constance ανέβει κατά μία μονάδα, τότε η sd θα ανέβει κατά 

141,7016 %. (συντελεστής coefficient της constance). 

Η prob. F  στους 4 β.ε (a(1+….n-1,n-constance) είναι 0,4937>0,001 επομένως το ttest 

έχει στατιστική ισχύ σε root MSE 1,1322 (τετραγωνική ρίζα λάθους). 

Από τον ANOVA που εξηγεί το ποσοστό των παρατηρήσεων που εξηγούνται από το 

μοντέλο και αυτών που εξηγούνται από το στατιστικό λάθος βλέπουμε ότι μεγάλο 

ποσοστό παρατηρήσεων εξηγούνται από το λάθος. 

                 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Στην περίπτωση αυτή το μοντέλο μας έχει ως εξής: 

Sdi = a0i + a1idan + a2idan_hos + a3ipap_rec +a4ipap_sig + εi. (4.12) 

ισχύει ότι είπαμε και στο προηγούμενο εδάφιο, με τη διαφορά ότι όπου i το πλήθος 

των νοσοκομείων δηλαδή i = 1,2,3,4. 
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Ισχύει ότι είπαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο και επίσης φαίνεται ότι τα νοσοκομεία 

παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις εντός των κόλπων τους (sigma e = 1,0886017). 

                               Θ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 

                                  ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

                                        Διάγραμμα 1.1 

Στο διάγραμμα 1.1, βλέπουμε όλες τις παρατηρήσεις στα πάρα πολύ καλά και στα 

πολύ καλά επίπεδα. 

                                       Διάγραμμα 1.2 

Στο διάγραμμα 1.2, βλέπουμε ότι και στο 1.1 

                                      Διάγραμμα 1.3 

Βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                                    Διάγραμμα 1.4 

Βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                                   Διάγραμμα 1.5 

Βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                                  Διάγραμμα 1.6 

Βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                                  Διάγραμμα 1.7 

Βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                                Διάγραμμα 1.8 

Βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                               Διάγραμμα 1.9 

Βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                             Διάγραμμα 1.10 

Βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο. 
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                          ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BOX-PLOT 

Σε όλα τα διαγράμματα από 2.1-2.10 οι παρατηρήσεις κυμαίνονται ομοιόμορφα από 

τα πάρα πολύ καλά έως τα πολύ καλά επίπεδα. Τα νοσοκομεία τηρούν ευλαβικά 

αυτές τις οδηγίες. 

                            ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BOX-PLOT BY HOSPITAL 

                           Διάγραμμα 3.1 

Βλέπουμε ότι κάθε νοσοκομείο κυμαίνεται από τα πάρα πολύ καλά έως τα πολύ καλά 

επίπεδα. 

                          Διάγραμμα 3.2 

Βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                           Διάγραμμα 3.3 

Βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                            Διάγραμμα 3.4 

Βλέπουμε ότι στα τρία πρώτα νοσοκομεία οι τιμές κατανέμονται ομοιόμορφα στα 

πάρα πολύ καλά και στα πολύ καλά επίπεδα, ενώ στο νοσοκομείο 4, όλες οι 

παρατηρήσεις είναι στα πάρα πολύ καλά επίπεδα με μια ακραία τιμή στα πολύ καλά. 

                            Διάγραμμα 3.5 

Βλέπουμε ότι από 3.1-3.3 

                            Διάγραμμα 3.6 

Βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                             Διάγραμμα 3.7 

Βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                               

                               Διάγραμμα 3.8 

Βλέπουμε ότι στα νοσοκομεία 1,3,4 οι παρατηρήσεις κυμαίνονται από τα πάρα πολύ 

καλά έως τα πολύ καλά επίπεδα, ενώ στο νοσοκομείο 2, όλες οι παρατηρήσεις 

βρίσκονται στα πάρα πολύ καλά επίπεδα με μια ακραία τιμή στα πολύ καλά. 

                             Διάγραμμα 3.9 

Βλέπουμε ότι και στα διαγράμματα 3.1-3.3 

                             Διάγραμμα 3.10 



188 
 

Βλέπουμε ότι και στο 3.4. 

 

                             SCATTER-PLOT ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Στα διαγράμματα 4.1-4.10 δεν υπάρχουν σχέσεις. 

 

                                 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

Στο κομμάτι αυτό της στατιστικής, θα ασχοληθούμε με τα μέτρα κεντρικής τάσης, 

κυρίως μέσον όρο και το μέγεθος εκείνο της στατιστικής που ονομάζεται τυπική 

απόκλιση και φανερώνει κυρίως το πλάτος της κατανομής πέριξ του μέσου όρου. 

Βλέπουμε λοιπόν, ότι ο μέσος όρος των παρατηρήσεων κυμαίνεται στα πάρα πολύ 

καλά επίπεδα και ότι η τιμή του τυπικού σφάλματος στις παρατηρήσεις είναι τέτοια 

που συμπεραίνεται ότι η 95% εμπιστοσύνη είναι ικανή να δώσει στατιστικά 

αποτελέσματα. 

Από την περιγραφική στατιστική για κάθε νοσοκομείο χωριστά βλέπουμε ότι τα 

νοσοκομεία παρουσιάζουν αποκλίσεις μόνο στο εσωτερικό τους και όχι μεταξύ τους, 

πράγμα που σημαίνει ότι ο ΕΚΔΑΥΜ σε αυτό το σημείο εφαρμόζεται πιστά με τον 

ίδιο τρόπο σε όλα τα νοσοκομεία. (η τυπική απόκλιση του within πλησιάζει 

περισσότερο την τυπική απόκλιση του overall). 

 

                                      ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 

Με τη γραμμική παλινδρόμηση και τη μέθοδο OLS εξαλείφουμε το στατιστικό λάθος 

ε του μοντέλου μας το οποίο στην προκειμένη περίπτωση έχει την εξής μορφή: 

Sd= a0 + a1proc +a2clean + a3prot_em +a4prot_staf +a5cont +a6ev + a7pl_ti + a8staff + 

a9acts + a10pap +ε. (4.13) 

Όπου sd η εξαρτημένη μου μεταβλητή a(1+…..n-1,n) οι συντελεστές coefficients, a0 

η σταθερά constance και ε το στατιστικό λάθος. 

Έτσι ισχύει: 

Για τη μεταβλητή proc: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,74 και pvalue 0,466. 

Για τη μεταβλητή clean:  την απορρίπτουμε σε tstatistic 1,19 και pvalue 0,240. 

Για τη μεταβλητή prot_em: την απορρίπτουμε σε tstatistic 1,39 σε απόλυτη τιμή και 

pvalue 0,173. 

Για τη μεταβλητή prot_staf: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,14 σε απόλυτη τιμή και 

pvalue 0,889. 
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Για τη μεταβλητή cont: την απορρίπτουμε σε tstatistic 1,18 και pvalue 0,245. 

Για τη μεταβλητή ev: την απορρίπτουμε σε tstatistic 1,71 σε απόλυτη τιμή και pvalue 

0,095 

Για τη μεταβλητή pl_ti: την απορρίπτουμε σε tstatistic 1,49 σε απόλυτη τιμή και pvalue 

0,143. 

Για τη μεταβλητή staff: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,58 σε απόλυτη τιμή και pvalue 

0,568 

Για τη μεταβλητή acts: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,18 σε απόλυτη τιμή και pvalue 

0,854 

Για τη μεταβλητή pap: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,31 και pvalue 0,757. 

Για τη σταθερά constance: την αποδεχόμαστε σε tstatistic 2,35 και pvalue 0,024 και 

ισχύει ότι αν η σταθερά constance ανέβει κατά μία μονάδα τότε η εξαρτημένη μου 

μεταβλητή sd θα ανέβει κατά το συντελεστή coefficient της δηλαδή κατά 28,97421 

%. 

Η prob. F στους 10 β. ε ((1+…..ν-1, ν)coefficients – constance) είναι 0,3643>0,001 

επομένως το μοντέλο μας έχει στατιστική ισχύ. 

Από τον ANOVA που καθορίζει το ποσοστό των παρατηρήσεων που εξηγούνται από 

το μοντέλο και αυτών που εξηγούνται από το στατιστικό λάθος, βλέπουμε ότι 

μεγαλύτερο ποσοστό των παρατηρήσεων εξηγούνται από αυ΄το. 

                  ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  

Στην περίπτωση αυτή το μοντέλο μας έχει την εξής μορφή: 

Sdi = a0i + a1iproc + a2iclean + a3iprot_em + a4iprot_staf + a5icont + a6iev + a7ipl_ti 

+a8istaff + a9iacts + a10ipap + εi. (4.14) 

Όπου i το πλήθος των νοσοκομείων δηλαδή (i=1,2,3,4). Ισχύουν όσα είπαμε 

παραπάνω σύν του ότι τα νοσοκομεία παρουσιάζουν ελάχιστες αποκλίσεις μέσα 

στους κόλπους τους. (sigma_e = 1,1233851). 
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                                            Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

                                       ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

                                                  Διάγραμμα 1.1 

Βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα πάρα πολύ καλά και στα πολύ 

καλά επίπεδα. 

                                                  Διάγραμμα 1.2 

Βλέπουμε μια μικρή προσέγγιση της τυπικής κανονικής (κάτι που θα φαινόταν 

καλύτερα στην ln-log μορφή. Κάτι που το κάνει αυτόματα το stata, με την εντολή 

kdensity μας δείχνει τη γραφική παράσταση των μεταβλητών στη λογαριθμική τους 

μορφή) 

                                                  Διάγραμμα 1.3 

Στο διάγραμμα 1.3, βλέπουμε όλες τις παρατηρήσεις στα πάρα πολύ καλά και στα 

πολύ καλά επίπεδα. 

                                                 Διάγραμμα 1.4 

Βλέπουμε ότι και στο 1.1-1.2 

                                                  Διάγραμμα 1.5 

Βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο. 

                                                  Διάγραμμα 1.6 

Βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                                                  Διάγραμμα 1.7 

Βλέπουμε μια μικρή προσέγγιση της chi2 κατανομής με την πλειοψηφία των 

παρατηρήσεων στα πάρα πολύ καλά επίπεδα. 

                                                 Διάγραμμα 1.8 

Βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα πάρα πολύ καλά επίπεδα. 

                                                  Διάγραμμα 1.9 

Βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                                                  Διάγραμμα 1.10 

Βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο. 
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                                         ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BOX-PLOT 

                                                 Διάγραμμα 2.1 

Στο διάγραμμα 2.1, βλέπουμε την πλειοψηφία τω παρατηρήσεων στα πάρα πολύ 

καλά και στα πολύ καλά επίπεδα. 

                                              Διάγραμμα 2.2 

Στο 2.2, βλέπουμε ότι και στο 2.1 

                                             Διάγραμμα 2.3 

Στο 2.3, βλέπουμε ότι όλες οι παρατηρήσεις βρίσκονται στα πάρα πολύ καλά και στα 

πολύ καλά επίπεδα. 

                                           Διάγραμμα 2.4 

Βλέπουμε ότι από 2.1-2.2 

                                         Διάγραμμα 2.5 

Βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                                        Διάγραμμα 2.6 

Βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο συν μια ακραία τιμή 

                                       Διάγραμμα 2.7 

Βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                                      Διάγραμμα 2.8 

Βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                                     Διάγραμμα 2.9 

Βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                                   Διάγραμμα 2.10 

Βλέπουμε ότι όλες οι παρατηρήσεις βρίσκονται στα πάρα πολύ καλά επίπεδα συν δυο 

ακραίες τιμές. 
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                              ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BOX-PLOT BY HOSPITAL 

                                 Διάγραμμα 3.1 

Στο διάγραμμα 3.1, βλέπουμε ότι στο νοσοκομείο 1, όλες οι παρατηρήσεις 

βρίσκονται στα πολύ καλά επίπεδα και μια ακραία τιμή, στα νοσοκομεία 2 και4 

βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων να κυμαίνεται στα πάρα πολύ καλά και 

στα πολύ καλά επίπεδα και στο νοσοκομείο 3, όλες οι παρατηρήσεις βρίσκονται στα 

πάρα πολύ καλά και στα πολύ καλά επίπεδα. 

                             Διάγραμμα 3.2 

Βλέπουμε ότι στο 3.1, με τη διαφορά ότι στο νοσοκομείο 1, υπάρχουν δυο ακραίες 

τιμές. 

                           Διάγραμμα 3.3 

Στο διάγραμμα 3.3, βλέπουμε ότι στα νοσοκομεία 1 και 4, όλες οι παρατηρήσεις είναι 

στα πάρα πολύ καλά επίπεδα με το νοσοκομείο 4 να έχει μια ακραία τιμή, ενώ στα 

νοσοκομεία 2 και 3 οι παρατηρήσεις κυμαίνονται στα πάρα πολύ καλά και στα πολύ 

καλά επίπεδα. 

                         Διάγραμμα 3.4 

Στο 3.4, βλέπουμε ότι στο νοσοκομείο 1, όλες οι παρατηρήσεις να είναι στα πάρα 

πολύ καλά επίπεδα, στο νοσοκομείο 2 κυμαίνονται στα πάρα πολύ καλά και στα 

μέτρια, με τη διάμεσο να βρίσκεται στα πολύ καλά, στο νοσοκομείο 3, βλέπουμε όλες 

τις παρατηρήσεις στα πάρα πολύ καλά και στα πολύ καλά επίπεδα και στο 

νοσοκομείο 4, βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα πάρα πολύ καλά και 

στα πολύ καλά επίπεδα. 

                     Διάγραμμα 3.5 

Στο διάγραμμα 3.5, βλέπουμε ότι στο νοσοκομείο 1, όλες οι παρατηρήσεις είναι στα 

πολύ καλά επίπεδα με δυο ακραίες τιμές, στο νοσοκομείο 2 η πλειοψηφία των 

παρατηρήσεων είναι στα πολύ καλά και στα πάρα πολύ καλά επίπεδα, στα 

νοσοκομεία 3 και 4, είναι στα πάρα πολύ καλά επίπεδα, ενώ υπάρχει από μια ακραία 

τιμή. 

               Διάγραμμα 3.6 

Στο διάγραμμα 3.6, βλέπουμε ότι στα νοσοκομεία 1 και 3 όλες οι παρατηρήσεις 

κυμαίνονται στα πάρα πολύ καλά και στα πολύ καλά επίπεδα και στα νοσοκομεία 2 

και 4, βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα πάρα πολύ καλά και στα 

πολύ καλά επίπεδα, με το νοσοκομείο 2, να έχει μια ακραία τιμή. 

              Διάγραμμα 3.7 
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Στο διάγραμμα 3.7, βλέπουμε ότι στο νοσοκομείο 1, όλες οι παρατηρήσεις 

βρίσκονται στα πάρα πολύ καλά επίπεδα, στο νοσοκομείο 2, βρίσκονται από τα πάρα 

πολύ καλά έως τα μέτρια, με τη διάμεσο να βρίσκεται στα πολύ καλά, στο 

νοσοκομείο 3, όλες οι παρατηρήσεις κυμαίνονται από τα πάρα πολύ καλά έως τα 

πολύ καλά και στο νοσοκομείο 4, η πλειοψηφία των παρατηρήσεων βρίσκεται από τα 

πάρα πολύ καλά έως τα πολύ καλά. 

             Διάγραμμα 3.8 

Στο διάγραμμα 3.8, βλέπουμε ότι στα νοσοκομεία 1 και 4, όλες οι παρατηρήσεις 

βρίσκονται στα πάρα πολύ καλά επίπεδα με το νοσοκομείο 4 να παρουσιάζει μια 

ακραία τιμή, στο νοσοκομείο 2, βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα 

πάρα πολύ καλά και στα πολύ καλά επίπεδα με μια ακραία τιμή (κάτι που φαίνεται 

και στο total), ενώ στο νοσοκομείο 3, βλέπουμε όλες τις παρατηρήσεις στα πάρα 

πολύ καλά και στα πολύ καλά επίπεδα. 

          Διάγραμμα 3.9 

Στο διάγραμμα 3.9, βλέπουμε ότι όλες οι παρατηρήσεις στα νοσοκομεία 1 και 4 

βρίσκονται στα πάρα πολύ καλά επίπεδα με το νοσοκομείο 4 να παρουσιάζει δυο 

ακραίες τιμές, στο νοσοκομείο 2, βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα 

πάρα πολύ καλά και στα πολύ καλά επίπεδα με μια ακραία τιμή και στο νοσοκομείο 

2, βλέπουμε όλες τις παρατηρήσεις στα πάρα πολύ καλά και στα πολύ καλά επίπεδα. 

        Διάγραμμα 3.10 

Στο διάγραμμα 3.10, βλέπουμε τις παρατηρήσεις στα νοσοκομεία 1,2 και 4 να 

βρίσκονται στα πάρα πολύ καλά επίπεδα  με το νοσοκομείο 2 να παρουσιάζει δυο 

ακραίες τιμές και στο νοσοκομείο 3, βλέπουμε όλες τις παρατηρήσεις στα πάρα πολύ 

καλά και στα πολύ καλά επίπεδα. 

 

 

 

                              SCATTER-PLOT ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

            Διάγραμμα 4.1 

Δεν υπάρχει σχέση 

           Διάγραμμα 4.2 

Δεν υπάρχει σχέση 

           Διάγραμμα 4.3 



194 
 

Δεν υπάρχει σχέση 

         Διάγραμμα 4.4 

Δεν υπάρχει σχέση 

         

      Διάγραμμα 4.5 

Δεν υπάρχει σχέση 

     Διάγραμμα 4.6 

Δεν υπάρχει σχέση 

     Διάγραμμα 4.7 

Δεν υπάρχει σχέση 

  Διάγραμμα 4.8 

Υπάρχει αμυδρή σχέση 

Διάγραμμα 4.9 

Υπάρχει σχέση 

Διάγραμμα 4.10 

Δεν υπάρχει σχέση 

 

 

                                             ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

Στην περιγραφική στατιστική που μελετά τα μέτρα κεντρικής τάσης, (μέσος όρος, 

διάμεσος, εύρη) εμείς θα ασχοληθούμε με μέσο όρο και το μέγεθος εκείνο που 

ονομάζεται τυπική απόκλιση. Όπως φαίνεται, ο μέσος όρος είναι σε πάρα πολύ καλά 

επίπεδα ενώ η τυπική απόκλιση μας δείχνει το εύρος της κατανομής και μας 

επιβεβαιώνει το 95% διάστημα εμπιστοσύνης ως προς τη στατιστική του 

σημαντικότητα. 

Όσον αφορά την περιγραφική στατιστική για κάθε νοσοκομείο χωριστά, βλέπουμε 

ότι τα νοσοκομεία παρουσιάζουν περισσότερες αποκλίσεις ενδονοσοκομειακά παρά 

μεταξύ τους, πράγμα που σημαίνει ότι ο ΕΚΔΑΜ, σε αυτό το σημείο, εφαρμόζεται 

από όλα τα νοσοκομεία το ίδιο, ενώ η εκπαίδευση σε κάθε νοσοκομείο μέσα στους 

κόλπους τους, γίνεται με διαφορετικό τρόπο. (η τυπική απόκλιση του within 

πλησιάζει αυτή του overall). 
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                                            ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 

Με τη γραμμική παλινδρόμηση και τη μέθοδο OLS εξαλείφουμε το στατιστικό 

λάθος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το γραμμικό μας μοντέλο έχει την εξής μορφή: 

Sd= a0 +a1low +a2ekdaym +a3or_seg +a4ex_prev +a5ri_seg + a6dan_heal +a7ex_acc 

+a8or_prot +a9hiv_hcv_hbv +a10ex_vacc +ε. (4.16) 

Όπου sd η εξαρτημένη μου μεταβλητή, a(1+…..n-1,n) οι συντελεστές coefficients, a0 

η σταθερά constance και ε το στατιστικό λάθος. Επομένως έχουμε 

Για τη μεταβλητή low: την απορρίπτουμε στ tstatistic 0,62 και pvalue 0,537 

Για τη μεταβλητή ekdaym: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,46 σε απόλυτη τιμή και 

pvalue 0,650 

Για τη μεταβλητή or_seg: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,27 σε απόλυτη τιμή και 

pvalue 0,788 

Για τη μεταβλητή ex_prev: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,58 και pvalue 0,562 

Για τη μεταβλητή ri_seg: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,71 σε απόλυτη τιμή και 

pvalue 0,482. 

Για τη μεταβλητή dan_heal: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,44 και pvalue 0,661 

Για τη μεταβλητή ex_acc: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,31 σε απόλυτη τιμή και 

pvalue 0,759 

Για τη μεταβλητή or_prot: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,36 και pvalue 0,721 

Για τη μεταβλητή hiv_hcv_hbv:  την απορρίπτουμε σε tstatistic 1,78 σε απόλυτη τιμή 

και pvalue 0,082 

Για τη μεταβλητή ex_vacc: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,57 και pvalue 0,575. 

Για τη σταθερά constance: την αποδεχόμαστε σε tstatistic 2,93 και pvalue 0,006 και 

ισχύει ότι αν η σταθερά constance ανέβει κατά μία μονάδα, τότε η sd θα ανέβει κατά 

210,2551%. 

Η prob.F του ttest είναι 0,6017>0,001 στους 10 β.ε ((1+…..ν-1,ν)coefficients – 

constance) σε root MSE 1,1809. 

Από τον ANOVA που εξηγεί τον αριθμό των μεταβλητών που εξηγούνται από το 

μοντέλο και αυτών που εξηγούνται από το στατιστικό λάθος, φαίνεται ότι μεγάλος 

αριθμός παρατηρήσεων εξηγούνται από αυτό. 
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                    ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

                 Στην περίπτωση αυτή το μοντέλο μας γράφεται ως εξής: 

Sdi= a0i + a1ilow + a2iekdaym + a3ior_seg + a4iex_prev + a5iri_seg + a6idan_heal + 

a7iex_acc + a8ior_prot + a9ihiv_hcv_hbv + a10iex_vacc + εi. (4.17) 

Όπου i το πλήθος των νοσοκομείων (i=1,2,3,4). Ισχύουν όσα είπαμε ανωτέρω συν ότι 

οι αποκλίσεις δεν παρουσιάζονται μεταξύ των νοσοκομείων αλλά εντός (sigma e= 

1,0584923). 

 

                                        Κ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ 

                                   ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

                                            Διάγραμμα 1.1 

Στο διάγραμμα 1.1, βλέπουμε όλες τα παρατηρήσεις στα πάρα πολύ καλά και στα 

πολύ καλά επίπεδα. 

                                           Διάγραμμα 1.2 

Στο διάγραμμα 1.2, βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα πάρα πολύ 

καλά επίπεδα 

                                         Διάγραμμα 1.3 

Στο διάγραμμα 1.3, οι παρατηρήσεις σχεδόν ιισοκατανέμονται στα πάρα πολύ καλά 

έως τας μέτρια επίπεδα 

                                      Διάγραμμα 1.4 

Στο διάγραμμα 1.4, βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα πάρα πολύ 

καλά επίπεδα 

                                     Διάγραμμα 1.5 

Στο διάγραμμα 1.5 βλέπουμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των παρατηρήσεων 

βρίσκεται στα πάρα πολύ καλά επίπεδα και το υπόλοιπο σχεδόν ισοκατανέμεται από 

τα πολύ καλά έως τα μέτρια επίπεδα και ένα πολύ μικρότερο ποσοστό στα άσχημα 

επίπεδα 

                                     Διάγραμμα 1.6 

Στο διάγραμμα 1.6, βλέπουμε όλες τις παρατηρήσεις στα πάρα πολύ καλά και στα 

πολύ καλά επίπεδα 

                                    Διάγραμμα 1.7 
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Βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα πάρα πολύ καλά επίπεδα 

                                   Διάγραμμα 1.8 

Βλέπουμε μια μικρή προσέγγιση της chi2 κατανομής, πράγμα που σημαίνει ότι η 

πλειοψηφία των παρατηρήσεων είναι στα πάρα πολύ καλά και στα πολύ καλά 

επίπεδα. 

                                   Διάγραμμα 1.9 

βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα πάρα πολύ καλά και στα πολύ 

καλά επίπεδα 

                                διάγραμμα 1.10 

βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα πάρα πολύ καλά επίπεδα. 

                                 2. BOX-PLOT ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

                               Διάγραμμα 2.1 

στο διάγραμμα 2.1, βλέπουμε ότι οι παρατηρήσεις κατανέμονται στα πάρα πολύ καλά 

και στα πολύ καλά επίπεδα 

                               διάγραμμα 2.2 

βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                               διάγραμμα 2.3 

βλέπουμε τις παρατηρήσεις να κατανέμονται από τα πολύ καλά έως τα μέτρια 

επίπεδα, με τη διάμεσο να βρίσκεται στα πολύ καλά 

                              διάγραμμα 2.4 

βλέπουμε όλες τις παρατηρήσεις στα πάρα πολύ καλά επίπεδα με μια ακραία τιμή στα 

πολύ καλά 

                              διάγραμμα 2.5 

βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων να κατανέμεται από τα πάρα πολύ 

καλά επίπεδα έως τα κατώτερα πολύ καλά 

                              διάγραμμα 2.6 

βλέπουμε ότι και στο 2.1 

                             διάγραμμα 2.7 

βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                             διάγραμμα 2.8 
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βλέπουμε την πλειοψηφία των παρατηρήσεων στα πάρα πολύ καλά και στα πολύ 

καλά επίπεδα 

                            διάγραμμα 2.9 

βλέπουμε ότι και στο προηγούμενο 

                          διάγραμμα 2.10 

βλέπουμε ότι και στο 2.1 

 

 

 

 

 

                            

                       ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BOX-PLOT BY HOSPITAL 

                                        Διάγραμμα 3.1 

Στο 3.1, βλέπουμε ότι τα νοσοκομεία 1 και 3 είναι στα πάρα πολύ καλά επίπεδα, ενώ 

τα νοσοκομεία 2 και 4 στα πολύ καλά με το νοσοκομείο 2, να παρουσιάζει μια 

ακραία τιμή στα πάρα πολύ καλά 

                                      Διάγραμμα 3.2 

Στο 3.2, βλέπουμε ότι τα νοσοκομεία 1 και 3 βρίσκονται στα πάρα πολύ καλά 

επίπεδα, το νοσοκομείο 2 στα πολύ καλά με μια ακραία τιμή στα πάρα πολύ καλά, 

ενώ στο νοσοκομείο 4 οι παρατηρήσεις κατανέμονται στα πάρα πολύ καλά και στα 

πολύ καλά επίπεδα. 

                                     Διάγραμμα 3.3 

Στο 3.3, βλέπουμε ότι στο νοσοκομείο1 όλες οι παρατηρήσεις βρίσκονται στα πάρα 

πολύ καλά επίπεδα, στο νοσοκομείο 2 στα πολύ καλά με μια ακραία τιμή στα πάρα 

πολύ καλά, στο νοσοκομείο 3 όλες οι παρατηρήσεις βρίσκονται στα μέτρια επίπεδα, 

στο νοσοκομείο 4, οι παρατηρήσεις κυμαίνονται από τα πολύ καλά έως τα μέτρια 

επίπεδα και στο total η διάμεσος βρίσκεται στα πολύ καλά 

                                     Διάγραμμα 3.4 

Στο 3.4, βλέπουμε ότι στα νοσοκομεία 1,3 και 4, οι παρατηρήσεις βρίσκονται στα 

πάρα πολύ καλά επίπεδα, ενώ στο νοσοκομείο 2 κατανέμονται από τα πάρα πολύ 
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καλά έως τα πολύ καλά κάτι που στο total, τα πολύ καλά εμφανίζονται σαν ακραία 

τιμή. 

                                   Διάγραμμα 3.5 

Στο 3.5, βλέπουμε ότι όλες οι παρατηρήσεις στα νοσοκομεία 1 και 3 βρίσκονται στα 

πάρα πολύ καλά επίπεδα στο νοσοκομείο 2 στα πολύ καλά με μια ακραία τιμή στα 

πάρα πολύ καλά και στο νοσοκομείο 4 κυμαίνονται στα μέτρια έως άσχημα 

                                 Διάγραμμα 3.6 

Βλέπουμε ότι στα νοσοκομεία 1και 3, οι παρατηρήσεις βρίσκονται στα πάρα πολύ 

καλά επίπεδα, στα νοσοκομεία 2 και 4 στα πολύ καλά ενώ το νοσοκομείο 2 

παρουσιάζει μια ακραία τιμή στα πάρα πολύ καλά 

                                Διάγραμμα 3.7 

Στο διάγραμμα 3.7, βλέπουμε ότι στο νοσοκομείο 1, οι παρατηρήσεις κατανέμονται 

στα πάρα πολύ καλά και στα πολύ καλά επίπεδα, στο νοσοκομείο 2 όλες οι 

παρατηρήσεις βρίσκονται στα πολύ καλά με μια ακραία τιμή στα πάρα πολύ καλά και 

στο νοσοκομείο 4 όλες οι παρατηρήσεις βρίσκονται στα πάρα πολύ καλά επίπεδα. 

                                

                                      Διάγραμμα 3.8 

Στο 3.8, βλέπουμε ότι στο νοσοκομείο 1, όλες οι παρα τηρήσεις κατανέμονται στα 

πάρα πολύ καλά και στα πολύ καλά επίπεδα, στο νοσοκομείο 2 κυμαίνονται στα πάρα 

πολύ καλά και στα μέτρια επίπεδα, στο νοσοκομείο 3 όλες είναι στα πολύ καλά και 

στο νοσοκομείο 1 στα πάρα πολύ καλά. 

                                    Διάγραμμα 3.9 

Στο 3.9, βλέπουμε ότι στο νοσοκομείο 1 όλες οι παρατηρήσεις βρίσκονται στα πολύ 

καλά επίπεδα, στο νοσοκομείο 2, κυμαίνονται από τα πάρα πολύ καλά και στα μέτρια 

επίπεδα, στο νοσοκομείο 3 βρίσκονται στα πάρα πολύ καλά επίπεδα και στο 

νοσοκομείο 4 κυμαίνονται από τα πάρα πολύ καλά έως τα πολύ καλά επίπεδα. 

                                  Διάγραμμα 3.10 

Στο 3.10, βλέπουμε ότι στο νοσοκομείο 1 οι παρατηρήσεις κυμαίνονται από τα πάρα 

πολύ καλά έως τα πολύ καλά επίπεδα, στα νοσοκομεία 2 και 4 όλες βρίσκονται στα 

πάρα πολύ καλά και στο νοσοκομείο 3, βρίσκονται όλες στα πολύ καλά. 

 

                                 SCATTER-PLOT ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

                                 Διάγραμμα 4.1 
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Δεν υπάρχει σχέση 

                                Διάγραμμα 4.2 

Δεν υπάρχει σχέση 

                               Διάγραμμα 4.3 

Υπάρχει αμυδρή σχέση 

                              Διάγραμμα 4.4 

υπάρχει αμυδρή σχέση 

                             διάγραμμα 4.5 

υπάρχει σχέση 

                           διάγραμμα 4.6 

υπάρχει σχέση 

                          διάγραμμα 4.7 

υπάρχει σχέση 

                        διάγραμμα 4.8 

υπάρχει σχέση 

                       διάγραμμα 4.9 

υπάρχει σχέση 

                   διάγραμμα 4.10 

υπάρχει αμυδρή σχέση 

 

 

 

                                ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

Στο κομμάτι αυτό της στατιστικής θα ασχοληθούμε με τα μέτρα κεντρικής τάσης 

κυρίως το μέσον όρο και με το μέγεθος εκείνο της στατιστικής που ονομάζεται 

τυπική απόκλιση και μας δείχνει το πλάτος της κατανομής πέριξ του μέσου όρου. 

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα ο μέσος όρος βρίσκεται στα πάρα πολύ καλά 

επίπεδα με μια μεταβλητή να βρίσκεται στα πολύ καλά και η τυπική απόκλιση είναι 
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τέτοια που υποδηλώνει ότι το 95% δ.ε πέριξ του μέσου όρου, θα δώσει στατιστικά 

σημαντικά αποτελέσματα. 

Από τη στατιστική ανάλυση για κάθε νοσοκομείο χωριστά, φαίνεται ότι τα 

νοσοκομεία παρουσιάζουν αποκλίσεις σε μερικά σημεία τόσο μέσα στους κόλπους 

τους όσο και μεταξύ τους, πράγμα που σημαίνει ότι ο ΕΚΔΑΥΜ σε αυτό το σημείο 

παρουσιάζει κάποιες διαφοροποιήσεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. 

                              ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 

Με τη γραμμική παλινδρόμηση και τη μέθοδο OLS εξαλείφουμε το στατιστικό 

λάθος. Στην περίπτωση αυτή το μοντέλο μας έχει την εξής μορφή: 

Sd= a0+ a1mask + a2glas + a3ind_pod + a4boots + a5soap_hotw +a6vacc + a7wounds + 

ε. (4.18) 

Όπου sd η εξαρτημένη μου μεταβλητή, a(1+….. n-1,n) οι συντελεστές coefficients, a0 

η σταθερά constance και ε το στατιστικό λάθος. Οπότε έχουμε: 

Για τη μεταβλητή mask: την αποδεχόμαστε σε tstatistic 3,15 και pvalue 0,003 και ισχύει 

ότι αν η εν λόγω μεταβλητή ανέβει κατά μια μονάδα τότε η sd θα ανέβει κατά 

256,587%. 

Για τη μεταβλητή glas: την απορρίπτουμε σε tstatistic 1,25 σε απόλυτη τιμή και pvalue 

0,219. 

Για τη μεταβλητή ind_pod: την αποδεχόμαστε σε tstatistic 2,43 σε απόλυτη τιμή και 

pvalue 0,019 και ισχύει ότι αν η εν λόγω μεταβλητή ανέβει κατά μια μονάδα, τότε η sd 

θα κατέβει κατά 138,2525%. 

Για τη μεταβλητή boots: την αποδεχόμαστε σε tstatistic 2,34 και pvalue 0,024 και 

ισχύει ότι αν η εν λόγω μεταβλητή ανέβει κατά μια μονάδα τότε η sd θα ανέβει κατά 

253,2339%. 

Για τη μεταβλητή soap_hotw: την αποδεχόμαστε σε tstatistic 2,42 σε απόλυτη τιμή 

και pvalue 0,020 και ισχύει ότι αν η εν λόγω μεταβλητή ανέβει κατά μια μονάδα, τότε η 

sd θα κατέβει κατά 198,1651% 

Για τη μεταβλητή vacc: την απορρίπτουμε σε tstatistic 0,73 και pvalue 0,467. 

Για τη μεταβλητή wounds: την αποδεχόμαστε σε tstatistic 3,72 και pvalue 0,001 και 

ισχύει ότι αν η εν λόγω μεταβλητή ανέβει κατά μία μονάδα, τότε η sd θα ανέβει κατά 

337,844%. 

Για τη σταθερά constance: την απορρίπτουμε σε tstatistic 1,81 σε απόλυτη τιμή και 

pvalue 0,077. 

Η prob. F του ttes είναι 0,0057>0,001 επομένως το μοντέλο μας έχει στατιστική ισχύ 

στους 7 β.ε a(1+…..n-1,n)cofficients- constance. Σε root MSE 0,97945.  



202 
 

Από τον ANOVA που εξηγεί τον αριθμό των παρατηρήσεων που εξηγούνται από το 

μοντέλο και αυτών που εξηγούνται από το στατιστικό λάθος, βλέπουμε ότι μεγάλος 

αριθμός παρατηρήσεων εξηγείται από αυτό. 

                    ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Στην περίπτωση αυτή το γραμμικό μας μοντέλο έχει την εξής μορφή: 

Sdi = a0i + a1imask + a2iglas + a3iind_pod + a4iboots +a5isoap_hotw +a6ivacc 

+a7iwounds + εi. (4.19) 

Όπου i το πλήθος των νοσοκομείων δηλαδή i = 1,2,3,4. Μόνο που στην περίπτωση 

αυτή υπεισέρχεται η μεταβλητή kran που ισχύει σε tstatistic 2,33 σε απόλυτη τιμή και 

pvalue 0,020. Και ισχύει ότι αν η εν λόγω μεταβλητή ανέβει κατά μια μονάδα, τότε η 

sd θα κατέβει κατά 192,193%. 

Επίσης, η μεταβλητή gad_fat_gad υπεισέρχεται και αυτή και ισχύει σε tstatistic 3,72 

και pvalue 0,000 και ισχύει ότι αν η εν λόγω μεταβλητή ανέβει κατά μια μονάδα, τότε η 

sd θα ανέβει κατά 337,844%. Επομένως το μοντέλο μας έχει την εξής μορφή: 

Sdi = a0i + a1imask + a2iglas + a3iind_pod + a4iboots +a5isoap_hotw +a6ivacc 

+a7iwounds + a8ikran + a9igad_fat_gad + εi. 

Από τα ανωτέρω, συμπεραίνουμε ότι τα νοσοκομεία, παρουσιάζουν μερικές μικρές 

διακυμάνσεις μεταξύ τους όσον αφορά αυτό το εδάφιο του ΕΚΔΑΥΜ. 

 

 

 

 

 

 

                                   

                               ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όπως φαίνεται από τη στατιστική ανάλυση και την ανάλυση των διαγραμμάτων που 

έγιναν στο εδάφιο της στατιστικής ανάλυσης, διακρίνεται πως τα νοσοκομεία 

παρουσιάζουν μεγάλη κατάρτιση όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης των 

αποβλήτων. το πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, μελετήθηκε μέσα από τα 

προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης κάτι το οποίο είναι νεοσύστατο στη χώρα 

μας και είναι το καινούριο κομμάτι που προσαρτήθηκε μαζί με αυτό της 

αποστείρωσης (κίτρινο) και μαζί με αυτό της αποτέφρωσης σε άλλες θερμοκρασίες 
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και για συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων, γεγονός που οφείλεται στο ότι η 

ανάκτηση ενέργειας και ύλης είναι επιταγή του αιώνα. Αυτό που πρέπει κυρίως να 

διευκρινιστεί είναι ότι λόγω της έλλειψης της πολυτέλειας του χρόνου, δεν είχαμε τον 

παράγοντα το συγκεκριμένο του χρόνου για να δώσουμε την εγκυρότητα που 

απαιτείται όσον αφορά την αξιολόγηση του νεοσύστατου αυτού έργου, διότι 

οπωσδήποτε οτιδήποτε νεοσύστατο θέλει μια περίοδο χάριτος. (φοίτηση σε ΠΜΣ). Η 

ανάλυση των διαγραμμάτων μας έδειξε πολύ καλή πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή 

του νέου αυτού συστήματος. Η περιγραφική στατιστική, φανέρωσε ότι κατά μέσον 

όρο τα νοσοκομεία καταβάλλουν φιλότιμες προσπάθειες να εναρμονιστούν με τις 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες που προασπίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, όσον αφορά την 

παλινδρόμηση, εξηγήθηκε ανωτέρω, ότι λόγω της νεοσύστατης φύσης του το 

σύστημα (εφαρμογή από το ’13 και μετά) είναι πολλά υποσχόμενο, αλλά δεν είναι 

ακόμα ευδιάκριτο τι καρπούς θα αποφέρει. Τα νοσοκομεία παρουσιάζουν ιδιαίτερα 

θετικά αποτελέσματα στον τομέα τα διαλογής στην πηγή, στον τομέα της ασφάλειας 

και της υγιεινής και στον τομέα της διαχείρισης των άλλων ρευμάτων αποβλήτων, 

στην εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης, στα συστήματα εναλλακτικής 

διαχείρισης, στις οδικές μεταφορές, στη μεταφορά αποβλήτων στην αποθήκευση 

στην εκπαίδευση.  (ανάλυση διαγραμμάτων) 

 Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί και θα είναι προοπτική για περαιτέρω 

βελτίωση, τόσο το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης όσο και ο τομέας της 

παραγωγής-πρόληψης παραγωγής αποβλήτων με ιδιαίτερη βαρύτητα στη σχολαστική 

εκτίμηση των παραγόμενων αποβλήτων σε εβδομαδιαία-εξαμηνιαία βάση, (επιταγή 

της βιώσιμης ανάπτυξης) ενίσχυση του ρόλου των ΤΥΔΑΥΜ και φυσικά τη 

λεπτομερή τήρηση των αρχείων και φυσικά στη συνεχιζόμενη επιμόρφωση και 

κατάρτιση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού. 
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               Π1  ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΥΑ 13588/725/2006) 

         Αριθμός: 

1. Συλλέκτης 

 

Αριθμός μητρώου ΥΠΕΧΩΔΕ: 

Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Αρμόδιος για πληροφορίες: 

Τηλ.: 

Φαξ: 

E-mail: 

 

2. Παραγωγός(οί) αποβλήτων (1) 

 

Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Αρμόδιος για πληροφορίες: 

Τηλ.: 

Φαξ: 

E-mail: 

Χώρος και διαδικασία παραγωγής (2) 

 

3. Κάτοχος(οι) αποβλήτων (1) 

 

Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Αρμόδιος για πληροφορίες: 

Τηλ.: 

Φαξ: 

E-mail: 

Χώρος και διαδικασία παραγωγής (2) 

 

4. Μεταφορέας(είς) (1) 

 

Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Αρμόδιος για πληροφορίες: 

Τηλ.: 

Φαξ: 

E-mail: 

Τρόπος(οι) μεταφοράς (3): 

Στοιχεία μεταφορικού μέσου: 

 

5. Εγκατάσταση διάθεσης     

Εγκατάσταση αξιοποίησης      

           Εγκατάσταση αποθήκευσης / 

6. Ονομασία και σύσταση των αποβλήτων (2)            

 

 

7. Φυσικά χαρακτηριστικά (3)                   

 

8. Ταξινόμηση αποβλήτων:     Κωδικός 

Ε.Κ.Α. 

   Κλάση UN (3)                  Αριθμός Η (3)      

 

9. Ποσότητα αποβλήτων (kg, λίτρα) 

 

10. Τύπος(οι) συσκευασίας (3) 

      Απαιτήσεις ειδικού χειρισμού (2)      Ναι  

  Όχι   

 

11. Τελικός(οί) περιέκτης(ες) (1)  

εμπορευματοκιβώτιο  

        βυτίο          κλειστό όχημα          άλλο  
 
       

      Αριθμός:                        

      Χαρακτηριστικά: 

 

12. Ημερομηνία μεταφοράς 

 

13. Εργασίες διάθεσης / αξιοποίησης 

      Κωδικός D / κωδικός R (3) 

 

14. Δήλωση συλλέκτη - παραγωγού - 

κατόχου (1): 

 

Βεβαιώνω ότι οι ανωτέρω πληροφορίες είναι, 

καθόσον γνωρίζω, πλήρεις και ακριβείς. 

Βεβαιώνω επίσης ότι έχουν αναληφθεί οι 

νομικές / δεσμευτικές γραπτές συμβατικές 

υποχρεώσεις και ότι ισχύουν οι τυχόν 

προσήκουσες ασφαλιστικές ή χρηματικές 

εγγυήσεις που καλύπτουν την συλλογή και 

μεταφορά των αποβλήτων. 

 

 

Όνομα συλλέκτη  

Υπογραφή:                                       

Ημερομηνία: 
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μεταφόρτωσης   
 

Αριθμός μητρώου ΥΠΕΧΩΔΕ: 

Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Αρμόδιος για πληροφορίες: 

Τηλ.: 

Φαξ: 

E-mail: 

 

 

Όνομα παραγωγού 

Υπογραφή:                                       

Ημερομηνία: 

 

 

Όνομα κατόχου 

Υπογραφή:                                       

Ημερομηνία: 

 

15. Αριθμός συνημμένων παραρτημάτων 

 

 

 

 

16. Τα ανωτέρω απόβλητα προορίζονται για εξαγωγή   Ναι    αρ. σχετικού 

εγγράφου κοινοποίησης: GR 

                                                                                      Όχι   

 

Συμπληρώνεται από την εγκατάσταση Αποθήκευσης / Μεταφόρτωσης / Διάθεσης / 

Αξιοποίησης 

(αφορά μόνο εγκαταστάσεις εντός της χώρας)  

17. Το φορτίο παρελήφθη στην εγκατάσταση διάθεσης                                                    

εγκατάσταση αξιοποίησης    
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                                                                 εγκατάσταση αποθήκευσης / 

μεταφόρτωσης   
 

Ημερομηνία παραλαβής:                                 Δεκτό            Απερρίφθη*       *να 

ειδοποιηθούν αμέσως οι αρμόδιες αρχές 

 

Προβλεπόμενη ημερομηνία διάθεσης / αξιοποίησης:                          Εργασίες 

διάθεσης / αξιοποίησης (3): 

 

Όνομα:                                                               Υπογραφή:                                                           

Ημερομηνία: 

(4) Επισυνάψτε κατάλογο, εάν είναι περισσότεροι του ενός 

(5) Επισυνάψτε λεπτομέρειες, εάν απαιτείται 

(6) Βλ. κατάλογο συντομογραφιών και κωδικών στην πίσω σελίδα 

 

 

ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  

1.Βαρέλι 

2.Ξύλινο βαρέλι 

3.Μπιτόνι 

4.Κουτί 

5.Σάκος 

6.Σύνθετη συσκευασία 

7.Δοχείο υπό πίεση 

8.Χύμα 

9.Άλλος (διευκρινίστε) 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

R = Οδικώς 

T = Σιδηροδρομικώς 

S = Θαλάσσια 

A = Αεροπορικώς 

W = Εσωτερικές πλωτές οδοί 

 

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

8. Σκόνη 

9. Στερεό 

10. Παχύρρευστο/σιροπώδες υγρό 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

D1. Εναπόθεση εντός ή επί του 

εδάφους (π.χ. σε χώρους 

ταφής αποβλήτων κ.λπ.) 

D2.  Επεξεργασία στο έδαφος 

(π.χ. βιοαποικοδόμηση υγρών 

αποβλήτων ή ιλύος από 

επεξεργασία λυμάτων στο 

έδαφος κ.λπ.) 

D3.  Έγχυση σε βάθος (π.χ. 

έγχυση ρευστών αποβλήτων 

σε γεωτρήσεις, σε αλατούχα 

κοιτάσματα ή φυσικούς 

χώρους εναπόθεσης κ.λπ.) 

D4.   Επιφανειακή διασπορά 

(π.χ. εναπόθεση υγρών 

αποβλήτων ή ιλύος από 

επεξεργασία λυμάτων σε 

φρέατα, τέλματα ή 

λιμνοθάλασσες κ.λπ.) 

D5.   Απόθεση σε ειδικά 

σχεδιασμένους χώρους ταφής 

(π.χ. τοποθέτηση σε σειρά 

χωριστών διαμερισμάτων που 

καλύπτονται και δεν 

επικοινωνούν ούτε μεταξύ 

τους ούτε με το περιβάλλον 

κ.λπ.) 

D6. Απόρριψη σε υδατικό 

σύστημα πλην των 

θαλασσών/ωκεανών 
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11. Λάσπη 

12. Υγρό 

13. Αέριο 

14. Άλλο (διευκρινίστε) 

 

ΚΛΑΣΗ UN ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ Η  

Κλάση UN       Αριθμός Η Χαρακτηριστικά 

1  H1 Εκρηκτικό 

3  H3 Εύφλεκτα υγρά 

4.1  H4.1 Εύφλεκτα στερεά 

4.2  H4.2 Ουσίες ή απόβλητα που 

                                                   υπόκεινται σε 

   αυτανάφλεξη 

4.3  H4.3 Ουσίες ή απόβλητα που,  

                                                   σε επαφή με το 

νερό, 

   εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια 

5.1  H5.1 Οξειδωτικά 

5.2  H5.2 Οργανικά υπεροξείδια 

6.1  H6.1 Δηλητηριώδεις ουσίες 

(οξείας 

                                                   επενέργειας) 

6.2  H6.2 Μολυσματικές ουσίες 

8  H8 Διαβρωτικά 

9  H10 Έκλυση τοξικών αερίων 

κατόπιν 

                                                   επαφής με τον 

   αέρα ή το νερό 

9  H11 Τοξική ουσία (βραδείας ή 

                                                   χρόνιας 

επενέργειας) 

9  H12 Οικοτοξική ουσία 

    9                                    H13       Υλικό ικανό να 

παραγάγει, μετά 

                                                        τη διάθεση,  

άλλο υλικό, π.χ.  

                                                        έκπλυμα, που 

διαθέτει κάποιο  

                                                        από τα 

ανωτέρω 

                                                        χαρακτηριστικά 

 

 

 

 

D7. Απόρριψη σε 

θάλασσες/ωκεανούς, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ταφής στο θαλάσσιο βυθό 

D8. Βιολογική επεξεργασία μη 

αναφερόμενη σε άλλο σημείο 

του παρόντος καταλόγου, η 

οποία έχει ως αποτέλεσμα τον 

σχηματισμό τελικών ενώσεων 

ή μειγμάτων, που διατίθενται 

με κάποιον από τους τρόπους 

που αναφέρονται στα σημεία 

D1 έως D12  

D9. Φυσική ή χημική 

επεξεργασία μη αναφερόμενη 

σε άλλο σημείο του παρόντος 

καταλόγου, η οποία έχει ως 

αποτέλεσμα τον σχηματισμό 

τελικών ενώσεων ή 

μειγμάτων, που διατίθενται με 

κάποιον από τους τρόπους 

που αναφέρονται στα σημεία 

D1 έως D12 (π.χ. εξάτμιση, 

ξήρανση, διαπύρωση κλπ.) 

D10. Καύση στο έδαφος 

D11. Καύση στη θάλασσα 

D12. Μόνιμη αποθήκευση (π.χ. 

εναπόθεση περιεκτών σε 

ορυχείο κ.λπ.) 

D13. Ανάμειξη αποβλήτων πριν 

υποβληθούν σε μία από τις 

εργασίες που αναφέρονται 

στα σημεία D1 έως D12 

D14. Επανασυσκευασία 

αποβλήτων πριν υποβληθούν 

σε μία από τις εργασίες που 

αναφέρονται στα σημεία D1 

έως D13 

D15. Αποθήκευση εν αναμονή 

μιας από τις εργασίες που 

αναφέρονται στα σημεία D1 

έως D14 (εκτός από την 

προσωρινή απ 

οθήκευση, εν αναμονή της 

συλλογής, στο χώρο όπου 

παράγονται τα απόβλητα) 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

R1. Χρήση ως καυσίμου ή 

άλλου μέσου παραγωγής 
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ενέργειας 

R2. Ανάκτηση /αναγέννηση 

διαλυτών 

R3. Ανακύκλωση / ανάκτηση 

οργανικών ουσιών που δεν 

χρησιμοποιούνται ως διαλύτες 

(συμπεριλαμβανομένων των 

εργασιών της 

λιπασματοποίησης και άλλων 

διεργασιών μετατροπής 

βιολογικού χαρακτήρα) 

R4. Ανακύκλωση / ανάκτηση 

μετάλλων και μεταλλικών 

ενώσεων 

R5. Ανακύκλωση / ανάκτηση 

άλλων ανόργανων υλών 

R6. Αναγέννηση οξέων ή 

βάσεων 

R7. Ανάκτηση ενώσεων που 

χρησιμοποιούνται για την 

καταπολέμηση της ρύπανσης 

R8. Ανάκτηση ενώσεων που 

προέρχονται από καταλύτες. 

R9. Επαναδιύλιση 

χρησιμοποιημένων 

ορυκτελαίων ή άλλου είδους 

επαναχρησιμοποίηση 

χρησιμοποιημένων 

ορυκτελαίων 

R10. Εμπλουτισμός εδάφους με 

θετικά αποτελέσματα για τη 

γεωργία και το περιβάλλον 

R11. Χρησιμοποίηση 

καταλοίπων από τις εργασίες 

που αναφέρονται στα σημεία 

R1 έως R10 

R12. Ανταλλαγή αποβλήτων 

προκειμένου να υποβληθούν 

σε μία από τις εργασίες που 

αναφέρονται στα σημεία R1 

έως R11 

R13. Αποθήκευση αποβλήτων 

εν αναμονή μιας από τις 

εργασίες που αναφέρονται 

στα σημεία R1 έως R12 

(εκτός από την προσωρινή 

αποθήκευση, εν αναμονή της 

συλλογής, στο χώρο όπου 

παράγονται τα απόβλητα) 
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`  

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΣΤΗΛΩΝ & 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩN (ΚΥΑ 13588/725/2006) 

 

4. Προέλευση αποβλήτων                                    Ημερ.: ___/___/___ Ώρα: ___:___    

Πρωτογενής  Αποθήκευση □                Δευτερογενής Αποθήκευση □   

  

Επωνυμία:.........................................................................................................................

..... 

Διεύθυνση:........................................................................................................................

..... 

Τηλέφωνο:.............................................................. 

Χαρακτηριστικά Αποβλήτων:  

Α) Pb – οξέος                   □    ΚΩΔΙΚΟΣ EKA ………              ΚΛΑΣΗ 

UN…………      

 

Β) Ni  - cd                                       □   ΚΩΔΙΚΟΣ EKA ………              ΚΛΑΣΗ 

UN…………   

 

Γ) Μικτές μπαταρίες                       □   ΚΩΔΙΚΟΣ EKA 200133             ΚΛΑΣΗ 

UN………… 

 

Δ) Άλλη κατηγορία                         □   ΚΩΔΙΚΟΣ EKA ………              ΚΛΑΣΗ 

UN…………     

 

Αριθμός Κάδων:............... Μικτό Βάρος Φορτίου (κιλά):.............. Απόβαρο 

Κάδου:............ 

 

Υπεύθυνος:..................................................      

Υπογραφή:................................................     

 

5. Συλλέκτης / Μεταφορέας                                   Ημερ.: ___/___/___ Ώρα: 

___:___ 

   

Επωνυμία:.........................................................................................................................

... 

Διεύθυνση:........................................................................................................................

... 

Τηλέφωνο:................................................... 
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ΑΦΜ :........................................................... 

ΔΟΥ:.............................................................. 

Αρ. Κυκλ. Οχήματος:............................... Αρ. άδείας οδηγού 

ADR:................................ 

Διαδρομή (άλλη από την πλέον βέλτιστη):...................................................................... 

 

Υπεύθυνος:..................................................      

Υπογραφή:................................................ 

 

6. Παραλαβή Αποβλήτων                                      Ημερ.: ___/___/___ Ώρα: 

___:___ 

     Δευτερογενής  Αποθήκευση  □              Ανακύκλωση  □ 

 

Επωνυμία:.........................................................................................................................

... 

Διεύθυνση:........................................................................................................................

... 

Τηλέφωνο............................................................ 

ΑΦΜ :........................................................... 

ΔΟΥ:.............................................................. 

Βάρος Φορτίου (κιλά) ........................................ 

 

Υπεύθυνος:..................................................      

Υπογραφή:................................................ 

 

 

 

Πηγ

ή / 

Τμή

μα 

Περίο

δος 

αναφο

ράς 

Αριθμός 

αποστολ

ών προς 

αποθήκε

υση 

Κατηγο

ρία 

ΕΑΥΜ 

Τύπος 

περιέ

κτη 

(σάκο

ς, 

δοχείο

, 

κάδος

) 

Χρώμ

α 

περιέ

κτη 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΑΥΜ 

Αριθμό

ς 

περιεκ

τών 

Ποσότ

ητα 

(κιλά) 

 Από... 

εως .... 

      

       

       

 

1.  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΑΥΜ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜ. Κεφ. 3 
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(1 ΦΟΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ) 

(ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) 

Κατηγορία 

αποβλήτων 

Εκτιμώμενες 

παραγόμενες ποσότητες 

στερεών αποβλήτων 

Εκτιμώμενες παραγόμενες 

ποσότητες υγρών 

αποβλήτων 
Kg/ημέρα Lt/ημέρα* 

ΑΣΑ    

ΕΑΑΜ    

ΜΕΑ    

ΑΕΑ    

Άλλα ρεύματα 

αποβλήτων  

   

* εκτιμώνται με βάση την χωρητικότητα και το πλήθος των αποθηκευτικών μέσων 

 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΥΜ 
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   ΕΝΤΥΠΟ 4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΑΥΜ ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣΗ 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΑΥΜ ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: ................................. 

 

ΠΗΓΗ / ΤΜΗΜΑ: ....................... 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: ............................... 

 

ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: ..................... 

 

Κατηγορία 

ΕΑΥΜ 

Τύπος 

περιέκτη 

(σάκος, 

δοχείο, 

κάδος) 

Χρώμα 

περιέκτη 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΑΥΜ 

Αριθμός 

περιεκτών 

Ποσότητα 

(κιλά) 

     

     

     

 

Υπογραφή Υπευθύνου Αποστολής:                                                           Υπογραφή 

Υπευθύνου Αποθήκης: 

 

 

Περίοδος 

αναφοράς 

Κατηγορία 

ΕΑΥΜ 

Τύπος 

περιέκτη 

(σάκος, 

δοχείο, 

κάδος) 

Χρώμα 

περιέκτη 

Αριθμός 

περιεκτών 

προς 

επεξεργασία 

Μονάδα 

επεξεργασίας 

Μέθοδος 

επεξεργασίας 

Από .... 

εώς.... 

      

      

      

 

                                 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΑΥΜ 
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ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

 

 

 

Θεματικ

ές 

ενότητες 

Ονοματεπώνυ

μο 

Εκπαιδευτή 

Ειδικότητ

α 

εκπαιδευτ

ή 

Ημερομηνίε

ς 

διεξαγωγής 

και διάρκεια 

προγράμματ

ος 

Αριθμός και 

ειδικότητες 

εκπαιδευόμεν

ων 

Προτεινόμε

νη 

ημερομηνία 

επανάληψης 

      

      

      

 

                                       ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΔΑΥΜ 

 

 

Φύση του συμβάντος 

:……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………… 

Τόπος συμβάντος :………………………………………………….. 

Χρόνος συμβάντος :………………………………………………… 

Άμεσα εμπλεκόμενο προσωπικό 

:…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

Ενέργειες για την αντιμετώπιση του συμβάντος : 

……………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

Άλλες σχετικές πληροφορίες παρατηρήσεις 

:…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Ο-Η Αναφέρων 

………………… 

 

 

Ημερομη

νία 

Συμβ

άν 

Τόπος 

συμβάντ

ος 

Ενέργειες 

αντιμετώπι

σης 

Εμπλεκόμ

ενο 

προσωπικ

ό 

Παρατηρή

σεις 

Υπεύθυν

ος 

αναφορ

άς 

       

       

       

       

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ-ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ  

 

 

Από : …………(Υπεύθ. Αποθήκευσης ή ΥΔΑΥΜ)  Προς :………(ΥΔΑΥΜ & Τεχν. 

Υπηρεσία ή Υποδιοικητή αντίστοιχα) 

 

Φύση του συμβάντος 

:……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………… 

Χρόνος συμβάντος :………………………………………………… 

Απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση του συμβάντος : 

…………………………………………… 

………………………………………………....………………………………………

…………..…..…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

Άλλες σχετικές πληροφορίες παρατηρήσεις 

:…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

 

Ημερομηνία                                                                                                                     

Ο-Η Αναφέρων 

…………………                                                                                                                

……………………… 

 

 

                    ΥΠ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΔΑΥΜ 

 

Ημερομηνί

α 

Περιγραφ

ή - Είδος 

προμήθει

ας 

Αριθμό

ς 

Σκοπό

ς 

Προμηθευτ

ής 

Κόστο

ς 

Παρατηρήσε

ις 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΜ 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΜ 

Ν. 2203/1994 (ΦΕΚ 58Α – 15.4.1994) 

Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α – 21.9.2011) 

Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α – 13.2.2012) 

ΚΥΑ 50941/40/1990 (ΦΕΚ 104Β – 13.2.1990) 

ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β – 22.12.2003) 

ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β – 28.3.2006 

ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572Β – 16.12.2002) 

ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759Β – 6.6.2005) 

ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β – 17.11.19978) – υπό αναθεώρηση 

ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β – 30.6.2006) 

ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287Β – 2.3.2007) 

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α – 6.8.2001) 

ΚΥΑ 1014 (ΦΟΡ) 94/2001 (ΦΕΚ 216Β – 6.3.2001) 

Οδηγία 2004/12/ΕΚ 

Κανονισμός 1774/2002 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Κανονισμός 1013/2006 

 

 

 

ΑΥΞΩ

Ν 

ΑΡΙΘ

ΜΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗ

ΝΙΑ 

ΕΞΟΔΟΥ 

 

ΩΡΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ  

ΠΟΥ ΕΞΗΛΘΑΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡ

ΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΠΡΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 

 

ΚΟΚΚΙΝΟΙ 

 

ΠΡΑΣΙ

ΝΟΙ  

         

         

 

 

                                                                ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

                                   ΥΔΑΥΜ-ΥΠ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΙΑ 

ΦΟΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ) 
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ΑΥΞΩ

Ν 

ΑΡΙΘ

ΜΟΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

 (ΚΛΙΝΙΚΗ, 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

κ.λπ.) 

ΗΜΕΡΟΜΗ

ΝΙΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒ

ΗΣ 

 

ΩΡΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒ

ΗΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ  

ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ Υπογραφή 

υπεύθυνου 

παραλαβής 
ΚΙΤΡΙΝΟΙ 

 

ΚΟΚΚΙΝΟΙ 

 
ΠΡΑΣΙ

ΝΟΙ 
 

         

         

         

 

 

                                         ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΥΜ 

 

 

                                       ΥΔΑΥΜ-ΥΠ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΑΡΧΕΙΟ 1 

ΦΟΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥ

ΣΗ 

(ΚΛΙΝΙΚΗ, 

ΕΡΓΑΣΤΗΡ

ΙΟ κ.λπ.) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙ

Α ΕΑΥΜ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ  
ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΠΡΟΣ 
ΚΙΤΡΙΝΟΙ 

 

ΚΟΚΚΙΝΟΙ 

 

ΠΡΑΣΙΝΟΙ 

ΠΑΡΕΛΗΦΘ

ΗΣΑΝ 

ΕΞΗΛΘ

ΑΝ 

ΠΑΡΕΛΗΦΘ

ΗΣΑΝ 

ΕΞΗΛΘ

ΑΝ 

ΠΑΡΕΛΗΦΘ

ΗΣΑΝ 

ΕΞΗΛΘΑ

Ν 

 

Από .... έως....          

          

          

          

 

 

 

                                                           ΥΔΑΥΜ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
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                              Π2   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

 

                                                         1. CONTAINERS36 

 

 

2. ΚΑΔΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ.36 

                        

3. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ4 

 

 

 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.electrocycle.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=135&ei=SVp4VPXUPIfqaIOBgegK&bvm=bv.80642063,d.ZGU&psig=AFQjCNFiMUCEC7DDRVtFvL4W8w54LXGPlg&ust=1417259970687078


220 
 

 

 

 

 

4. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ37 

 

 

 

 

 

 

 

 

          5. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ38 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.agroenergy.gr/sites/default/files/nosok2.png&imgrefurl=http://www.agroenergy.gr/categories/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD&h=179&w=240&tbnid=n5VvH8xGVZdoWM:&docid=nQ8Z9jzahsQ_5M&ei=HEaoVa3yJob9UuH1o_gO&tbm=isch&ved=0CCIQMygAMABqFQoTCK3wyb7u4MYCFYa-FAod4foI7w
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.aftodioikisi.gr/perifereies/nea-apopeira-aporripsis-nosokomeiakon-apovliton-sto-xita-filis&ei=CA6CVNeGHci57gaKloGADQ&bvm=bv.80642063,d.ZGU&psig=AFQjCNEyrcLO4vgHhEtAYKpSLlkhonmCRA&ust=1417895756884457
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6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.39 

 

 

Χοντρά γάντια 

Μάσκα  

 

      Πλαστική  ποδιά  

Παντελόνι  

Μπότες  

Μπλούζα με 

μακριά μανίκια 

 

8. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΥΜ4 
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                                   Π3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

   

ΠΕΡΙΦ

ΕΡΕΙΑ 

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΑΣΑ 

(KG/ΗΜ

) 

ΕΑΑΜ 

(KG/HM

) 

MEA & 

AEA 

(KG/ΗΜ

) 

ΣΥΝΟΛ

Α 

(KG/ΗΜ

) 

ΑΣΑ 

(ΤΝ/ΕΤ

ΟΣ) 

ΕΑΑΜ 

(ΤΝ/ΕΤ

ΟΣ) 

ΜΕΑ& 

ΑΕΑ 

(ΤΝ/ΕΤ

ΟΣ) 

ΣΥΝΟΛ

Α 

(ΤΝ/ΕΤ

ΟΣ) 

ΑΝ. 

ΜΑΚΕΔ

ΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗ

Σ 

18827 2328 544 21699 6871,95 849,56 198,70 7920,21 

ΚΕΝΤΡΙ

ΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔ

ΟΝΙΑΣ 

56529 7094 1664 65288 20633,19 2589,36 607,41 23829,96 

ΔΥΤΙΚΗ

Σ 

ΜΑΚΕΔ

ΟΝΙΑΣ 

8725 1009 233 9966 3184,46 368,39 84,90 3637,75 

ΗΠΕΙΡΟ

Υ 

11769 1558 444 13770 4295,68 568,57 161,92 5026,17 

ΘΕΣΣΑ

ΛΙΑΣ 

21494 2352 547 24392 7845,20 858,41 199,49 8903,10 

ΣΤΕΡΕΑ

Σ 

ΕΛΛΑΔ

ΑΣ 

19188 2460 590 22239 7003,67 897,89 215,50 8117,06 

ΑΤΤΙΚΗ

Σ 

137754 16194 3466 157414 50280,27 5910,76 1265,03 57456,06 

ΔΥΤΙΚΗ

Σ 

ΕΛΛΑΔ

ΑΣ 

23527 2999 748 27274 8587,25 1094,65 273,01 9954,91 

ΠΕΛΟΠ

ΟΝΝΗΣ

ΟΥ 

20376 2655 685 23716 7437,31 968,97 250,14 8656,42 

ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ 

6889 898 229 8015 2514,37 327,61 83,44 2925,42 

ΒΟΡΕΙΟ

Υ 

ΑΙΓΑΙΟ

Υ 

6666 864 228 7758 2433,03 315,38 83,28 2831,69 

ΝΟΤΙΟ

Υ 

9694 1246 312 11252 3538,34 454,70 113,77 4106,81 
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ΑΙΓΑΙΟ

Υ 

ΚΡΗΤΗ

Σ 

18655 2285 528 21468 6809,10 834,13 192,62 7835,85 

ΣΥΝΟΛ

Α 

360093 43941 10217 414250 131433,8

2 

16038,38 3729,21 151201,4

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΩΣ ΤΟ 

2040. 1 
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                                   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΝΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΓΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 

ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΥΜ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 

ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΥΜ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ 

ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ 

ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 

ΓΥΑΛΙ, ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΝΙ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΕΤΑΛΛΑ, ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΑ, ΟΓΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ, ΕΞΟΜΟΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ 

ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΡΟΥΧΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Η9 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΗΠΟΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΜ 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ ΓΥΨΟΙ, ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ, ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

ΕΙΑ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΝΤΑ ΜΕ ΑΣΤΙΚΑ35  
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Α
Ν

Α
Κ

Υ
Κ

Λ
Ω

Σ
Η

 Σ
Υ

Σ
Κ

Ε
Υ

Ω
Ν

 Α
.Ε

 
ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

CONTAINER 

METAL BOX(ΠΤΥ) /ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

METAL BOX (ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ) 

METAL BOX ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

PLEXIGLASS 

PLEXIGLASS/ METAL BOX ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

PLEXIGLASS/ ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΚΑΔΟΣ 240 LT 

ΚΑΔΟΣ 240 LT/ METAL BOX ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΚΑΔΟΣ 240 LT/ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2  ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΗΗΕ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε36  
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ΝΟΥΚΛΙΔΙΟ 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΗΜΙΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ) 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

(BQ/G) 

H-3 1.2E+01 1000 

Be-7 1.5E-01 10 

C-14 5.7E+03 100 

F-18 2.1E-04 1 

Cs-138 6.1E-05 0.1 

Ba-131 3.2E-02 1 

Ba-140 3.5E-02 0.1 

La-140 4.6E-03 0.1 

Na-22 2.6E+00 0.1 

Na-24 1.7E-03 0.1 

Si-31 3.0E-04 100 

P-32 3.9E-02 100 

P-33 7.0E-02 100 

S-35 2.4E-01 100 

Cl-36 3.0E+05 10 

Cl-38 7.1E-05 0.1 

K-40 1.3E+09 1 

K-42 1.4E-03 1 

K-43 2.6E-03 1 

Ca-45 4.5E-01 100 

Ca-47 1.2E-02 0.1 

Sc-46 2.3E-01 0.1 

Sc-47 9.2E-03 10 

Sc-48 5.0E-03 0.1 
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V-48 4.4E-02 0.1 

Cr-51 7.6E-02 10 

Mn-51 8.8E-05 1 

Mn-52 1.5E-02 0.1 

Mn-52m 4.0E-05 0.1 

Mn-53 3.7E+06 1000 

Mn-54 8.6E-01 1 

Mn-56 3.0E-04 0.1 

Fe-52 9.4E-04 1 

Fe-55 2.7E+00 100 

Fe-59 1.2E-01 0.1 

Co-55 2.0E-03 0.1 

Co-56 2.2E-01 0.1 

Co-57 7.4E-01 10 

C0-58 1.9E-01 1 

Co-58m 1.0E-03 1000 

Co-60 5.3E+00 0.1 

Co-60m 2.0E-05 100 

Co-61 1.9E-04 10 

Co-62m 2.6E-05 0.1 

Ni-59 7.5E+04 100 

Ni-63 9.6E+01 100 

Ni-65 2.9E-04 1 

Cu-64 1.4E-03 1 

Zn-65 6.7E-01 1 

Zn-69 1.1E-04 100 
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ΝΟΥΚΛΙΔΙΟ 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΗΜΙΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ) 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

(BQ/G) 

Zn-69m 1.6E-03 1 

Ga-72 1.6E-03 0.1 

Ge-71 3.2E-02 10000 

As-73 2.2E-01 100 

As-74 4.9E-02 1 

As-76 3.0E-03 1 

As-77 4.4E-03 100 

Se-75 3.3E-01 1 

Br-82 4.0E-03 0.1 

Rb-86 5.1E-02 10 

Sr-85 1.8E-01 1 

Sr-85m 1.3E-04 1 

Sr-87m 3.2E-04 1 

Sr-89 1.4E-01 10 

Sr-90 2.9E+01 1 

Sr-91 1.1E-03 1 

Sr-92 3.1E-04 0.1 

Y-90 7.3E-03 100 

Y-91 1.6E-01 10 

Y-91m 9.4E-05 1 

Y-92 4.0E-04 1 

Y-93 1.2E-03 10 

Zr-93 1.5E+06 100 

Zr-95 1.7E-01 0.1 
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Zr-97 1.9E-03 0.1 

Nb-93m 1.4E+01 100 

Nb-94 2.0E+04 0.1 

Nb-95 9.6E-02 1 

Nb-97 1.4E-04 1 

Nb-98 9.8E-05 0.1 

Mo-90 6.5E-04 1 

Mo-93 3.5E+03 10 

Mo-99 7.5E-03 1 

Mo-101 2.8E-05 0.1 

Tc-96 1.2E-02 0.1 

Tc-96m 9.8E-05 10 

Tc-97 2.6E+06 100 

Tc-97m 2.4E-01 100 

Tc-99 2.1E+05 10 

Tc-99m 6.9E-04 10 

Ru-97 8.0E-03 1 

Ru-103 1.1E-01 1 

Ru-105 5.1E-04 1 

Ru-106 1.0E+00 1 

Rh-103m 1.1E-04 100000 

Rh-105 4.0E-03 10 

Pd-103 4.7E-02 1000 

Pd-109 1.5E-03 100 

Ag-105 1.1E-01 1 

Ag-108m 1.3E+02 0.1 
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ΝΟΥΚΛΙΔΙΟ 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΗΜΙΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ) 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

(BQ/G) 

Ag-110m 6.9E-01 0.1 

Ag-111 2.0E-02 10 

Cd-109 1.3E+00 10 

Cd-115 6.1E-03 1 

Cd-115m 1.2E-01 10 

In-111 7.7E-03 1 

In-113m 1.9E-04 1 

In-114m 1.4E-01 10 

In-115m 5.1E-04 1 

Sn-113 3.1E-01 1 

Sn-125 2.6E-02 1 

Sb-122 7.4E-03 1 

Sb-124 1.7E-01 0.1 

Sb-125 2.8E+00 1 

Te-123m 3.3E-01 10 

Te-125m 1.6E-01 100 

Te-127 1.1E-03 100 

Te-127m 3.0E-01 10 

Te-129 1.3E-04 10 

Te-129m 9.2E-02 10 

Te-131 4.8E-05 1 

Te-131m 3.4E-03 0.1 

Te-132 8.9E-03 1 

Te-133 2.4E-05 1 
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Te-133m 1.0E-04 0.1 

Te-134 8.0E-05 1 

I-123 1.5E-03 1 

Ι-125 1.7Ε-01 10 

1-126 3.6Ε-02 1 

Ι-129 1.6Ε+07 1 

Ι-130 1.4Ε-03 0.1 

Ι-131 2.2Ε-02 1 

Ι-132 2.6Ε-04 0.1 

Ι-133 2.4Ε-03 1 

Ι-134 1.0Ε-04 0.1 

Ι-135 7.5Ε-04 0.1 

Cs-129 3.7E-03 1 

Cs-131 2.6E-02 1000 

Cs-132 1.8E-02 1 

Cs-134 2.1E+00 0.1 

Cs-134m 3.3.E-04 100 

Cs-135 2.3E+06 100 

Cs-136 3.6E-02 0.1 

Cs-137 3.0E+01 1 

Ce-139 3.8E-01 10 

Ce-141 8.9E-02 10 

Ce-143 3.8E-03 1 

Ce-144 7.8E-01 10 

Pr-142 2.2E-03 10 

Pr-143 3.7E-02 100 
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ΝΟΥΚΛΙΔΙΟ 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΗΜΙΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ) 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

(BQ/G) 

Nd-147 3.0E-02 10 

Nd-149 2.0E-04 1 

Pm-147 2.6E+00 100 

Pm-149 6.0E-03 100 

Sm-151 9.0E+01 100 

Sm-153 5.3E-03 10 

Eu-152 1.3E+01 0.1 

Eu-152m 1.1E-03 1 

Eu-154 8.8E+00 0.1 

Eu-155 5.0E+00 10 

Gd-153 6.6E-01 10 

Gd-159 2.1E-03 10 

Tb-160 2.0E-01 0.1 

Dy-165 2.7E-04 10 

Dy-166 9.3E-03 10 

Ho-166 3.1E-03 10 

Er-169 2.5E-02 100 

Er-171 8.6E-04 1 

Tm-171 1.9E+00 100 

Yb-175 1.2E-02 10 

Lu-177 1.8E-02 10 

Hf-181 1.2E-01 1 

Ta-182 3.1E-01 0.1 

W-181 3.3E-01 100 
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W-185 2.1E-01 100 

W-187 2.7E-03 1 

Re-186 1.0E-02 10 

Re-188 1.9E-03 10 

Os-185 2.6E-01 1 

Os-191 4.2E-02 10 

Os-191m 1.5E-03 100 

Os-193 3.4E-03 10 

Ir-190 3.3E-02 0.1 

Ir-192 2.0E-01 1 

Ir-194 2.2E-03 10 

Pt-191 7.7E-03 1 

Pt-193m 1.2E-02 100 

Pt-197 2.1E-03 10 

Pt-197m 1.8E-04 10 

Au-198 7.4E-03 1 

Au-199 8.6E-03 10 

Hg-197 7.3E-03 10 

Hg-197m 2.7E-03 10 

Hg-203 1.3E-01 1 

TI-200 3.0E-03 0.1 

TI-201 8.3E-03 10 

TI-202 3.3E-02 1 

TI-204 3.8E+00 10 

Pb-203 6.0E-03 1 

Pb-210 2.2E+01 0.01 
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ΝΟΥΚΛΙΔΙΟ 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΗΜΙΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ) 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

(BQ/G) 

Pb-212 1.2E-03 10 

Bi-206 1.7E-02 0.1 

Bi-207 3.8E+01 0.1 

Bi-210 1.4E-02 100 

Bi-212 1.2E-04 1 

Po-203 7.0E-05 0.1 

Po-205 2.1E-04 0.1 

Po-207 6.7E-04 0.1 

Po-210 3.8E-01 0.01 

At-211 8.2E-04 10 

Ra-223 3.1E-02 0.1 

Ra-224 1.0E-02 1 

Ra-225 4.1E-02 0.1 

Ra-226 1.6E+03 0.01 

Ra-227 8.0E-05 1 

Ra-228 5.8E+00 0.01 

Ac-228 7.0E-04 1 

Th-226 5.9E-05 100 

Th-227 5.1E-02 0.1 

Th-228 1.9E+00 0.1 

Th-229 7.3E+03 0.1 

Th-230 7.7E+04 0.01 

Th-231 2.9E-03 100 

Th-232 1.4E+10 0.01 
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Th-234 6.6E-02 100 

Pa-230 4.8E-02 1 

Pa-231 3.3E+04 0.01 

Pa-233 7.4E-02 1 

U-230 5.7E-02 1 

U-231 1.2E-02 10 

U-232 7.2E+01 0.1 

U-233 1.6E+05 1 

U-234 2.4E+05 1 

U-235 7.0E+08 1 

U-236 2.3E+07 1 

U-237 1.9E-02 10 

U-238 4.5E+09 1 

U-239 4.5E-05 10 

U-240 1.6E-03 100 

Np-237 2.1E+06 1 

Np-239 6.5E-03 1 

Np-240 1.2E-04 0.1 

Pu-234 1.0E-03 100 

Pu-235 4.8E-05 10 

Pu-236 2.8E+00 0.1 

Pu-237 1.2E-01 10 

Pu-238 8.8E+01 0.1 

Pu-239 2.4E+04 0.1 

Pu-240 6.5E+03 0.1 

Pu-241 1.4E+01 0.1 
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ΝΟΥΚΛΙΔΙΟ 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΗΜΙΖΩΗΣ 

(ΕΤΗ) 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

(BQ/G) 

Pu-242 3.8E+05 0.1 

Pu-243 5.6E-04 10 

Pu-244 8.3E+07 0.1 

Am-241 4.3E+02 0.1 

Am-242 1.8E-03 100 

Am-242m 1.5E+02 0.1 

Am-243 7.4E+03 0.1 

Cm-242 4.5E-01 1 

Cm-243 2.9E+01 0.1 

Cm-244 1.8E+01 0.1 

Cm-245 8.5E+03 0.1 

Cm-246 4.7E+03 0.1 

Cm-247 1.6E+07 0.1 

Cm-248 3.4E+05 0.1 

Bk-249 8.8E-01 1 

Cf-246 4.1E-03 10 

Cf-248 9.2E-01 0.1 

Cf-249 3.5E+02 0.1 

Cf-250 1.3E+01 0.1 

Cf-251 9.0E+02 0.1 

Cf-252 2.6E+00 0.1 

Cf-253 4.9E-02 10 

Cf-254 1.7E-01 0.1 

Es-253 5.6E-02 1 
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Es-254 7.6E-01 0.1 

Es-254m 4.5E-03 1 

Fm-254 3.7E-04 100 

Fm-255 2.3E-03 10 

Ac-227 2.2E+01 0.01 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3. ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ.28  
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ΝΟΥΚΛΙΔΙΟ BQ ΝΟΥΚΛΙΔΙΟ BQ ΝΟΥΚΛΙΔΙΟ BQ ΝΟΥΚΛΙΔΙΟ BQ 

H-3 3*109 Co-57 2*107 Sr-85 6*109 Cs-137 4*106 

C-14 3*108 Co-58 3*107 Sr-87m 1*109 Ba-131 1*108 

F-18 2*109 Co-60 1*106 Sr-89 5*106 Ba-133m 9*107 

Na-22 2*107 Ni-63 1*108 Sr-90 1*105 Ba-135m 1*108 

Na-24 1*108 Cu-64 4*108 Y-90 2*107 La-140 2*107 

P-32 1*107 Cu-67 2*108 Tc-99m 3*109 Sm-153 8*107 

P-33 1*108 Zn-62 5*107 Mo-99 2*108 Yb-169 2*107 

S-35 8*107 Zn-65 1*107 In-111 2*108 Re-183 3*107 

Cl-36 9*106 Zn-69m 2*108 Sn-113 2*107 Ir-192 8*106 

Cl-38 6*108 Ga-67 3*107 Sb-124 1*108 Au-198 4*107 

K-42 2*108 Ga-68 6*108 I-123 1*108 Hg-197 2*108 

K-43 2*108 As-73 8*108 I-125 1*106 Hg-203 2*107 

Ca-45 3*107 As-74 8*107 I-129 2*105 TI-201 6*108 

Ca-47 3*107 Se-75 6*107 I-130 1*107 TI-204 7*107 

Cr-51 7*108 Br-76 1*108 I-131 1*106 Pb-210 9*103 

Mn-52 3*107 Br-77 6*108 I-132 1*108 Pb-212 1*106 

Mn-52m 1*109 Br-82 1*108 Cd-109 1*106 Po-210 2*104 

Mn-54 3*107 Rb-81m 9*109 Cd-115 3*107 Ra-226 2*104 

Mn-56 2*108 Rb-82 1*109 Cs-129 9*108 Th-232 4*101 

Fe-52 3*107 Rb-86 2*107 Cs-130 2*109 U-238 2*103 

Fe-55 7*107 Rb-88 7*108 Cs-131 8*108 Am-241 2*102 

Fe-59 1*107 Rb-89 1*109 Cs-134 3*106 Cm-244 4*102 

Co-56 7*106 Sr-85m 8*109 Cs-134m 4*109 Cf-252 1*103 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΤΩΝ ΗΜΕΡΙΣΙΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΥΓΡΩΝ 

ΡΑΔ/ΡΓΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΛΥΜΜΑΤΩΝ. Κεφ. 3.5 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΟΥ 

ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:  

Α) Α1/Α΄1 + Α2/Α΄2 +…<1 

ΟΠΟΥ Α1, Α2,….. ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΕ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΘΕ ΙΣΟΤΟΠΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΚΑΙ Α΄1 ΚΑΙ Α΄2…. 

ΟΙ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΙΣΟΤΟΠΟ 

ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΙΝΑΚΑ. 

Β) Α1+Α2…….<18.5 MBq  Ή 37 MBq Ή 110 MBq ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.28 
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ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟ 

ΜΕΑ-ΕΑΑΜ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

850 0C 

KOKKINO ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 

ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΕΣ 

ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΕΝΔΕΙΞΗ. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

UN 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 

ΚΑΤΑ ADR, 

IMDG, RID 

ΕΑΑΜ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ 

ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΕΙΣ 

ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ. ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΙΧΜΗΡΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ 

ΑΠΟ 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ, 

ΑΔΙΑΤΡΗΤΟ 

ΑΠΟ ΑΙΧΜΗΡΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΜΕΣΟ, ΑΠΟ 

ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΙΚΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

UN 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 

ΚΑΤΑ ADR, 

IMDG, RID. 

AΕΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 

ΧΗΜΙΚΑ 

(<1% 

ΑΛΟΓΟΝΟΥΧΕΣ 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΟΥΣΙΕΣ) 

ΑΕΑ ΒΑΡΕΑ 

ΜΕΤΑΛΛΑ 

ΑΕΑ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΑΕΑ ΛΟΙΠΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΑΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

850 0C 

KOKKINO ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ 

ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΑ 

ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΣΗΜΑΝΣΗ. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

UN 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 

ΚΑΤΑ ADR, 

IMDG, RID 
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ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟ 

ΑΕΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 

ΧΗΜΙΚΑ (>1% 

ΑΛΟΓΟΝΟΥΧΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ) 

ΑΕΑ ΛΟΙΠΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

(>1% 

ΑΛΟΓΟΝΟΥΧΕΣ 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΟΥΣΙΕΣ) 

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

1.1000C. (D10, 

R1). 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΣΤΕΓΑΝΑ 

ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΣΗΜΑΝΣΗ. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

UN 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 

ΚΑΤΑ ADR, 

IMDG, RID 

ΑΕΑ 

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΣΕ 

ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

_ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΣΤΕΓΑΝΑ 

ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΣΗΜΑΝΣΗ. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

UN 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 

ΚΑΤΑ ADR, 

IMDG, RID 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6. ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΑ.4 
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ΦΡΑΣΕΙΣ R ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

R1 ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΣΕ ΞΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

R2 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΕΩΣ ΑΠΟ 

ΤΡΑΝΤΑΓΜΑ, ΤΡΙΒΗ, ΦΩΤΙΑ Ή 

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 

R3 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

ΕΚΡΗΞΕΩΣ ΑΠΟ ΤΡΑΝΤΑΓΜΑ, 

ΤΡΙΒΗ, ΦΩΤΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ  

R4 ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ 

ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ 

R5 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΚΡΗΞΗ 

R6 ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΣΕ ΕΠΑΦΗ Ή ΧΩΡΙΣ 

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ 

R7 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ 

ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

R8 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ 

ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΥΤΑ 

R9 ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΟΤΑΝ ΑΝΑΜΕΙΧΘΕΙ 

ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

R10 ΕΥΦΛΕΚΤΟ 

R11 ΛΙΑΝ ΕΥΦΛΕΚΤΟ 

R12 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ 

R13 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ 

R14 ΑΝΤΙΔΡΑ ΒΙΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ 

R15 ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ 

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ 

R16 ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΟΤΑΝ ΑΝΜΕΙΧΘΕΙ ΜΕ 
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ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

R17 ΑΥΤΟΑΝΑΦΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 

R18 ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΕΙ ΕΥΦΛΕΚΤΑ 

ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΤΜΟΥ-

ΑΕΡΑ 

R19 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΕΙ 

ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ 

R20 ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ 

R21 ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑ 

R22 ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ 

R23 ΤΟΞΙΚΟ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ 

R24 ΤΟΞΙΚΟ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ 

R25 ΤΟΞΙΚΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ 

R26 ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ 

R27 ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑ 

R28 ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ 

R29 ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 

R30 ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΙΑΝ 

ΕΥΦΛΕΚΤΟ 

R31 ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΟΞΕΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 

R32 ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΟΞΕΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΑ 

ΑΕΡΙΑ 
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R33 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ 

R34 ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 

R35 ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 

R36 ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 

R37 ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

R38 ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ 

R39 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΩΝ 

ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ 

R40 ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 

ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ 

R41 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ 

ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 

R42 ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑ ΤΗΣ 

ΕΙΣΠΝΟΗΣ 

R43 ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑ ΤΗΣ 

ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ 

R44 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΑΝ 

ΘΕΡΜΑΝΘΕΙ ΣΕ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΔΕΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΕΡΑΣ 

R45 ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ 

R46 ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΕΝΝΕΤΙΚΕΣ 

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ 

R47 ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

R48 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 



246 
 

R49 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ 

ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ 

R50 ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

R51 ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

R52 ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

R53 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

R54 ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ 

R55 ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ 

R56 ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 

R57 ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 

R58 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

R59 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΒΑΔΑ 

ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ 

R14/15 ΑΝΤΙΔΡΑ ΒΙΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ 

ΕΚΛΥΟΝΤΑΣ ΑΕΡΙΑ ΠΟΛΥ 

ΕΥΦΛΕΚΤΑ 

R15/29 ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΟΞΙΚΑ, ΛΙΑΝ 

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ 

  

R20/21 ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ ΚΑΙ 

ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ 

R21/22 ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
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ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ 

R20/22 ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ ΚΑΙ 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ 

R20/21/22 ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ, ΣΕ 

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8. R-PHRASES32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



248 
 

ΦΡΑΣΕΙΣ S ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

S1 ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ 

S2 ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 

S3 ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

S4 ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

S5 ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ…. 

S6 ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ…. 

S7 ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΡΜΗΤΙΚΑ 

ΚΛΕΙΣΜΕΝΟ 

S8 ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ 

S9 ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΑ 

ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ 

S10 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ 

S11 ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ 

S12 ΜΗ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΕΡΜΗΤΙΚΑ 

ΚΛΕΙΣΜΕΝΟ 

S13 ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 

S14 ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ……………. 

S15 ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 

S16 ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΕΩΣ . 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

S17 ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΕΣ ΥΛΕΣ 

S18 ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ 

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ 

S20 ΜΗΝ ΤΡΩΤΕ Ή ΠΙΝΕΤΕ ΟΤΑΝ ΤΟ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 

S21 ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΑΙ ΟΑΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 

S22 ΜΗΝ ΑΝΑΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ 
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S23 ΜΗΝ ΑΝΑΠΝΕΕΤΕ 

ΑΕΡΙΑ/ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ/ΑΤΜΟΥΣ/ΕΚΝΕΦΩΜΑΤΑ 

(Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) 

S24 ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ 

S25 ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 

S26 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 

ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ 

ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

S27 ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ ΜΟΛΥΝΘΕΙ 

S28 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ 

ΠΛΥΘΕΙΤΑ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ…………. 

S29 ΜΗ ΡΙΧΝΕΤΕ ΤΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

S30 ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 

ΑΥΤΟ 

S33 ΛΑΒΕΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΣΕΩΝ 

S34 ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΡΑΝΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΒΗ 

S35 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  

S35 ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ 1 ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 2% ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 

S36 ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

S37 ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ 

S38 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ, 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

S39 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΜΑΤΙΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

S40 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΟΛΩΝ 

ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΟΛΥΝΘΕΙ 



250 
 

ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ….. 

S41 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ/Η ΕΚΡΗΞΗΣ 

ΜΗΝ ΑΝΑΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΠΝΟΥΣ 

S42 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΟΥ Ή 

ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΕΙΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ) 

S43 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 

ΝΕΡΟ, ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 

ΚΟΝΕΩΣ.(ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΕΙΔΟΣ 

ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΝ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΥΞΑΝΕΙ 

ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ 

ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ: ΥΛΙΚΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΟΝΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ, 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ, 

ΑΜΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ, ΥΛΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 

ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ, ΑΜΜΟΣ, ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ 

ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, Ή ΥΛΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 

ΚΟΝΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ 

S44 ΕΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ ΖΗΤΕΙΣΤΕ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ (ΔΕΙΞΤΕ ΕΤΙΚΕΤΑ) 

S45 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΕΑΝ 

ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ, ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ (ΔΕΙΞΤΕ ΕΤΙΚΕΤΑ) 

S46 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΔΕΙΞΤΕ ΔΟΧΕΙΟ Ή 

ΕΤΙΚΕΤΑ 

S47 ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΥΣ 00C  (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ) 

S48 ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΥΓΡΟ ΜΕ….(ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ 

ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

S49 ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 

S50 ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΜΙΧΘΕΙ ΜΕ (ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) ΟΞΕΑ, ΑΛΚΑΛΕΑ, 

ΙΣΧΥΡΑ ΟΞΕΑ, ΙΣΧΥΡΑ ΑΛΚΑΛΕΑ, ΒΑΡΕΑ 

ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ 
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S51 ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ 

ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ 

S52 ΔΕ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΥΡΕΙΕΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

S53 ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ-ΝΑ 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ 

S54 ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ 

ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ/ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

S55 ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ 

ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΕ ΥΠΟΝΟΜΟΥΣ Ή ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

S56 ΝΑ ΜΗ ΔΙΟΧΕΤΕΥΘΕΙ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΝΟΜΩΝ 

Ή ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΣΕ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

                                           ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9. S-PHRASES32  
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

D1 ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΕΝΤΟΣ Ή ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΕΔΑΦΟΥΣ (ΧΥΤ) 

D2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΧΕΡΣΑΙΟ ΧΩΡΟ 

(ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΥΓΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΙΛΥΟΣ 

ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ) 

D3 ΕΓΧΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ (ΕΓΧΥΣΗ 

ΑΝΤΛΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ 

ΦΡΕΑΤΑ, ΣΕ ΘΟΛΟΥΣ ΑΛΑΤΟΣ Ή 

ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΡΗΓΜΑΤΑ) 

D4 ΤΕΛΜΑΤΩΣΗ (ΕΓΧΥΣΗ ΥΓΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ή ΙΛΥΩΝ ΣΕ ΦΡΕΑΤΑ, 

ΜΙΚΡΕΣ ΛΙΜΝΕΣ Ή ΛΕΚΑΝΕΣ) 

D5 ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΥΓ. ΤΑΦΗΣ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ 

ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ 

ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 

ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΟΣΟ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 

ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) 

D6 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΕ ΥΔΑΤΙΝΟ ΣΩΜΑ 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΑ/ΩΚΕΑΝΟ 

D7 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΑ/ΩΚΕΑΝΟ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 

ΤΑΦΗΣ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΒΥΘΟ 

D8 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Ή ΜΙΓΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ D1-D12 

D9 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ 

ΕΝΩΣΕΙΣ Ή ΜΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ D1-D12 (ΕΞΑΤΜΙΣΗ, 
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ΞΥΡΑΝΣΗ, ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ) 

D10 ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ 

D11 ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

(ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ) 

D12 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΕ 

ΟΡΥΧΕΙΟ) 

D13 ΑΝΑΔΕΥΣΗ Ή ΑΜΑΜΕΙΞΗ ΠΡΙΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ D1-D12. (ΑΝ ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

D ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΠΩΣ 

Η ΔΙΑΛΟΓΗ, Η ΣΥΝΘΛΙΨΗ, Η 

ΣΥΜΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ, Η 

ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΣΗ, Η ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ, 

ΤΟ ΞΕΦΤΙΣΜΑ, Η 

ΕΠΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή Ο 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ 

ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ D1-D12) 

D14 ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ D1-D13 

D15 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ D1-D14 (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΝ 

ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΣΤΟΝ 

ΤΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

                                  ΠΙΝΑΚΑΣ 3.10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ3 
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

R1 ΧΡΗΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ Ή ΩΣ 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

R2 ΑΝΑΚΤΗΣΗ/ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙΑΛΥΤΩΝ 

R3 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ/ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ 

ΔΙΑΛΥΤΕΣ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ) 

R4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ/ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΕΝΩΣΕΩΝ 

R5 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ/ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ 

ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

R6 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΞΕΩΝ Ή ΒΑΣΕΩΝ 

R7 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ 

R8 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ 

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 

R9 ΕΠΑΝΑΔΙΥΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ή 

ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

R10 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΧΕΡΣΑΙΟ ΧΩΡΟ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 

ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ή 
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

R11 ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

R1-R10 

R12 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ 

ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ 

ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ R1-R11 

R13 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝ 

ΑΝΑΜΟΝΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ R1-R12. (ΕΚΤΟΣ 

ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, 

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΝ 

ΤΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.11. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ3 

 

 

 

                      

 

                               

                      Π4-ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Κάθε ουσία ή αντικείμενο που περιλαμβάνεται στον ΕΚΑ.. ΣΤΟ 

ΚΕΦ. 2, ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΩΝ ΥΜ. 

ΑΕΑ: Άλλα επικύνδυνα απόβλητα (Εκδηλώνουν μια τουλάχιστον επικίνδυνη 

ιδιότητα εκτός της Η9. ΚΕΦ.2) 

ΑΣΑ: Αστικά στέρεα απόβλητα (Τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα , 

που λογω της φύσης ή της σύνθεσής τους προσομοιάζουν με τα οικιακά, όπως τα 

δημοτικά απόβλητα) 

ΕΙΔΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: Ραδιενεργά, Συσκευασίες με αέρια υπό 

πίεση, ρεύματα αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης (Μπαταρίες, Απόβλητα 
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Ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), απόβλητα έλαια, απόβλητα 

εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. 

ΑΥΜ: Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων 

ΔΘ: Δημόσια Θεραπευτήρια 

ΕΑΥΜ: Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών μονάδων 

ΕΑΑΜ: Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (Εκδηλώνουν μόνο την 

ιδιότητα Η9) 

ΕΚΑ: Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων 

ΕΠΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη 

ΕΣΔΚΝΑ: Ενιαίος Σύνδεσμος Κοινοτήτων Νομού Αττικής 

ΜΕΑ: Μεικτά επικίνδυνα απόβλητα (Εκδηλώνουν την ιδιότητα Η9 και ταυτόχρονα 

μία ή περισσότερες επικίνδυνες ιδιότητες. ΚΕΦ.2) 

ΝΠΔΔ: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

ΥΜ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΚΔΑΥΜ: Εσωτερικός κανονισμός διαχείρισης αποβλήτων  υγειονομικών μονάδων 

Υ.Π.Ε.Κ.Α: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

ΥΔΑΥΜ: Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων 

ΕΔΑΥΜ: Επιτροπή διαχείρισης αποβλήτων υγειονομικών μονάδων 

ΤΥΔΑΥΜ: Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Τμήματος 

ΕΕΣΔΕΑΥΜ: Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλοήτων 

Υγειονομικής Μονάδας. 

ΦοΔΣΑ: Φορείς διαχείρισης στέρεων αποβλήτων 

ΟΤΑ: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

ΒΑ: Βιώσιμη ανάπτυξη 

ΑΕΠΟ: Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

ΠΠΔ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις 

ΙΘ: Ιδιωτικά Θεραπευτήρια 
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ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: Κάθε πρόσωπο του οποίου οι δραστηριότητες 

παράγουν απόβλητα (αρχικός παραγωγός απποβλήτων) ή κάθε πρόσωπο που 

πραγματοποιεί εργασίες προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες που οδηγύν σε 

μεταβολή τα φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων αυτών. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΩΝ33: Σε περίπτωση μεταφοράς που προέρχεται από κράτος μέλος, 

κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό τη δικαιοδοσία του εν λόγω κράτους μέλους το 

οποίο προτίθεται να διενεργήσει ή να αναθέσει μεταφορά αποβλήτων και στο οποίο 

έχει ανατεθεί υποχρέωση κοινοιποίησης,ο κοινοποιών είναι ένα από τα πρόσωπα ή 

τους φορείς που απαριθμούνται κατωτέρω και επιλέγεται σύμφωνα με την ιεράρχηση 

που καθορίζεται σε αυτήν την απαρίθμηση: 

 Ο αρχικός παραγωγός 

 Ο νέος παραγωγός που διαθέτει άδεια και διεξέγει εργασίες πριν τη μεταφορά 

ή 

 Ο αδειούχος συλλέκτης, ο οποίος από διάφορες μικρές ποσότητες της ίδιας 

κατηγορίας αποβλήτων συγκεντρωμένων από πολλές πηγές, έχει συγκροτήσει 

το προς μεταφορά φορτίων, το οποίο ξεκινά από μια ενιαία κοινοποιημένη 

τοποθεσία ή 

 Ο καταχωρημένος έμπορος, στον οποίο έχει επιτραπεί εγγράφως από τον 

αρχικό παραγωγό, το νέο παραγωγό ‘ή τον αδειούχο συλλέκτη να λειτουργεί 

για λογαριασμό του ως κοινοποιών. 

 Ο καταχωρημένος μεσίτης, στον οποίο έχει επιτραπεί εγγράφως από τον 

αρχικό παραγωγό, το νέο παραγωγό ή τον αδειούχο συλλέκτη, να λειτουργεί 

για λογαριασμό τους ώε κοινοποιών. 

ΕΜΠΟΡΟΣ: Οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία ενεργεί ως εντολέας για την 

αγορά και την περαιτέρω πώληση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των 

εμπόρων που δεν καθίστανται υλικοί κάτοχοι των αποβλήτων. 

ΜΕΣΙΤΗΣ: Οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία οργανώνει την ανάκτηση ή τη 

διάθεση των αποβλήτων για λογαριασμό τρίτων, συμπεριλαμβ’ανομένων των 

μεσιτών που δεν καθίστανται υλικοί κάτοχοι των αποβλήτων. 

ΔΙΑΘΕΣΗ: Οποιαδήποτε εργασία η οποία δε συνιστά ανάκηση, ακόμα και στην 

περίπτωση που η εργασία έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση ουσιών ή 

ενέργειας. 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ: Οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι 

τα απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα 

οποία υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την 

πραγματοποίηση της συγκεκριμένης λειτουργίαςή ότι τα απόβλητα υφίστανται 

προετοιμασίαγια την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας είτε στην 

εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας. 

ΧΥΤΑ: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορρίμμάτων 
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ΧΥΤΕΑ: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων 

ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ: Οι εργασίεςμετακίνησης των αποβλήτων Από τα μέσα ή 

χώρους συλλογής σε άλλα μέσα μεταφοράς με ενδεχόμενη συμπίεσή τους (στην 

έννοια αυ΄τη συμπεριλαμβάνεται σταθερός ή κινητός σταθμός μεταφόρτωσης). 

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ : Η θερμική επεξεργασία των αποβλήτων με ή χωρίς ανάκτηση 

θερμότητας που απελευθερώνεται κατά την καύση, συμπεριλαμβανομένης της 

αποτέφρωσης των αποβλήτων με οξείδωση, καθώς και άλλων τεχνικών θερμικών 

επεξεργασιών, όπως της πυρόλυσης, της αεριοπίησης ή της τεχνικής πλάσματος 

εφόσον οι ουσίες που προέρχονται από την επεξεργασία αυτή στη συνέχεια 

αποτεφρώνονται. 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ: Κάθε μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων από ΥΜ  Που 

πετυχαίνει μείωση του μικροβιακού φορτίου των αποβλήτων σε επίπεδα 

παρόμοια με αυτά των οικιακών αποβλήτων 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΕΝΟΣ 

ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ: Το σύνολο των 

μελετών και έργων, με τα οποία εξασφαλίζεται ότι η εγκατάσταση ή ο χώρος, 

μετά την οριστική παύση λειτουργίας του, δεν εγκυμονεί πλέον κίνδυνο για τη 

δημόσια υγεία και το περιβάλλον 

ΥΠΕΧΩΔΕ: Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσιών Έργων 

ΕΣΔΔΑ: Υπουργείο Εσωτερικής Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

ΚΑΡΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: Με τον όρο καρστ περιγράφονται συνοπτικά όλες οι 

διεργασίες και οι δομές που σχετίζονται με τη χημική αποσάρθρωση-διάλυση 

συγκεκριμένων πετρωμάτων από το νερό.. Αρχικά ο όρος αυτός αναφέρονταν στα 

ανθρακικά πετρώματα (ασβεστόλιθους, δολομίτες και μάρμαρα). Στη συνέχεια 

καθιερώθηκε και για τα θειούχα (γύψους και ανυδρίτες) και τέλος περιέλαβε και 

τα αλατούχα ιζήματα (ορυκτό άλας). 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία που 

μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια πλούσια σκούρα ουσία. Αυτή η ουσία 

λέγεται κομπόστ-χούμους ή εδαφοβελτιωτικό. Η κομποστοποίηση είναι ένας πολύ 

άμεσος και σημαντικός τρόπος ανακύκλωσης. Έχει υπολογισθεί ότι το 35% των 

οικιακών απορριμμάτων μπορεί να κομποστοποιηθεί-. 

ΒΙΟΤΟΠΟΙ CORINE : Το 1985, το πρόγραμμα CORINE εισηγήθηκε στην  Ε.Ε 

και σημαίνει «συντονισμός για την πληροφόρηση στα θέματα του περιβάλλοντος 

COORDINATION OF INFORMATION ON THE ENVIRONMENT». Ήταν ένα 

πρωτότυπο σχέδιο που διαπραγματεύονταν πολλά διαφορετικά θέματα για το 

περιβάλλον. Η βάση δεδομένων  CORINE και μια πλειάδα από τα προγράμματα 
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που ελήφθησαν σοβαρά υπόψη από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία του Περιβάλλοντος. 

Ένα από αυτά ήταν μια χαρτογράφηση της γης σε 44 τάξεις και σε κλίμακα 1: 

100.000. Αυτή η βάση δεδομένων είναι λειτουργικά διαθέσιμη για τις 

περισσότερες Ευρωπαϊκές Χώρες. 

ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ: Ως ενδιαίτημα ορίζεται το περιβάλλον στο οποίο ζει και 

αναπαράγεται ένα είδος, ένας πληθυσμός ή μια βιοκοινότητα. Παράδειγμα: ένα 

δάσος κωνοφόρων πυκνό μικρής ηλικίας. 

ΓΠΣ: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

ΖΟΕ: Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου 

ΙΛΥΕΣ: Είναι μια μορφή εδάφους που ονομάζονται συνεκτικά εδάφη. Το έδαφος 

περιέχει κόκκους διαφόρων μεγεθών και σε διάταξη που ποικίλλειΙ. Από αυτή τη 

σύνθεση και τη δομή του,  εξαρτώνται οι μηχανικές του ιδιότητες, Δηλαδή η 

αντοχή του και οι καθιζήσεις που εκδηλώνονται όταν ασκηθούν σε αυτό 

δυνάμεις. Οι ιλύες είναι εδάφη με συγκόλληση μεταξύ των κόκκων τους. 

ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ΚΛΑΣΜΑ: Ως βιοαποδομήσιμο κλάσμα των αστικών 

απορριμμάτων, Ορίζονται ως οι ημερησίως παραγόμενες ποσότητες διατροφικών 

αποβλήτων και παράλληλα, μελετάται η βιολογική επεξεργασία (ΑΕΡΟΒΙΑ 

ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ) μεσω της οποίας μετατρέπονται σε αξιοποιήσιμο τελικό προϊόν 

(COMPOST). 

ΑΕΙΦΟΡΙΑ: Βιώσιμη Ανάπτυξη 

ΕΚΠΛΥΜΑ: Το διάλυμα που λαμβάνεται κατά την εργαστηριακή δοκιμή της 

απόπλυσης. 

ΑΔΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Τα μη επικίνδυνα απόβλητα που δεν υφίστανται καμιά 

φυσική, χημική, βιολογική μετατροπή. Τα αδρανή απόβλητα δε διαλύονται, δεν 

καίγονται ούτε συμμετέχουν σε άλλες φυσικές ή χημικές αντιδράσεις, δε 

βιοδιασπώνται, ούτε επιδρούν δυσμενώς σε άλλα υλικά με τα οποία έρχονται σε 

επαφή κατά τρόπο ικανό να προκαλέσει ρύπανση του περιβάλλοντος ή να βλάψει 

την υγεία του ανθρώπου. 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ: Οποιοδήποτε υγρό ρέει διαμέσου των αποτεθέντων 

αποβλήτων και εκρέει από το χώρο ταφής ή περιέχεται μέσα του. 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗ: Η διμιουργία βροχής, χιονιού ή 

χαλαζιύ από σύννεφο. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Κ: Η ικανότητα διακίνησης του 

νερού στο εσωτερικό των γεωυλικών, δια μέσου του πλέγματος των 

ενδοσυνδεόμενων κενών που τα διατρέχουν. Εκφράζεται ως συντελεστής 

ΥΔΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Κ (CM/SEC). 
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ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ: Η αργιλική στεγανοποιητική στρώση αναφέρεται 

και ως γεωλογικός φραγμός. Αναφέρεται στον καθορισμό των απαιτήσεων για 

την κατασκευή στεγανοποιητικής στρώσης από αργιλικά υλικά των φυσικών ή 

τεχνητών (δι’ εκσκαφής) κοιλωμάτων που προβλέπεται να διαμορφωθούν ως 

λιμνοδεξαμενές ή Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). 

ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ: Επιστρώσεις προστασίας αποτελούμενες από 

αμμοχαλικώδη υλικά κατηγορίας 8/32 mm, πάχους της τάξης των 15cm. Ενίοτε 

επί της μεμβράνης και πριν από τη διάστρωση του αμμοχαλικώδους στρώματος 

εφαρμόζεται γεωύφασμα προστασίας. Τα επί μέρους χαρακτηριστικά των 

στρώσεων αυτών καθρίζονται κατά περίπτωση από τη μελέτη του έργου. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις η αμμοχαλικώδης επίστρωση μπορεί να αντικατασταθεί 

από στρώσεις σκυροδέματος. Οι  διατάξεις στεγανοποίησης σε ΧΥΤΑ, ως προς 

τη διάταξη των στραγγιστηρίων είναι οι εξής: Οι διάτρητοι σωλήνες συλλογής-

απαγωγής των στραγγιδίων (LEACHATES) που δημιουργούνται από τη 

βιοαποσύνθεση των απορριμμάτων διατάσσονται επί της μεμβράνης, εντός της 

προστατευτικής επίστρωσης, η οποία λειτουργεί και ως φίλτρο. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗΣ: Ένας από τους κύριους μηχανισμούς 

εξασθένισης της ρύπανσης είναι η προσρόφηση. Κατά την προσρόφηση ο ρύπος 

ενσωματώνεται πάνω στην επιφάνεια του εδαφικού κόκκου της ακόρεστης ζώνης. 

Η χημική ρόφηση συνβαίνει όταν ο ρύπος ενσωματώνεται στα αργιλικά ορυκτά ή 

σε ίζημα με χημική αντίδραση. Η προσρόφηση αποτελεί το σημαντικότερο 

μηχανισμό εξασθένισης του ρυπαντικού φορτίου. 

ΠΡΑΝΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ:ονομαζεται ο αριθμός και η λειτουργία 

των μικροπόρων-μεσοπόρων και μακροπόρων που διαθέτει το γεωλογικό υλικό. 

Οι πόροι αυτοί καθορίζουν την έκταση της επιφάνειας που προορίζεται για την 

προσρόφηση  της ουσίας (μικροπόροι) ενώ οι μεσοπόροι και οι μακροπόροι 

καθορίζουν την ταχύτητα μεταφοράς της ουσίας στους .  

ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ: Τα γεωυφάσματα στραγγιστηρίων λειτουργούν 

ως φίλτρο και διαχωρίζουν τα διαβαθμισμένα υλικά του στραγγιστηρίου από τα 

παρακείμενα και υπερκείμενα εδαφικά υλικά επίχωσης. Βασικό κριτήριο επιλογής 

του υφάσματος αποτελεί η ανθεκτικότητα. Τα βασικά λειτουργικά 

χαρακτηριστικά του γεωυφάσματος ως φίλτρου και ως μέσου διαχωρισμού είναι 

η διαπερατότητα κάθετα και παράλληλα προς την επιφάνειά του και το 

χαρακτηριστικό μέγεθος πόρων 090  

ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ: Το βιοαέριο παράγεται από την αναερόβια 

ζύμωση των οργανικών και βιοαποδομήσιμων υλικών των απορριμμάτων ( 75-

85% του συνολικού βάρους των αστικών απορριμμάτων). Είναι μείγμα διαφόρων 

αερίων με κυρίαρχα το CH4  (50-70%) και το CO2  (30-40%). Αέρια σε μικρά 

ποσοστά είναι το: H2, H2S, NH3, N2 βινυλοχλωρίδια. Οι φθωριούχοι 

υδρογονάνθρακες διαφεύγουν εύκολα στην ατμόσφαιρα, συμβάλλοντας στη 
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διάσπαση του όζοντος. Στην περίπτωση ΧΥΤΑ, όπου υπάρχει αδιαπέρατο 

κάλυμμα, το CH4  μεταναστεύει πλευρικά. Η πλευρική μετανάστευση μπορεί να 

ελεγχθεί με τη δημιουργία διόδων προς την ατμόσφαιρα, μέσω υλικών υψηλής 

διαπερατότητας, αφού πρώτα ληφθούν μέτρα προστασίας από τις αρνητικές 

συνέπειες (οσμές, πυρκαγιές, εκρήξεις). Για το λόγο αυτό κατασκευάζονται 

συλλεκτικοί αγωγοί με τους οποίους το βιοαέριο μεταφέρεται στην επιφάνεια του 

ΧΥΤΑ,όπου καίγεται ή εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα μέσω βιοφίλτρων ή 

αξιοποιείται ενεργειακά ως καύσιμο.  

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ: Οι κυριότερες υδραυλικές παράμετροι είναι ο 

συντελεστής μεταβιβαστικότητας (Τ), ο συντελεστής αποθηκευτικότητας (S), και 

η υδραυλική αγωγιμότητα (Κ). πρακτικά αντλείται μια γεώτρυση και 

καταγράφεται ο ρυθμός πτώσης της στάθμης του υπογείου νερού στη γεώτρηση 

άντλησης σε μια ή σε περισσότερες γεωτρήσεις παρατήρησης. 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ : Η αποτήπωση της υφιστάμενης ποιοτικής και 

ποσοτικής κατάστασης των υπογείων νερών της περιοχής έρευνας με ταυτόχρονη 

ανάδειξη των κύριων παραγόντων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτής. 

ΥΔΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑ: Πηγάδια, γεωτρήσεις 

ΥΦΑΛΜΙΡΥΝΣΗ: μεταβολή της αλατότητας των υπογείων υδάτων που 

επηρεάζει κατά πολύ την ποιότητά τους. 

ΚΥΤΤΑΡΟ: Περιγράφει τον όγκο του υλικού που τοποθετείται σε έναν χώρο 

απόθεσης κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργείας. 

ΔΙΑΣΤΑΛΛΑΖΟΝΤΑ: Τα υγρά που σχηματίζονται στον πυθμένα του χώρου 

διάθεσης αποβλήτων. Είναι αποτέλεσμα της διείσδυσης κατακρημνισμάτων 

ανεξέλεγκτης απορροής νερού άρδευσης στο χώρο απόθεσης. Περιέχουν επίσης 

και αρχική υγρασία των αποβλήτων. 

ΕΣΔΕΑ:Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων 

Ε.Α: Επικίνδυνα Απόβλητα 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο 

εκμεταλλεύεται ή διευθύνει την ΥΜ, όπου αυτό προβλέπεται από την εθνική 

νομοθεσία, στο οποίο έχουν μεταβιβασθεί αποφασιστικές οικονομικές εξουσίες 

όσον αφορά την τεχνική λειτουργία της ΥΜ. 

ΣΕΔΑ: Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων. Νοείται η οργάνωση 

σε ατομική ή συλλογική βάση με οποιαδήποτε νομική μορφή των εργασιών 

συλλογής συμπεριλαμβανομένης της εγγυοδοσίας, μεταφοράς, 

επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των χρησιμοποιούμενων συσκευασιών ή 

των αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων: 
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 Η επαναχρησιμοποίηση των χρησιμοποιούμενων συσκευασιών πολλαπλής 

χρήσηςσυμπεριλαμβανομένης της εγγυοδοσίας ή μεταφοράς τους. 

 Η αξιοποίηση των αποβλήτων των συσκευασιών ή άλλων προϊόντων μετά 

τη συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση ή προσωριν, ώστε τόσο οι 

χρησιμοποιούμενες συσκευασίες όσο και τα απόβλητα των συσκευασιών 

και άλλων προϊόντων να επιστραφούν στο ρεύμα της αγοράς. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ: Νοείται το σ’υστημα εναλλακτικής διαχείρισης της 

συσκευασίας κατά το οποίο ο αγοραστής συσκευασμένου προϊόντος καταβάλλει στον 

πωλητή χρηματικό αντίτιμο (εγγυοδοτικό αντίτιμο), το οποίο του αποδίδεται κατά 

την επιστροφή της συσκευασίας (μιας ή πολλαπλής χρήσεως) με σκοπό την 

εναλλακτική διαχείρισή της. 

ΑΗΗΕ: Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π: Εθνικοός Οργανισμός Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 

Προϊόντων 

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΚΑΤΑΛΟΙΠΟ: Κάθε υλικό που περιέχει ή έχει ρυπανθεί από ένα ή 

περισσότερα ραδιοϊσότοπα των οποίων η τιμή ή η συγκέντρωση ραδιενέργειας δεν 

μπορεί να αγνοηθεί  από άποψη ακτινοπροστασίας και για τα οποία δεν προβλέπεται 

περεταίρω χρήση. 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ: Η απαλλαγή ραδιενεργών ουσιών, υλικών ή ραδιενεργών 

καταλοίπων από περεταίρω έλεγχο, εφόσον είτε η συνολική ραδιενέργειά τους είτε η 

συγκέντρωσή της, δεν υπερβαίνουν τις τιμές των αντίστοιχων επιπέδων 

αποδέσμευσης. 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Η τοποθέτηση καταλοίπων σε χώρο εναπόθεσης ή σε συγκεκριμένο 

τόπο χωρίς πρόθεση ανάκτησής τους, καθώς και η εγκεκριμένη άμεση απελευθέρωση 

των υγρών και αερίων ραδιενεργών καταλοίπων σε φυσικούς αποδέκτες, με σκοπό 

την τελική διασπορά τους. 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: Τιμές ραδιενέργειας, οι οποίες καθορίζονται μέσω 

εγκυκλίων από την ΕΕΑΕ και εκφράζονται ως ραδιενέργεια ή ως συγκέντρωση 

ραδιενέργειας. Οι ραδιενεργές ουσίες ή υλικά, ή τα ραδιενεργά κατάλοιπα που 

προέρχονται από εγκεκριμένες πρακτικές, έργα ή δραστηριότητες και των οποίων η 

ραδιενέργεια ή η συγκέντρωσή της, δεν υπερβαίνουν τις τιμές αυτές, μπορούν να 

απαλλάσονται από περεταίρω έλεγχο. 

ΕΕΑΕ: Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: Α) Α-1: Τα εργασήρια στα οποία γίνεται χρήση 

ραδιϊσοτόπων για διαγνωστικές εξετάσεις in vitro. B) A-2: Εργαστήρια στα οποία 

γίνεται χρήση ραδιονουκλιδίων για διαγνωστικές εξετάσεις in vitro και in vivo ή μόνο 

vivo καθώς και θεραπευτικές χορηγήσεις. Γ) Α-3: Εργαστήρια στα οποία γίνεται 

χρήση ραδιοϊσοτόπων για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. 
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ29: Δοχεία και οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα ή υλικά απαραίτητα 

για το δοχείο για να επιτελέσει τη λειτουργία συγκράτησής τους. 

ΔΟΧΕΙΑ29: Δοχεία για τη συγκράτηση και την υποδοχή και το κράτημα υλών ή 

ειδών, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε μέσων κλεισίματος. 

ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ29: Συσκευασίες στεγανές σε ξηρό περιεχόμενο 

συμπεριλαμβανομένων λεπτών στέρεων υλικών που παράγονται κατά τη διάρκεια της 

μεταφοράς. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ29: Η εξωτερική προστασία μιας σύνθετης ή 

συνδυασμένης συσκευασίας μαζί με οποιαδήποτε απορροφητικά υλικά, 

προστατευτικά και οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα απαραίτητα για να περιέχουν και 

να προστατεύουν εσωτερικά δοχεία ή εσωτερικές συσκευασίες. 

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ (ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)29: Συσκευασίες 

συνιστάμενες από ένα εσωτερικό πλαστικό δοχείο και μια εξωτερική συσκευασία 

(κατασκευασμένη από μέταλλο, φύλλο φάιμπερ, κόντρα πλακέ). Αφού 

συναρμολογηθεί τέτοια συσκευασία παραμένει μετέπειτα μια αδιαχώριστη μονάδα. 

Γεμίζεται, αποθηκεύεται, αποστέλλεται και αδειάζεται ως τέτοια. 

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ (ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ, ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ Ή 

ΨΑΜΜΑΡΓΙΛΟ)29 : Συσκευασίες συνιστάμενες από ένα εσωτερικό δοχείο από 

γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλο και μια εξωτερική συσκευασία (κατασκευασμένη 

από μέταλλο, ξύλο, φύλλο φάιμπερ, πλαστικό υλικό, τεταμένο πλαστικό υλικό). 

Αφού συναρμολογηθεί μια τέτοια συσκευασία παραμένει μετέπειτα μια αδειαχώριστη 

μονάδαΓεμίζεται, αποθηκεύεται, αποστέλλεται και αδειάζεται ως τέτοια. Θα πρέπει 

να ελέγχεται σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια. 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ29: Ένας συνδυασμός συσκευασιών για 

λόγους μεταφοράς, συνιστάμενος από μια ή περισσότερες εσωτερικές συσκευασίες 

ασφαλισμένες σε μια εξωτερική συσκευασία σε συμφωνία με όσα αναφέρονται στο 

κεφάλαιο για τα λπαντικά έλαια. 

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ29: Περιλαμβάνουν μεταλλικά βαρέλια που 

είναι: 

 Καθαρισμένα στα αρχικά υλικά κατασκευής, με απομάκρυνση όλων των 

προηγούμενων περιεχομένωνεσωτερικών και εξωτερικών διαβρώσεων και 

εξωτερικών επικαλύψεων και ετικετών. 

 Αποκαταστημένα στο αρχκό σχήμα και περίγραμμα, με χτυπήματα (εάν 

χρειαστεί) ισιωμένα και σφραγισμένα και με αντικατεστημένες όλες τις μη 

ακέραιες φλάντζες. 

 Επιθεωρημένα κατά τον καθαρισμό,αλλά πριν τη βαφή με απόρριψη των 

συσκευασιών με ορατό σκάσιμο, σημαντική μείωση στο πάχος του υλικού, 
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κόπωση του μετάλλου, κατεστραμμένα σπειρώματα ή πώματα, ή άλλα 

σημαντικά ελαττώματα. 

ΚΟΛΑ29: Το πλήρες προϊόν της πράξης της συσκευασίας, συνιστάμενο από τη 

συσκευασία και το περιεχόμενο του προετοιμασμένο για αποστολή. 

ΑΕΚΚ (ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ): Κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ: Η οργάνωση σε 

ατομική ή συλλογική βάση με οποιαδήποτε νομιή μορφή των εργασιών 

συλλογής,μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης, 

επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ 

R-PHRASES-SPHRASES:  (αγγλική συντομογραφία του κινδύνου RISK και 

της ασφάλειας SAFETY). H R περιλαμβάνει κατηγορίες που αναγράφονται στο 

παράρτημα των πινάκων και η S επίσης. (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ) 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Τα έργα και οι 

δραστηριότητες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή ή η 

λειτουργία, δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Κατατάσσονται σε δύο 

κατηγορίες (Α και Β) ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Περιλαμβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες τα οποία 

ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα 

οποία διεξάγεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προκειμένου να 

επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος 

σχετικά με το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα.  Τα έργα και οι 

δραστηριότητες της κατηγορίας Α κατατάσσονται: Α) Σε αυτά που ενδέχεται να 

προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και αποτελούν την 

υποκατηγορία Α1, Β) Σε αυτά που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον υποκατηγορία Α2. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες Τα οποία 

χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις μόνο στο περιβάλλον 

και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές , όρους και περιορισμούς που τίθενται 

για την προστασία του περιβάλλοντος. 

ΤΕΕ: Τεχνικό Επιμελητληριο Ελλάδος 

ΓΕΕ: Γεωργικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

ΜΗΚΥΟ: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
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                                        Π5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

                      ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                

                                    1. ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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1.2 ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ estim 

 

1.3 ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ EST_SIXYEAR 
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1.4 ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ PAP_TO_STOR 
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                                   1.6 ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ N_TOOLS 

 

                              1.7 ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ N_TIME 
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                                   1.8 ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ U_TOOLS 

 

1.9 ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ S_TOOLS 
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                                 1.10 ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ SEG_PR  
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              2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BOX-PLOT 
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                                   2.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ BOX-PLOT ESTIM 
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                        2.4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ BOX-PLOT PAP_TO_STOR 
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                                2.6 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ BOX-PLOT N_TOOLS 
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                                    2.8 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ BOX-PLOT U-TOOLS 
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                                2.10 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ BOX-PLOT SEG_PR 
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   3. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BOX-PLOT ΑΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
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                               3.2 box-plot estim by hospital 
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                          3.4 box-plot pap_to_stor by hospital 
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                               3.6 box-plot n_tools by hospital 

 

                                 3.7 box-plot n_time by hospital 
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                                   3.8 box-plot u_tools by hospital 

 

                                  3.9 box-plot s_tools by hospital 
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                       ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
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                                4. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ SCATTER-PLOT 

 

                                                      4.1 sd, seg_rec 

1
1

.2
1

.4
1

.6
1

.8
2

1
1

.2
1

.4
1

.6
1

.8
2

1 2 3

4 Total

s
u

it
_
re

c

Graphs by hosp

1
2

3
4

s
d

0 2
seg_rec



353 
 

 

                                                        4.2 sd, seda 

 

                                                   4.3 sd, adm 

 

1
2

3
4

s
d

0 2
seda

1
2

3
4

s
d

0 2
adm



354 
 

 

                                                             4.4 sd, ed_em 

 

                                                          4.5 sd, adv 

 

1
2

3
4

s
d

0 2
ed_em

1
2

3
4

s
d

0 2
adv



355 
 

 

                                                       4.6 sd, pract 

 

                                                       4.7 sd, rand 

 

1
2

3
4

s
d

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
pract

1
2

3
4

s
d

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
rand



356 
 

 

                                                      4.8 sd, know_ad 

 

                                                      4.9 sd, suit_rec 

 

1
2

3
4

s
d

1 1.5 2 2.5 3
know_ad

1
2

3
4

s
d

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
suit_rec



357 
 

                                   ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
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                                     2. BOX-PLOT ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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                          3. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BOX-PLOT BY HOSPITAL 
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                                   4. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ SCATTER PLOT 
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                            3. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BOX-PLOT BY HOSPITAL 
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                                         3.5 box-plot pap by hospital 

                                   4. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ SCATTER PLOT 
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                             3.7 box-plot gad_fat_gad by hospital 

 

                                     3.8 box-plot soap_hotw by hospital 
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                                        3.9 box-plot vacc by hospital  

 

                                     3.10 box-plot wounds by hospital 
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                                     SCATTER-PLOT ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

                                                       4.1 sd, kran 

 

                                                    4.2 sd, mask 
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                                                     4.3 sd, glas 

 

                                                           4.4 sd, unif 
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                                               4.5 sd, ind_pod 

 

                                                     4.6 sd, ind_pod 
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                                                 4.7 sd, gad_fat_gad 

 

                                                  4.8 sd, soap_hotw 
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                                                           4.9 sd, vacc 

 

                                                     4.10 sd, wounds 
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                Π6-ΑΡΧΕΙΑ LOG 

1. LOG ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

. xtset  hosp  n_sum 

       panel variable:  hosp (strongly balanced) 

        time variable:  n_sum, 1 to 13 

                delta:  1 unit 

 

. histogram  sd, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.42857143) 

 

. ln  sd sd2 

unrecognized command:  ln 

r(199); 

 

. log  sd lnsd 

sd invalid 

r(198); 

 

. log sd, lnsd 

sd invalid 

r(198); 

 

. histogram  estim, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.28571429) 

 

. histogram  est_sixyear 

(bin=7, start=1, width=.28571429) 
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. histogram  est_sixyear, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.28571429) 

 

. histogram  pap_to_stor, kdensity normal 

(bin=7, start=2, width=.14285714) 

 

. histogram  total, kdensity normal 

(bin=1, start=1, width=1) 

 

. histogram  total, kdensity normal 

(bin=1, start=1, width=1) 

 

. histogram  n_tools, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  n_time, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.28571429) 

 

. histogram  u_tools, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  s_tools, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  seg_pr, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.28571429) 
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. box plot  sd 

unrecognized command:  box 

r(199); 

 

. graph box  sd 

 

. graph box  estim 

 

. graph box  est_sixyear 

 

. graph box  pap_to_stor 

 

. graph box  total 

 

. graph box  n_tools 

 

. graph box  n_time 

 

. graph box  u_tools 

 

. graph box  s_tools 

 

. graph box  seg_pr 

 

. log close 

      name:  <unnamed> 
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       log:  C:\Users\lenovo\Desktop\πτυχιακή εργασία\πρόληψη παραγωγής 

αρχείο log.log 

  log type:  text 

 closed on:  17 Jan 2015, 15:54:48 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

 

twoway (scatter  sd  estim) 

 

. twoway (scatter  sd  est_sixyear) 

 

. twoway (scatter  sd  pap_to_stor) 

 

. twoway (scatter  sd   total) 

 

. twoway (scatter  sd  n_tools) 

 

. twoway (scatter  sd  n_time) 

 

. twoway (scatter  sd  u_tools) 

 

. twoway (scatter sd  s_tools) 

 

. twoway (scatter  sd  seg_pr) 

 

. sum  sd  estim  est_sixyear  pap_to_stor  total  n_tools  n_time  u_tools  s_tools  

seg_pr 
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    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

          sd |        52    1.846154    1.161213          1          4 

       estim |        52           2    .7140055          1          3 

 est_sixyear |        52           2    .7140055          1          3 

 pap_to_stor |        52        2.25    .4372373          2          3 

       total |        52           1           0          1          1 

-------------+-------------------------------------------------------- 

     n_tools |        52         1.5    .5048782          1          2 

      n_time |        52        1.75    .8372457          1          3 

     u_tools |        52         1.5    .5048782          1          2 

     s_tools |        52        1.75    .4372373          1          2 

      seg_pr |        52        1.75    .8372457          1          3 

 

. xtsum  sd  estim   est_sixyear pap_to_stor  total  n_tools  n_time  u_tools  s_tools  

seg_pr 

 

Variable         |      Mean   Std. Dev.       Min        Max |    Observations 

-----------------+--------------------------------------------+---------------- 

sd       overall |  1.846154   1.161213          1          4 |     N =      52 

         between |             .4741857   1.230769   2.384615 |     n =       4 

         within  |             1.084652   .4615385          4 |     T =      13 

                 |                                            | 

estim    overall |         2   .7140055          1          3 |     N =      52 

         between |             .8164966          1          3 |     n =       4 

         within  |                    0          2          2 |     T =      13 

                 |                                            | 
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est_si~r overall |         2   .7140055          1          3 |     N =      52 

         between |             .8164966          1          3 |     n =       4 

         within  |                    0          2          2 |     T =      13 

                 |                                            | 

pap_to~r overall |      2.25   .4372373          2          3 |     N =      52 

         between |                   .5          2          3 |     n =       4 

         within  |                    0       2.25       2.25 |     T =      13 

                 |                                            | 

total    overall |         1          0          1          1 |     N =      52 

         between |                    0          1          1 |     n =       4 

         within  |                    0          1          1 |     T =      13 

                 |                                            | 

n_tools  overall |       1.5   .5048782          1          2 |     N =      52 

         between |             .5773503          1          2 |     n =       4 

         within  |                    0        1.5        1.5 |     T =      13 

                 |                                            | 

n_time   overall |      1.75   .8372457          1          3 |     N =      52 

         between |             .9574271          1          3 |     n =       4 

         within  |                    0       1.75       1.75 |     T =      13 

                 |                                            | 

u_tools  overall |       1.5   .5048782          1          2 |     N =      52 

         between |             .5773503          1          2 |     n =       4 

         within  |                    0        1.5        1.5 |     T =      13 

                 |                                            | 

s_tools  overall |      1.75   .4372373          1          2 |     N =      52 

         between |                   .5          1          2 |     n =       4 

         within  |                    0       1.75       1.75 |     T =      13 
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                 |                                            | 

seg_pr   overall |      1.75   .8372457          1          3 |     N =      52 

         between |             .9574271          1          3 |     n =       4 

         within  |                    0       1.75       1.75 |     T =      13 

 

. reg  sd  estim  est_sixyear  pap_to_stor  total  n_tools  n_time  u_tools  s_tools  

seg_pr 

note: estim omitted because of collinearity 

note: est_sixyear omitted because of collinearity 

note: total omitted because of collinearity 

note: n_tools omitted because of collinearity 

note: u_tools omitted because of collinearity 

note: seg_pr omitted because of collinearity 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      52 

-------------+------------------------------           F(  3,    48) =    2.34 

       Model |  8.76923077     3  2.92307692           Prob > F      =  0.0853 

    Residual |          60    48        1.25           R-squared     =  0.1275 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.0730 

       Total |  68.7692308    51  1.34841629           Root MSE      =   1.118 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

          sd |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       estim |  (omitted) 

 est_sixyear |  (omitted) 

 pap_to_stor |  -.5384615   .7595545    -0.71   0.482    -2.065648    .9887252 
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       total |  (omitted) 

     n_tools |  (omitted) 

      n_time |  -.6153846    .438529    -1.40   0.167    -1.497106    .2663371 

     u_tools |  (omitted) 

     s_tools |   .0769231   .7595545     0.10   0.920    -1.450264     1.60411 

      seg_pr |  (omitted) 

       _cons |          4   1.420996     2.81   0.007     1.142895    6.857105 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. xtreg  sd  estim  estim  pap_to_stor  total  n_tools  n_time  u_tools  s_tools  

seg_pr , pa corr(ar 9) vce(robust) 

independent variables are collinear with the panel variable hosp 

r(198); 

 

. xterg sd  pap_to_stor  n_time  s_tools, pa corr(ar 3) vce(robust) 

unrecognized command:  xterg 

r(199); 

 

. xtreg  sd  pap_to_stor  n_time  s_tools, pa corr(ar 3) vce(robust) 

independent variables are collinear with the panel variable hosp 

r(198); 

 

. log close 

      name:  <unnamed> 

       log:  C:\Users\lenovo\Desktop\πτυχιακή εργασία\πρόληψη παραγωγής 

αρχείο log2.log 

  log type:  text 

 closed on:  19 Jan 2015, 21:18:17 
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2. ΑΡΧΕΙΟ LOG-ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

      name:  <unnamed> 

       log:  C:\Users\lenovo\Desktop\πτυχιακή εργασία\διαλογή αποβλήτων αρχείο 

log1.log 

  log type:  text 

 opened on:  22 Jan 2015, 18:51:02 

 

. xtset  hosp  n_sum 

       panel variable:  hosp (strongly balanced) 

        time variable:  n_sum, 1 to 13 

                delta:  1 unit 

 

. histogram  suit_pos, kdensity normal 
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(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  black, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.28571429) 

 

. histogram  yellow, kdensity normal 

(bin=6, start=1, width=.5) 

 

. histogram  red, kdensity normal 

(bin=1, start=1, width=1) 

 

. histogram  green, kdensity normal 

(bin=6, start=1, width=.5) 

 

. histogram  needls, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  med_end, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  med_inf, kdensity normal 

(bin=6, start=1, width=.5) 

 

. histogram  thrree_four, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  seg_prod, kdensity normal 
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(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  seg_work, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.28571429) 

 

. histogram  mech, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.42857143) 

 

. histogram  one_anoth, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.42857143) 

 

. histogram  wash, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.42857143) 

 

. histogram  repl, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.28571429) 

 

. histogram  closed, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.28571429) 

 

. graph box  suit_pos 

 

. graph box  black 

 

. graph box  yellow 

 

. graph box  red 
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. graph box  green 

 

. graph box  needls 

 

. graph box  red 

 

. graph box  green 

 

. graph box  needls 

 

. graph box  med_end 

 

. graph box  med_inf 

 

. graph box  thrree_four 

 

. graph box  seg_prod 

 

. graph box  seg_work 

 

. graph box  mech 

 

. graph box  one_anoth 

 

. graph box  wash 
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. graph box  repl 

 

. graph box  closed 

 

. graph box  suit_pos, by(hosp, total) 

 

. graph box  black, by(hosp, total) 

 

. graph box  yellow, by(hosp, total) 

 

. graph box  red, by(hosp, total) 

 

. graph box  green, by(hosp, total) 

 

. graph box  needls, by(hosp, total) 

 

. graph box  med_end, by(hosp, total) 

 

. graph box  med_inf, by(hosp, total) 

 

. graph box  thrree_four, by(hosp, total) 

 

. graph box  seg_prod, by(hosp, total) 

 

. graph box  seg_work, by(hosp, total) 

 

. graph box  mech, by(hosp, total) 
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. graph box  one_anoth, by(hosp, total) 

 

. graph box  wash, by(hosp, total) 

 

. graph box  repl, by(hosp, total) 

 

. graph box  closed, by(hosp, total) 

 

. twoway (scatter  sd  suit_pos) 

 

. twowai (scatter sd  black) 

unrecognized command:  twowai 

r(199); 

 

. twoway (scatter  sd  black) 

 

. twoway (scatter  sd  yellow) 

 

. twoway (scatter  sd  red) 

 

. twoway (scatter  sd  green) 

 

. twoway (scatter  sd  needls) 

 

. twoway (scatter  sd  med_end) 
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. twoway (scatter  sd  med_inf) 

 

. twoway (scatter  sd  thrree_four) 

 

. twoway (scatter  sd  seg_prod) 

 

. twoway (scatter  sd  seg_work) 

 

. twoway (scatter  sd mech) 

 

. twoway (scatter  sd  one_anoth) 

 

. twoway (scatter  sd  wash) 

 

. twoway (scatter  sd  repl) 

 

. twoway (scatter  sd  closed) 

 

. sum  sd  suit_pos   black yellow   red  green needls  med_end   med_inf 

thrree_four  seg_prod  seg_work  mech  one_anoth  wash  re 

> pl   closed 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

          sd |        52    1.846154    1.161213          1          4 

    suit_pos |        52    1.173077    .3820047          1          2 

       black |        52    1.115385    .3785341          1          3 
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      yellow |        36    2.083333    1.461408          1          4 

         red |        52           1           0          1          1 

-------------+-------------------------------------------------------- 

       green |        47    2.297872    1.412905          1          4 

      needls |        52    1.038462    .1941839          1          2 

     med_end |        50         1.2     .404061          1          2 

     med_inf |        48    1.229167     .691578          1          4 

 thrree_four |        52    1.365385    .4862359          1          2 

-------------+-------------------------------------------------------- 

    seg_prod |        52    1.134615    .3446423          1          2 

    seg_work |        51    1.294118    .6097251          1          3 

        mech |        52    1.192308    .5614568          1          4 

   one_anoth |        52    3.846154    .5381382          1          4 

        wash |        51    1.941176     .925457          1          4 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        repl |        52    1.096154    .3575305          1          3 

      closed |        52    1.211538    .4984894          1          3 

 

. xtsum  sd  suit_pos  black  yellow   red  green  needls  med_end  med_inf  

thrree_four  seg_prod  seg_work  mech  one_anoth  wash  

>  repl  closed 

 

Variable         |      Mean   Std. Dev.       Min        Max |    Observations 

-----------------+--------------------------------------------+---------------- 

sd       overall |  1.846154   1.161213          1          4 |     N =      52 

         between |             .4741857   1.230769   2.384615 |     n =       4 

         within  |             1.084652   .4615385          4 |     T =      13 
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                 |                                            | 

suit_pos overall |  1.173077   .3820047          1          2 |     N =      52 

         between |             .2541568          1   1.538462 |     n =       4 

         within  |             .3106943   .6346154   2.019231 |     T =      13 

                 |                                            | 

black    overall |  1.115385   .3785341          1          3 |     N =      52 

         between |             .1332347          1   1.230769 |     n =       4 

         within  |             .3601575   .8846154   2.884615 |     T =      13 

                 |                                            | 

yellow   overall |  2.083333   1.461408          1          4 |     N =      36 

         between |                  1.5          1          4 |     n =       4 

         within  |                    0   2.083333   2.083333 |     T =       9 

                 |                                            | 

red      overall |         1          0          1          1 |     N =      52 

         between |                    0          1          1 |     n =       4 

         within  |                    0          1          1 |     T =      13 

                 |                                            | 

green    overall |  2.297872   1.412905          1          4 |     N =      47 

         between |             1.459207   1.153846          4 |     n =       4 

         within  |             .5292451   .0478723   3.144026 | T-bar =   11.75 

                 |                                            | 

needls   overall |  1.038462   .1941839          1          2 |     N =      52 

         between |             .0769231          1   1.153846 |     n =       4 

         within  |             .1821607   .8846154   1.884615 |     T =      13 

                 |                                            | 

med_end  overall |       1.2    .404061          1          2 |     N =      50 

         between |             .4166667          1   1.833333 |     n =       4 
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         within  |             .1844278   .3666667   1.366667 | T-bar =    12.5 

                 |                                            | 

med_inf  overall |  1.229167    .691578          1          4 |     N =      48 

         between |             .2858141          1   1.666667 |     n =       4 

         within  |             .6523281      .5625     3.5625 | T-bar =      12 

                 |                                            | 

thrree~r overall |  1.365385   .4862359          1          2 |     N =      52 

         between |             .2541568   1.076923   1.615385 |     n =       4 

         within  |             .4324681        .75   2.288462 |     T =      13 

                 |                                            | 

seg_prod overall |  1.134615   .3446423          1          2 |     N =      52 

         between |             .1705658          1   1.384615 |     n =       4 

         within  |             .3106943        .75   2.057692 |     T =      13 

                 |                                            | 

seg_work overall |  1.294118   .6097251          1          3 |     N =      51 

         between |             .2618023   1.076923   1.666667 |     n =       4 

         within  |             .5665912    .627451   2.986425 | T-bar =   12.75 

                 |                                            | 

mech     overall |  1.192308   .5614568          1          4 |     N =      52 

         between |             .1332347   1.076923   1.384615 |     n =       4 

         within  |              .549235   .8076923   3.807692 |     T =      13 

                 |                                            | 

one_an~h overall |  3.846154   .5381382          1          4 |     N =      52 

         between |             .1087857   3.769231          4 |     n =       4 

         within  |             .5296631   1.076923   4.076923 |     T =      13 

                 |                                            | 

wash     overall |  1.941176    .925457          1          4 |     N =      51 
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         between |             .5440133   1.307692   2.583333 |     n =       4 

         within  |              .796064   .3578431   4.633484 | T-bar =   12.75 

                 |                                            | 

repl     overall |  1.096154   .3575305          1          3 |     N =      52 

         between |              .145613          1   1.307692 |     n =       4 

         within  |             .3340866   .7884615   2.788462 |     T =      13 

                 |                                            | 

closed   overall |  1.211538   .4984894          1          3 |     N =      52 

         between |              .246274          1   1.461538 |     n =       4 

         within  |             .4495683        .75   2.826923 |     T =      13 

 

. reg  sd  suit_pos   black  yellow  red  green  needls  med_end  med_inf  

thrree_four  seg_prod  seg_work  mech  one_anoth  repl  w 

> ash  closed 

note: red omitted because of collinearity 

note: med_end omitted because of collinearity 

note: repl omitted because of collinearity 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      29 

-------------+------------------------------           F( 13,    15) =    2.66 

       Model |  21.3193661    13  1.63995124           Prob > F      =  0.0363 

    Residual |    9.232358    15  .615490534           R-squared     =  0.6978 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.4359 

       Total |  30.5517241    28    1.091133           Root MSE      =  .78453 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

          sd |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
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-------------+---------------------------------------------------------------- 

    suit_pos |    1.44062   1.658345     0.87   0.399     -2.09406    4.975299 

       black |  -.7228916   .8169451    -0.88   0.390    -2.464169    1.018386 

      yellow |  -2.864601   1.163914    -2.46   0.026    -5.345426   -.3837763 

         red |  (omitted) 

       green |   3.169822    1.24453     2.55   0.022     .5171694    5.822475 

      needls |   5.684452   2.071396     2.74   0.015     1.269376    10.09953 

     med_end |  (omitted) 

     med_inf |  -1.491681   .9353191    -1.59   0.132    -3.485266    .5019044 

 thrree_four |  -.7228916   .8169451    -0.88   0.390    -2.464169    1.018386 

    seg_prod |   2.951807   1.073258     2.75   0.015     .6642128    5.239402 

    seg_work |   .7458405   .7355986     1.01   0.327    -.8220507    2.313732 

        mech |  -3.216867   .9274716    -3.47   0.003    -5.193726   -1.240008 

   one_anoth |  -1.016064   .3577525    -2.84   0.012    -1.778596   -.2535328 

        repl |  (omitted) 

        wash |  -.1204819   .6548785    -0.18   0.856    -1.516322    1.275359 

      closed |   .1445783   .7204779     0.20   0.844    -1.391084    1.680241 

       _cons |   .0183592   2.776826     0.01   0.995    -5.900306    5.937024 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. log close 

      name:  <unnamed> 

       log:  C:\Users\lenovo\Desktop\πτυχιακή εργασία\διαλογή αποβλήτων αρχείο 

log1.log 

  log type:  text 

 closed on:  22 Jan 2015, 20:58:09 
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3. ΑΡΧΕΙΟ LOG ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

      name:  <unnamed> 

       log:  C:\Users\lenovo\Desktop\πτυχιακή εργασία\ΑΕΑ log1.log 

  log type:  text 

 opened on:  28 Jan 2015, 10:57:09 

 

. xtset  hosp  n_sum 

       panel variable:  hosp (strongly balanced) 

        time variable:  n_sum, 1 to 13 

                delta:  1 unit 

 

. histogram  lab 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  sep_met 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  rad 

(bin=6, start=1, width=.33333333) 

 

. histogram  wet 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  chem 

(bin=1, start=1, width=1) 
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. histogram  no_chem 

(bin=7, start=1, width=.42857143) 

 

. histogram  cel_tox 

(bin=7, start=1, width=.42857143) 

 

. graph box  lab 

 

. graph box  sep_met 

 

. graph box  rad 

 

. graph box  wet 

 

. graph box  chem 

 

. graph box  no_chem 

 

. graph box  cel_tox 

 

. graph box  lab, by(hosp, total) 

 

. graph box  sep_met, by(hosp, total) 

 

. graph box  rad, by(hosp, total) 
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. graph box  wet, by(hosp, total) 

 

. graph box  chem, by(hosp, total) 

 

. graph box  no_chem, by(hosp, total) 

 

. graph box  cel_tox, by(hosp, total) 

 

. twoway (scatter  sd  lab) 

 

. twoway (scatter  sd  sep_met) 

 

. twoway (scatter  sd  rad) 

 

. twoway (scatter  sd  wet) 

 

. twoway (scatter  sd  chem) 

 

. twoway (scatter  sd  no_chem) 

 

. twoway (scatter  sd  cel_tox) 

 

. sum  sd  lab  sep_met   rad  wet  chem  no_chem  cel_tox 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

          sd |        52    1.846154    1.161213          1          4 
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         lab |        52    1.134615    .3446423          1          2 

     sep_met |        52    1.057692    .2354355          1          2 

         rad |        40       1.375     .627878          1          3 

         wet |        52    1.076923    .2690691          1          2 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        chem |        52           1           0          1          1 

     no_chem |        52    2.442308    1.513514          1          4 

     cel_tox |        52    1.076923    .4359418          1          4 

 

. xtsum  sd  lab   sep_met  rad  wet chem   no_chem  cel_tox 

 

Variable         |      Mean   Std. Dev.       Min        Max |    Observations 

-----------------+--------------------------------------------+---------------- 

sd       overall |  1.846154   1.161213          1          4 |     N =      52 

         between |             .4741857   1.230769   2.384615 |     n =       4 

         within  |             1.084652   .4615385          4 |     T =      13 

                 |                                            | 

lab      overall |  1.134615   .3446423          1          2 |     N =      52 

         between |             .2692308          1   1.538462 |     n =       4 

         within  |             .2516911   .5961538   1.596154 |     T =      13 

                 |                                            | 

sep_met  overall |  1.057692   .2354355          1          2 |     N =      52 

         between |             .1153846          1   1.230769 |     n =       4 

         within  |             .2127178   .8269231   1.826923 |     T =      13 

                 |                                            | 

rad      overall |     1.375    .627878          1          3 |     N =      40 

         between |             .5769231          1   2.153846 |     n =       4 
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         within  |             .3076923   .2211538   2.221154 |     T =      10 

                 |                                            | 

wet      overall |  1.076923   .2690691          1          2 |     N =      52 

         between |             .1538462          1   1.307692 |     n =       4 

         within  |             .2330207   .7692308   1.769231 |     T =      13 

                 |                                            | 

chem     overall |         1          0          1          1 |     N =      52 

         between |                    0          1          1 |     n =       4 

         within  |                    0          1          1 |     T =      13 

                 |                                            | 

no_chem  overall |  2.442308   1.513514          1          4 |     N =      52 

         between |             1.668096          1          4 |     n =       4 

         within  |             .4036037  -.3269231   2.673077 |     T =      13 

                 |                                            | 

cel_tox  overall |  1.076923   .4359418          1          4 |     N =      52 

         between |             .1538462          1   1.307692 |     n =       4 

         within  |             .4146634   .7692308   3.769231 |     T =      13 

 

. reg  sd   lab  sep_met  rad  wet  chem  no_chem  cel_tox 

note: chem omitted because of collinearity 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      40 

-------------+------------------------------           F(  6,    33) =    2.37 

       Model |  11.7796786     6  1.96327977           Prob > F      =  0.0515 

    Residual |  27.3203214    33  .827888527           R-squared     =  0.3013 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.1742 

       Total |        39.1    39   1.0025641           Root MSE      =  .90988 
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------------------------------------------------------------------------------ 

          sd |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         lab |  -.9189823   .5826884    -1.58   0.124    -2.104471    .2665062 

     sep_met |  -1.161701   .7980743    -1.46   0.155    -2.785395    .4619937 

         rad |   .4695347   .5150875     0.91   0.369    -.5784187    1.517488 

         wet |   1.516739   .7674911     1.98   0.057    -.0447331    3.078212 

        chem |  (omitted) 

     no_chem |     .24206   .1144557     2.11   0.042     .0091982    .4749218 

     cel_tox |  -.8366254   .4853754    -1.72   0.094    -1.824129    .1508784 

       _cons |   1.888974   .9708204     1.95   0.060    -.0861745    3.864123 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. log close 

      name:  <unnamed> 

       log:  C:\Users\lenovo\Desktop\πτυχιακή εργασία\ΑΕΑ log1.log 

  log type:  text 

 closed on:  28 Jan 2015, 12:05:21 

 

4. ΑΡΧΕΙΟ LOG ΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΝΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

      name:  <unnamed> 

       log:  C:\Users\lenovo\Desktop\πτυχιακή εργασία\seda log 1.log 

  log type:  text 

 opened on:   2 Feb 2015, 12:20:25 
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. xtset  hosp  n_sum 

       panel variable:  hosp (strongly balanced) 

        time variable:  n_sum, 1 to 13 

                delta:  1 unit 

 

. histogram  seg_rec 

(bin=1, start=1, width=1) 

 

. histogram  seda, kdensity normal 

(bin=1, start=1, width=1) 

 

. histogram  adm, kdensity normal 

(bin=1, start=1, width=1) 

 

. histogram  ed_em, kdensity normal 

(bin=1, start=1, width=1) 

 

. histogram  adv, kdensity normal 

(bin=1, start=1, width=1) 

 

. histogram  pract, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  rand, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 
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. histogram  know_ad, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.28571429) 

 

. histogram  suit_rec, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. graph box  seg_rec 

 

. graph box  seda 

 

. graph box  adm 

 

. graph box ed_em 

 

. graph box  adv 

 

. graph box  pract 

 

. graph box  rand 

 

. graph box  know_ad 

 

. graph box  suit_rec 

 

. graph box  seg_rec, by(hosp, total) 

 

. graph box  seda, by(hosp, total) 
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. graph box  adm, by(hosp, total) 

 

. graph box  ed_em, by(hosp, total) 

 

. graph box  adv, by(hosp, total) 

 

. graph box  pract, by(hosp, total) 

 

. graph box  rand, by(hosp, total) 

 

. graph box  know_ad, by(hosp, total) 

 

. graph box  suit_rec, by(hosp, total) 

 

. twoway (scatter  sd  seg_rec) 

 

. twoway (scatter  sd  seda) 

 

. twoway (scatter  sd  adm) 

 

. twoway (scatter  sd  ed_em) 

 

. twoway (scatter  sd  adv) 

 

. twoway (scatter  sd  pract) 
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. twoway (scatter  sd  rand) 

 

. twoway (scatter  sd  know_ad) 

 

. twoway (scatter  sd  suit_rec) 

 

. sum  sd  seg_rec  seda  adm  ed_em  adv  pract  rand  know_ad  suit_rec 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

          sd |        52    1.846154    1.161213          1          4 

     seg_rec |        52           1           0          1          1 

        seda |        52           1           0          1          1 

         adm |        52           1           0          1          1 

       ed_em |        52           1           0          1          1 

-------------+-------------------------------------------------------- 

         adv |        52           1           0          1          1 

       pract |        52    1.307692    .4660414          1          2 

        rand |        52    1.480769    .5045046          1          2 

     know_ad |        52    1.269231    .4897132          1          3 

    suit_rec |        52    1.461538    .5033822          1          2 

 

. xtsum   sd  seg_rec  seda  adm  ed_em  adv  pract  rand  know_ad  suit_rec 

 

Variable         |      Mean   Std. Dev.       Min        Max |    Observations 

-----------------+--------------------------------------------+---------------- 

sd       overall |  1.846154   1.161213          1          4 |     N =      52 
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         between |             .4741857   1.230769   2.384615 |     n =       4 

         within  |             1.084652   .4615385          4 |     T =      13 

                 |                                            | 

seg_rec  overall |         1          0          1          1 |     N =      52 

         between |                    0          1          1 |     n =       4 

         within  |                    0          1          1 |     T =      13 

                 |                                            | 

seda     overall |         1          0          1          1 |     N =      52 

         between |                    0          1          1 |     n =       4 

         within  |                    0          1          1 |     T =      13 

                 |                                            | 

adm      overall |         1          0          1          1 |     N =      52 

         between |                    0          1          1 |     n =       4 

         within  |                    0          1          1 |     T =      13 

                 |                                            | 

ed_em    overall |         1          0          1          1 |     N =      52 

         between |                    0          1          1 |     n =       4 

         within  |                    0          1          1 |     T =      13 

                 |                                            | 

adv      overall |         1          0          1          1 |     N =      52 

         between |                    0          1          1 |     n =       4 

         within  |                    0          1          1 |     T =      13 

                 |                                            | 

pract    overall |  1.307692   .4660414          1          2 |     N =      52 

         between |             .4741857          1          2 |     n =       4 

         within  |             .2127178   1.076923   2.076923 |     T =      13 

                 |                                            | 
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rand     overall |  1.480769   .5045046          1          2 |     N =      52 

         between |              .556032          1          2 |     n =       4 

         within  |             .1345346   .5576923   1.557692 |     T =      13 

                 |                                            | 

know_ad  overall |  1.269231   .4897132          1          3 |     N =      52 

         between |             .5384615          1   2.076923 |     n =       4 

         within  |             .1345346   1.192308   2.192308 |     T =      13 

                 |                                            | 

suit_rec overall |  1.461538   .5033822          1          2 |     N =      52 

         between |             .5366269          1          2 |     n =       4 

         within  |             .1821607   .6153846   1.615385 |     T =      13 

 

. reg  sd   seg_rec  seda  adm  ed_em  adv  pract  rand  know_ad  suit_rec 

note: seg_rec omitted because of collinearity 

note: seda omitted because of collinearity 

note: adm omitted because of collinearity 

note: ed_em omitted because of collinearity 

note: adv omitted because of collinearity 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      52 

-------------+------------------------------           F(  4,    47) =    2.16 

       Model |  10.6671743     4  2.66679357           Prob > F      =  0.0885 

    Residual |  58.1020565    47  1.23621397           R-squared     =  0.1551 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.0832 

       Total |  68.7692308    51  1.34841629           Root MSE      =  1.1119 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
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          sd |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     seg_rec |  (omitted) 

        seda |  (omitted) 

         adm |  (omitted) 

       ed_em |  (omitted) 

         adv |  (omitted) 

       pract |   .3781461   .6060507     0.62   0.536    -.8410707    1.597363 

        rand |  -2.242787   1.489363    -1.51   0.139       -5.239    .7534258 

     know_ad |   .6671271   .4801141     1.39   0.171    -.2987378    1.632992 

    suit_rec |   .9337017   1.210849     0.77   0.444    -1.502212    3.369615 

       _cons |   2.461326   .6645808     3.70   0.001     1.124362     3.79829 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. xtreg   sd  seg_rec  seda  adm ed_em  adv   pract  rand  suit_rec  suit_rec 

note: seg_rec omitted because of collinearity 

note: seda omitted because of collinearity 

note: adm omitted because of collinearity 

note: ed_em omitted because of collinearity 

note: adv omitted because of collinearity 

note: suit_rec omitted because of collinearity 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =        52 

Group variable: hosp                            Number of groups   =         4 

 

R-sq:  within  = 0.0722                         Obs per group: min =        13 

       between = 0.6227                                        avg =      13.0 
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       overall = 0.1200                                        max =        13 

 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(3)       =      5.97 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.1130 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

          sd |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     seg_rec |  (omitted) 

        seda |  (omitted) 

         adm |  (omitted) 

       ed_em |  (omitted) 

         adv |  (omitted) 

       pract |  -.0873825   .4962002    -0.18   0.860    -1.059917     .885152 

        rand |  -1.194973   1.261516    -0.95   0.344    -3.667499    1.277552 

    suit_rec |    .468173   1.165032     0.40   0.688    -1.815249    2.751595 

    suit_rec |  (omitted) 

       _cons |    3.04565   .5585061     5.45   0.000     1.950998    4.140302 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .12593431 

     sigma_e |  1.0855609 

         rho |  .01327926   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. log close 

      name:  <unnamed> 

       log:  C:\Users\lenovo\Desktop\πτυχιακή εργασία\seda log 1.log 
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  log type:  text 

 closed on:   2 Feb 2015, 13:18:32 

 

         5. ΑΡΧΕΙΑ LOG-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

      name:  <unnamed> 

       log:  C:\Users\lenovo\Documents\μεταφορά log1.log 

  log type:  text 

 opened on:   3 Feb 2015, 10:59:17 

 

. xtset  hosp  n_sum 

       panel variable:  hosp (strongly balanced) 

        time variable:  n_sum, 1 to 13 

                delta:  1 unit 

 

. histogram  tr_des, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  tr_ex, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.42857143) 

 

. histogram  tr_suit, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  tr_sol, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.42857143) 
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. histogram  tr_st, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  tr_cl, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  tr_av, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.42857143) 

 

. histogram  tr_dail, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. graph box  tr_des 

 

. graph box  tr_ex 

 

. graph box  tr_suit 

 

. graph box  tr_sol 

 

. graph box  tr_st 

 

. graph box  tr_cl 

 

. graph box  tr_av 
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. graph box  tr_dail 

 

. graph box  tr_des, by(hosp, total) 

 

. graph box  tr_ex, by(hosp, total) 

 

. graph box  tr_suit, by(hosp, total) 

 

. graph box  tr_sol, by(hosp, total) 

 

. graph box  tr_st, by(hosp, total) 

 

. graph box  tr_cl, by(hosp, total) 

 

. graph box  tr_av, by (hosp, total) 

option by() not allowed 

r(198); 

 

. graph box  tr_av, by(hosp, total) 

 

. graph box  tr_dail, by(hosp, total) 

 

. twoway (scatter  sd  tr_des) 

 

. twoway (scatter  sd  tr_ex) 

 

. twoway (scatter  sd  tr_suit) 
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. twoway (scatter  sd  tr_sol) 

 

. twoway (scatter  sd  tr_st) 

 

. twoway (scatter  sd  tr_cl) 

 

. twoway (scatter  sd  tr_av) 

 

. twoway (scatter  sd  tr_dail) 

 

. sum  sd  tr_des   tr_ex  tr_suit  tr_sol  tr_st  tr_cl  tr_av   tr_dail 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

          sd |        52    1.846154    1.161213          1          4 

      tr_des |        52    1.307692    .4660414          1          2 

       tr_ex |        52    3.711538    .8930349          1          4 

     tr_suit |        52    1.538462    .5033822          1          2 

      tr_sol |        52    3.788462    .6667609          1          4 

-------------+-------------------------------------------------------- 

       tr_st |        52    1.192308    .3979586          1          2 

       tr_cl |        52    1.288462     .457467          1          2 

       tr_av |        52    1.692308    1.020159          1          4 

     tr_dail |        52    1.173077    .3820047          1          2 

 

. xtsum  sd  tr_des   tr_ex tr_suit  tr_sol  tr_st   tr_cl tr_av  tr_dail 
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Variable         |      Mean   Std. Dev.       Min        Max |    Observations 

-----------------+--------------------------------------------+---------------- 

sd       overall |  1.846154   1.161213          1          4 |     N =      52 

         between |             .4741857   1.230769   2.384615 |     n =       4 

         within  |             1.084652   .4615385          4 |     T =      13 

                 |                                            | 

tr_des   overall |  1.307692   .4660414          1          2 |     N =      52 

         between |             .3140371          1   1.615385 |     n =       4 

         within  |             .3765366   .6923077   2.230769 |     T =      13 

                 |                                            | 

tr_ex    overall |  3.711538   .8930349          1          4 |     N =      52 

         between |             .5769231   2.846154          4 |     n =       4 

         within  |             .7368761   1.865385   4.865385 |     T =      13 

                 |                                            | 

tr_suit  overall |  1.538462   .5033822          1          2 |     N =      52 

         between |             .4657924          1          2 |     n =       4 

         within  |             .2957721   .6923077   2.230769 |     T =      13 

                 |                                            | 

tr_sol   overall |  3.788462   .6667609          1          4 |     N =      52 

         between |             .4230769   3.153846          4 |     n =       4 

         within  |             .5547002   1.634615   4.634615 |     T =      13 

                 |                                            | 

tr_st    overall |  1.192308   .3979586          1          2 |     N =      52 

         between |             .3846154          1   1.769231 |     n =       4 

         within  |             .2127178   .4230769   1.423077 |     T =      13 

                 |                                            | 
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tr_cl    overall |  1.288462    .457467          1          2 |     N =      52 

         between |             .3461538          1   1.692308 |     n =       4 

         within  |             .3429972   .5961538   1.826923 |     T =      13 

                 |                                            | 

tr_av    overall |  1.692308   1.020159          1          4 |     N =      52 

         between |             .7078038          1   2.615385 |     n =       4 

         within  |             .8109358   .0769231   3.076923 |     T =      13 

                 |                                            | 

tr_dail  overall |  1.173077   .3820047          1          2 |     N =      52 

         between |             .3461538          1   1.692308 |     n =       4 

         within  |             .2330207   .4807692   1.480769 |     T =      13 

 

. reg  sd   tr_des  tr_ex  tr_suit  tr_sol  tr_st tr_cl  tr_av  tr_dail 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      52 

-------------+------------------------------           F(  8,    43) =    1.82 

       Model |  17.4166074     8  2.17707593           Prob > F      =  0.0989 

    Residual |  51.3526233    43  1.19424705           R-squared     =  0.2533 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.1143 

       Total |  68.7692308    51  1.34841629           Root MSE      =  1.0928 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

          sd |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      tr_des |    .815432   .5438387     1.50   0.141    -.2813232    1.912187 

       tr_ex |   -1.74839   1.222627    -1.43   0.160    -4.214051    .7172718 

     tr_suit |  -.5776502    .700304    -0.82   0.414    -1.989948    .8346473 
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      tr_sol |   2.012218   1.479364     1.36   0.181    -.9712046    4.995641 

       tr_st |  -1.672035   1.189784    -1.41   0.167    -4.071463     .727394 

       tr_cl |   .1194977   .8485702     0.14   0.889    -1.591807    1.830803 

       tr_av |   .0651169   .2827363     0.23   0.819    -.5050751     .635309 

     tr_dail |   1.606918   1.343697     1.20   0.238    -1.102905     4.31674 

       _cons |   .3788918   1.622476     0.23   0.816    -2.893143    3.650927 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. xtreg   sd  tr_des  tr_ex  tr_suit  tr_sol  tr_st  tr_cl  tr_av  tr_dail 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =        52 

Group variable: hosp                            Number of groups   =         4 

 

R-sq:  within  = 0.1512                         Obs per group: min =        13 

       between = 0.9519                                        avg =      13.0 

       overall = 0.2533                                        max =        13 

 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(8)       =     14.58 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0678 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

          sd |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      tr_des |    .815432   .5438387     1.50   0.134    -.2504722    1.881336 

       tr_ex |   -1.74839   1.222627    -1.43   0.153    -4.144694    .6479144 

     tr_suit |  -.5776502    .700304    -0.82   0.409    -1.950221    .7949204 

      tr_sol |   2.012218   1.479364     1.36   0.174    -.8872829    4.911719 
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       tr_st |  -1.672035   1.189784    -1.41   0.160    -4.003969    .6598996 

       tr_cl |   .1194977   .8485702     0.14   0.888    -1.543669    1.782665 

       tr_av |   .0651169   .2827363     0.23   0.818     -.489036    .6192698 

     tr_dail |   1.606918   1.343697     1.20   0.232    -1.026679    4.240515 

       _cons |   .3788918   1.622476     0.23   0.815    -2.801103    3.558887 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |          0 

     sigma_e |  1.1063562 

         rho |          0   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. log close 

      name:  <unnamed> 

       log:  C:\Users\lenovo\Documents\μεταφορά log1.log 

  log type:  text 

 closed on:   3 Feb 2015, 12:06:37 

 

6. ΑΡΧΕΙΟ LOG-ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

      name:  <unnamed> 

       log:  C:\Users\lenovo\Documents\οδικές μεταφορές log1.log 

  log type:  text 

 opened on:   5 Feb 2015, 10:49:56 

 

. xtset  hosp  n_sum 

       panel variable:  hosp (strongly balanced) 
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        time variable:  n_sum, 1 to 13 

                delta:  1 unit 

 

. histogram  cons, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.28571429) 

 

. histogram  iso, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  van, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.28571429) 

 

. histogram  sign, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  pap, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. graph box  cons 

 

. graph box  iso 

 

. graph box  van 

 

. graph box  sign 

 

. graph box  pap 
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. graph box  cons, by(hosp, total) 

 

. graph box  iso, by(hosp, total) 

 

. graph box  van, by(hosp, total) 

 

. graph box  sign, by(hosp total) 

variable total not found 

r(111); 

 

. graph box  sign, by(hosp, total) 

 

. graph box  pap, by(hosp, total) 

 

. twoway (scatter  sd  cons) 

 

. twoway (scatter  sd  iso) 

 

. twoway (scatter  sd  van) 

 

. twoway (scatter  sd  sign) 

 

. twoway (scatter  sd  pap) 

 

. sum  sdc cons  iso  van  sign  pap 

variable sdc not found 
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r(111); 

 

. sum  sd  cons   iso  van  sign  pap 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

          sd |        52    1.846154    1.161213          1          4 

        cons |        52    1.596154    .5335642          1          3 

         iso |        52    1.538462    .5033822          1          2 

         van |        52    1.576923     .536735          1          3 

        sign |        52    1.461538    .5033822          1          2 

-------------+-------------------------------------------------------- 

         pap |        52    1.557692     .501506          1          2 

 

. xtsum  sd  cons  iso  van  sign  pap 

 

Variable         |      Mean   Std. Dev.       Min        Max |    Observations 

-----------------+--------------------------------------------+---------------- 

sd       overall |  1.846154   1.161213          1          4 |     N =      52 

         between |             .4741857   1.230769   2.384615 |     n =       4 

         within  |             1.084652   .4615385          4 |     T =      13 

                 |                                            | 

cons     overall |  1.596154   .5335642          1          3 |     N =      52 

         between |             .1313712   1.461538   1.769231 |     n =       4 

         within  |             .5210501   .8269231   2.826923 |     T =      13 

                 |                                            | 

iso      overall |  1.538462   .5033822          1          2 |     N =      52 
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         between |             .0888231   1.461538   1.615385 |     n =       4 

         within  |             .4973535   .9230769   2.076923 |     T =      13 

                 |                                            | 

van      overall |  1.576923    .536735          1          3 |     N =      52 

         between |             .1332347   1.461538   1.769231 |     n =       4 

         within  |             .5239368   .8076923   2.807692 |     T =      13 

                 |                                            | 

sign     overall |  1.461538   .5033822          1          2 |     N =      52 

         between |             .1087857   1.307692   1.538462 |     n =       4 

         within  |             .4943115   .9230769   2.153846 |     T =      13 

                 |                                            | 

pap      overall |  1.557692    .501506          1          2 |     N =      52 

         between |             .0384615   1.538462   1.615385 |     n =       4 

         within  |             .5003769   .9423077   2.019231 |     T =      13 

 

. reg  sd  cons  iso  van  sign  pap 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      52 

-------------+------------------------------           F(  5,    46) =    0.17 

       Model |   1.2252026     5   .24504052           Prob > F      =  0.9735 

    Residual |  67.5440282    46  1.46834844           R-squared     =  0.0178 

-------------+------------------------------           Adj R-squared = -0.0889 

       Total |  68.7692308    51  1.34841629           Root MSE      =  1.2118 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

          sd |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 
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        cons |   .1305397   .3372708     0.39   0.701    -.5483512    .8094306 

         iso |   .1971754   .3635799     0.54   0.590     -.534673    .9290237 

         van |  -.1053251    .320019    -0.33   0.744    -.7494898    .5388397 

        sign |  -.0980121   .3518042    -0.28   0.782    -.8061572     .610133 

         pap |   .2806986   .3631048     0.77   0.443    -.4501935    1.011591 

       _cons |   1.206542   1.297132     0.93   0.357     -1.40445    3.817533 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. xtreg  sd  cons  iso  van   sign pap 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =        52 

Group variable: hosp                            Number of groups   =         4 

 

R-sq:  within  = 0.0379                         Obs per group: min =        13 

       between = 0.2792                                        avg =      13.0 

       overall = 0.0178                                        max =        13 

 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(5)       =      0.83 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.9748 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

          sd |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        cons |   .1305397   .3372708     0.39   0.699    -.5304989    .7915783 

         iso |   .1971754   .3635799     0.54   0.588    -.5154281    .9097788 

         van |  -.1053251    .320019    -0.33   0.742    -.7325507    .5219006 

        sign |  -.0980121   .3518042    -0.28   0.781    -.7875357    .5915114 
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         pap |   .2806986   .3631048     0.77   0.439    -.4309737     .992371 

       _cons |   1.206542   1.297132     0.93   0.352    -1.335791    3.748874 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |          0 

     sigma_e |  1.1517914 

         rho |          0   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. log close 

      name:  <unnamed> 

       log:  C:\Users\lenovo\Documents\οδικές μεταφορές log1.log 

  log type:  text 

 closed on:   5 Feb 2015, 11:05:02 

 

7. ΑΡΧΕΙΟ LOG-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

      name:  <unnamed> 

       log:  C:\Users\lenovo\Documents\αποθήκευση log1.log 

  log type:  text 

 opened on:   8 Feb 2015, 19:20:53 

 

. xtset  hosp  n_sum 

       panel variable:  hosp (strongly balanced) 

        time variable:  n_sum, 1 to 13 

                delta:  1 unit 
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. histogram  bot, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  wat, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  mov_tr, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  no_auth, kdensity normal 

(bin=7, start=3, width=.14285714) 

 

. histogram  env, kdensity normal 

(bin=7, start=3, width=.14285714) 

 

. histogram  light, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  cl_fo, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  prev, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  no_fir, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 



529 
 

. histogram  needs, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  check, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  floors, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  pap_sen, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  pap_ex, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. graph box bot 

 

. graph box wat 

 

. graph box  mov_tr 

 

. graph box  no_auth 

 

. graph box  env 

 

. graph box light 
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. graph box  cl_fo 

 

. graph box  prev 

 

. graph box  no_fir 

 

. graph box  needs 

 

. graph box  check 

 

. graph box  floors 

 

. graph box  pap_sen 

 

. graph box  pap_ex 

 

. graph box  bot, by(hosp, total) 

 

. graph box  wat, by(hosp, total) 

 

. graph box  mov_tr, by(hosp, total) 

 

. graph box  no_auth, by(hosp, total) 

 

. graph box  env, by(hosp, total) 

 

. graph box  light, by(hosp, total) 
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. graph box  cl_fo, by(hosp, total) 

 

. graph box  prev, by(hosp, total) 

 

. graph box  no_fir, by(hosp, total) 

 

. graph box  needs, by(hosp, total) 

 

. graph box  check, by(hosp, total) 

 

. graph box  floors, by(hosp, total) 

 

. graph box  pap_sen, by(hosp, total) 

 

. graph box  pap_ex, by(hosp, total) 

 

. twoway (scatter  sd  bot) 

 

. twoway (scatter  sd  wat) 

 

. twoway (scatter  sd  mov_tr) 

 

. twoway scatter  sd  no_auth) 

invalid varlist: unmatched close parenthesis or bracket 

 

r(198); 
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. twoway (scatter  sd  no_auth) 

 

. twoway (scatter  sd  env) 

 

. twoway (scatter  sd  light) 

 

. twoway (scatter  sd  cl_fo) 

 

. twoway (scatter  sd  prev) 

 

. twoway (scatter  sd  no_fir) 

 

. twoway (scatter  sd  needs) 

 

. twoway (scatter  sd  check) 

 

. twoway (scatter  sd  floors) 

 

. twoway (scatter  sd  pap_sen) 

 

. twoway (scatter  sd  pap_ex) 

 

. sum  sd  bot  wat  mov_tr  no_auth  env  light  cl_fo   prev  no_fir needs   check  

floors  pap_sen  pap_ex 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
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-------------+-------------------------------------------------------- 

          sd |        52    1.846154    1.161213          1          4 

         bot |        52    1.519231    .5045046          1          2 

         wat |        52    1.557692     .501506          1          2 

      mov_tr |        52    1.538462    .5033822          1          2 

     no_auth |        52    3.557692     .501506          3          4 

-------------+-------------------------------------------------------- 

         env |        52    3.576923    .4988675          3          4 

       light |        52    1.461538    .5033822          1          2 

       cl_fo |        52    1.480769    .5045046          1          2 

        prev |        52    1.538462    .5033822          1          2 

      no_fir |        52    1.519231    .5045046          1          2 

-------------+-------------------------------------------------------- 

       needs |        52         1.5    .5048782          1          2 

       check |        52    1.480769    .5045046          1          2 

      floors |        52    1.519231    .5045046          1          2 

     pap_sen |        52    1.557692     .501506          1          2 

      pap_ex |        52         1.5    .5048782          1          2 

 

. xtsum  sd   bot  wat  mov_tr  no_auth  env  light   cl_fo  prev   no_fir needs   

check  floors  pap_sen   pap_ex 

 

Variable         |      Mean   Std. Dev.       Min        Max |    Observations 

-----------------+--------------------------------------------+---------------- 

sd       overall |  1.846154   1.161213          1          4 |     N =      52 

         between |             .4741857   1.230769   2.384615 |     n =       4 

         within  |             1.084652   .4615385          4 |     T =      13 
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                 |                                            | 

bot      overall |  1.519231   .5045046          1          2 |     N =      52 

         between |             .0736482   1.461538   1.615385 |     n =       4 

         within  |             .5003769   .9038462   2.057692 |     T =      13 

                 |                                            | 

wat      overall |  1.557692    .501506          1          2 |     N =      52 

         between |             .0736482   1.461538   1.615385 |     n =       4 

         within  |             .4973535   .9423077   2.096154 |     T =      13 

                 |                                            | 

mov_tr   overall |  1.538462   .5033822          1          2 |     N =      52 

         between |             .0628074   1.461538   1.615385 |     n =       4 

         within  |             .5003769   .9230769   2.076923 |     T =      13 

                 |                                            | 

no_auth  overall |  3.557692    .501506          3          4 |     N =      52 

         between |             .0967927   3.461538   3.692308 |     n =       4 

         within  |             .4943115   2.865385   4.096154 |     T =      13 

                 |                                            | 

env      overall |  3.576923   .4988675          3          4 |     N =      52 

         between |             .0444116   3.538462   3.615385 |     n =       4 

         within  |             .4973535   2.961538   4.038462 |     T =      13 

                 |                                            | 

light    overall |  1.461538   .5033822          1          2 |     N =      52 

         between |             .0628074   1.384615   1.538462 |     n =       4 

         within  |             .5003769   .9230769   2.076923 |     T =      13 

                 |                                            | 

cl_fo    overall |  1.480769   .5045046          1          2 |     N =      52 

         between |             .0967927   1.384615   1.615385 |     n =       4 
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         within  |             .4973535   .8653846   2.096154 |     T =      13 

                 |                                            | 

prev     overall |  1.538462   .5033822          1          2 |     N =      52 

         between |             .1087857   1.461538   1.692308 |     n =       4 

         within  |             .4943115   .8461538   2.076923 |     T =      13 

                 |                                            | 

no_fir   overall |  1.519231   .5045046          1          2 |     N =      52 

         between |             .1153846   1.384615   1.615385 |     n =       4 

         within  |             .4943115   .9038462   2.134615 |     T =      13 

                 |                                            | 

needs    overall |       1.5   .5048782          1          2 |     N =      52 

         between |             .0444116   1.461538   1.538462 |     n =       4 

         within  |             .5033822   .9615385   2.038462 |     T =      13 

                 |                                            | 

check    overall |  1.480769   .5045046          1          2 |     N =      52 

         between |             .0736482   1.384615   1.538462 |     n =       4 

         within  |             .5003769   .9423077   2.096154 |     T =      13 

                 |                                            | 

floors   overall |  1.519231   .5045046          1          2 |     N =      52 

         between |             .0736482   1.461538   1.615385 |     n =       4 

         within  |             .5003769   .9038462   2.057692 |     T =      13 

                 |                                            | 

pap_sen  overall |  1.557692    .501506          1          2 |     N =      52 

         between |             .1153846   1.461538   1.692308 |     n =       4 

         within  |             .4912508   .8653846   2.096154 |     T =      13 

                 |                                            | 

pap_ex   overall |       1.5   .5048782          1          2 |     N =      52 
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         between |             .0993073   1.384615   1.615385 |     n =       4 

         within  |             .4973535   .8846154   2.115385 |     T =      13 

 

. reg   sd  bot   wat  mov_tr  no_auth  env  light  cl_fo  prev   no_fir  needs  check  

floors  pap_sen  pap_ex 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      52 

-------------+------------------------------           F( 14,    37) =    0.90 

       Model |  17.5114084    14  1.25081489           Prob > F      =  0.5631 

    Residual |  51.2578224    37  1.38534655           R-squared     =  0.2546 

-------------+------------------------------           Adj R-squared = -0.0274 

       Total |  68.7692308    51  1.34841629           Root MSE      =   1.177 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

          sd |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         bot |   .2205045   .3589925     0.61   0.543    -.5068833    .9478924 

         wat |   .3775675   .4477483     0.84   0.405    -.5296567    1.284792 

      mov_tr |  -.1549736   .4034086    -0.38   0.703     -.972357    .6624098 

     no_auth |   .5933615   .3977276     1.49   0.144    -.2125111    1.399234 

         env |  -.0240848   .4540949    -0.05   0.958    -.9441684    .8959988 

       light |   1.068936   .4427712     2.41   0.021     .1717968    1.966076 

       cl_fo |  -.6129324   .5063451    -1.21   0.234    -1.638885    .4130202 

        prev |  -.2343139   .4326957    -0.54   0.591    -1.111039    .6424107 

      no_fir |   .3125655   .3734484     0.84   0.408    -.4441129    1.069244 

       needs |  -.0236727   .3976518    -0.06   0.953    -.8293919    .7820465 

       check |  -.0565534   .3847822    -0.15   0.884    -.8361962    .7230893 
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      floors |  -.5144822   .3820072    -1.35   0.186    -1.288502    .2595379 

     pap_sen |   .1772699   .4227894     0.42   0.677    -.6793828    1.033923 

      pap_ex |   .3654152   .3828212     0.95   0.346    -.4102542    1.141085 

       _cons |  -1.555847   3.251051    -0.48   0.635    -8.143102    5.031409 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. xtreg  sd  bot  wat  mov_tr  no_auth  env  light  cl_fo  prev  no_fir  needs  check  

floors  pap_sen   pap_ex 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =        52 

Group variable: hosp                            Number of groups   =         4 

 

R-sq:  within  = 0.2780                         Obs per group: min =        13 

       between = 0.1875                                        avg =      13.0 

       overall = 0.2546                                        max =        13 

 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(14)      =     12.64 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.5550 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

          sd |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         bot |   .2205045   .3589925     0.61   0.539    -.4831077    .9241168 

         wat |   .3775675   .4477483     0.84   0.399     -.500003    1.255138 

      mov_tr |  -.1549736   .4034086    -0.38   0.701    -.9456398    .6356926 

     no_auth |   .5933615   .3977276     1.49   0.136    -.1861702    1.372893 

         env |  -.0240848   .4540949    -0.05   0.958    -.9140944    .8659248 
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       light |   1.068936   .4427712     2.41   0.016     .2011209    1.936752 

       cl_fo |  -.6129324   .5063451    -1.21   0.226    -1.605351    .3794858 

        prev |  -.2343139   .4326957    -0.54   0.588    -1.082382     .613754 

      no_fir |   .3125655   .3734484     0.84   0.403      -.41938    1.044511 

       needs |  -.0236727   .3976518    -0.06   0.953     -.803056    .7557106 

       check |  -.0565534   .3847822    -0.15   0.883    -.8107127    .6976058 

      floors |  -.5144822   .3820072    -1.35   0.178    -1.263203    .2342381 

     pap_sen |   .1772699   .4227894     0.42   0.675    -.6513821    1.005922 

      pap_ex |   .3654152   .3828212     0.95   0.340    -.3849005    1.115731 

       _cons |  -1.555847   3.251051    -0.48   0.632     -7.92779    4.816096 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |          0 

     sigma_e |  1.1082003 

         rho |          0   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. log close 

      name:  <unnamed> 

       log:  C:\Users\lenovo\Documents\αποθήκευση log1.log 

  log type:  text 

 closed on:   8 Feb 2015, 19:38:06 

 

8. ΑΡΧΕΙΟ LOG-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

      name:  <unnamed> 

       log:  C:\Users\lenovo\Documents\επεξεργασία log.log 
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  log type:  text 

 opened on:   9 Feb 2015, 12:17:51 

 

. xtset  hosp  n_sum 

       panel variable:  hosp (strongly balanced) 

        time variable:  n_sum, 1 to 13 

                delta:  1 unit 

 

. histogram  dan, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.42857143) 

 

. histogram  dan_hos, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.42857143) 

 

. histogram  pap_rec, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.42857143) 

 

. histogram  pap_sig, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.42857143) 

 

. graph box  dan 

 

. graph box  dan_hos 

 

. graph box  pap_rec 

 

. graph box  pap_sig 
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. graph box  dan, by(hosp, total) 

 

. graph box  dan_hos, by(hosp, total) 

 

. graph box  pap_rec, by(hosp, total) 

 

. graph box  pap_sig, by(hosp, total) 

 

. twoway (scatter  sd  dan) 

 

. twoway (scatter  sd  dan_hos) 

 

. twoway (scatter  sd  pap_rec) 

 

. twoway (scatter  sd  pap_sig) 

 

. sum  sd  dan  dan_hos  pap_rec  pap_sig 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

          sd |        52    1.788462    1.126099          1          4 

         dan |        52    1.711538    .8479858          1          4 

     dan_hos |        52    1.846154    .8256813          1          4 

     pap_rec |        52    1.769231     .877058          1          4 

     pap_sig |        52    1.596154    .6933752          1          4 
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. xtsum  n_sum dan_hos  sd dan  dan_hos  pap_rec   pap_sig 

 

Variable         |      Mean   Std. Dev.       Min        Max |    Observations 

-----------------+--------------------------------------------+---------------- 

n_sum    overall |         7   3.778162          1         13 |     N =      52 

         between |                    0          7          7 |     n =       4 

         within  |             3.778162          1         13 |     T =      13 

                 |                                            | 

dan_hos  overall |  1.846154   .8256813          1          4 |     N =      52 

         between |             .3820427   1.538462   2.384615 |     n =       4 

         within  |             .7550733   .4615385          4 |     T =      13 

                 |                                            | 

sd       overall |  1.788462   1.126099          1          4 |     N =      52 

         between |             .4880222   1.230769   2.384615 |     n =       4 

         within  |               1.0421   .4038462   4.173077 |     T =      13 

                 |                                            | 

dan      overall |  1.711538   .8479858          1          4 |     N =      52 

         between |             .2970931   1.538462   2.153846 |     n =       4 

         within  |             .8072074   .5576923   3.557692 |     T =      13 

                 |                                            | 

dan_hos  overall |  1.846154   .8256813          1          4 |     N =      52 

         between |             .3820427   1.538462   2.384615 |     n =       4 

         within  |             .7550733   .4615385          4 |     T =      13 

                 |                                            | 

pap_rec  overall |  1.769231    .877058          1          4 |     N =      52 

         between |             .1986145   1.538462          2 |     n =       4 

         within  |             .8596888   .7692308   4.230769 |     T =      13 
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                 |                                            | 

pap_sig  overall |  1.596154   .6933752          1          4 |     N =      52 

         between |             .2381305   1.384615   1.923077 |     n =       4 

         within  |             .6613666   .6730769   3.980769 |     T =      13 

 

. reg  sd  dan  dan_hos   pap_rec pap_sig 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      52 

-------------+------------------------------           F(  4,    47) =    0.86 

       Model |  4.42016621     4  1.10504155           Prob > F      =  0.4937 

    Residual |  60.2529107    47  1.28197682           R-squared     =  0.0683 

-------------+------------------------------           Adj R-squared = -0.0109 

       Total |  64.6730769    51  1.26809955           Root MSE      =  1.1322 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

          sd |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         dan |  -.0721797     .20666    -0.35   0.728     -.487926    .3435667 

     dan_hos |   .4468522   .2633056     1.70   0.096    -.0828503    .9765546 

     pap_rec |  -.0375806   .2374668    -0.16   0.875    -.5153022     .440141 

     pap_sig |  -.1650751    .309099    -0.53   0.596    -.7869021    .4567519 

       _cons |   1.417016   .5043198     2.81   0.007     .4024554    2.431576 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. xtreg  sd  dan   dan_hos pap_rec  pap_sig 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =        52 
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Group variable: hosp                            Number of groups   =         4 

 

R-sq:  within  = 0.0484                         Obs per group: min =        13 

       between = 0.2186                                        avg =      13.0 

       overall = 0.0683                                        max =        13 

 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(4)       =      3.45 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.4858 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

          sd |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         dan |  -.0721797     .20666    -0.35   0.727    -.4772259    .3328665 

     dan_hos |   .4468522   .2633056     1.70   0.090    -.0692172    .9629216 

     pap_rec |  -.0375806   .2374668    -0.16   0.874     -.503007    .4278458 

     pap_sig |  -.1650751    .309099    -0.53   0.593     -.770898    .4407479 

       _cons |   1.417016   .5043198     2.81   0.005     .4285674    2.405465 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |          0 

     sigma_e |  1.0886017 

         rho |          0   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. log close 

      name:  <unnamed> 

       log:  C:\Users\lenovo\Documents\επεξεργασία log.log 

  log type:  text 
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 closed on:   9 Feb 2015, 12:42:19 

 

9. ΑΡΧΕΙΟ LOG-ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

      name:  <unnamed> 

       log:  C:\Users\lenovo\Documents\έκτακτη ανάγκη log.log 

  log type:  text 

 opened on:  10 Feb 2015, 11:21:26 

 

. xtset  hosp  n_sum 

       panel variable:  hosp (strongly balanced) 

        time variable:  n_sum, 1 to 13 

                delta:  1 unit 

 

. histogram  proc, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  clean, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  prot_em, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  prot_staf, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 
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. histogram  cont, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  ev, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  pl_ti, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  staff, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  acts, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  pap, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. graph box  proc 

 

. graph box  clean 

 

. graph box  prot_em 

 

. graph box  prot_staf 

 

. graph box  cont 
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. graph box  ev 

 

. graph box  pl_ti 

 

. graph box  staff 

 

. graph box  acts 

 

. graph box  pap 

 

. graph box  proc, by(hosp, total) 

 

. graph box  clean, by(hosp, total) 

 

. graph box  prot_em, by(hosp, total) 

 

. graph box  prot_staf, by(hosp, total) 

 

. graph box  cont, by(hosp, total) 

 

. graph box  ev, by(hosp, total) 

 

. graph box,  pl_ti, by(hosp, total) 

invalid 'by'  

r(198); 
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. graph box  pl_ti, by(hosp, total) 

 

. graph box,  staff, by(hosp, total) 

invalid 'by'  

r(198); 

 

. graph box  staff, by(hosp, total) 

 

. graph box  acts, by(hosp, total) 

 

. graph box  pap, by(hosp, total) 

 

. twoway (scatter  sd  proc) 

 

. twoway (scatter  sd  clean) 

 

. twoway (scatter  sd  prot_em) 

 

. twoway (scatter  sd  prot_staf) 

 

. twoway (scatter  sd  cont) 

 

. twoway (scatter  sd  ev) 

 

. twoway (scatter  sd  pl_ti) 

 

. twoway (scatter  sd  staff) 
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. twoway (scatter  sd  acts) 

 

. twoway (scatter  sd  pap) 

 

. sum  sd  proc  clean  prot_em  prot_staf  cont  ev  pl_ti  staff  acts  pap 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

          sd |        52    1.846154    1.161213          1          4 

        proc |        52    1.557692     .501506          1          2 

       clean |        52    1.557692     .501506          1          2 

     prot_em |        52    1.384615    .4912508          1          2 

   prot_staf |        52    1.403846    .4954545          1          2 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        cont |        52    1.346154    .4803845          1          2 

          ev |        52    1.403846    .4954545          1          2 

       pl_ti |        52    1.538462    .5033822          1          2 

       staff |        52    1.384615    .4912508          1          2 

        acts |        52    1.480769    .5045046          1          2 

-------------+-------------------------------------------------------- 

         pap |        52    1.403846    .4954545          1          2 

 

. xtsum  sd  proc  clean  prot_em  prot_staf  cont  ev  pl_ti  staff  acts  pap 

 

Variable         |      Mean   Std. Dev.       Min        Max |    Observations 

-----------------+--------------------------------------------+---------------- 
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sd       overall |  1.846154   1.161213          1          4 |     N =      52 

         between |             .4741857   1.230769   2.384615 |     n =       4 

         within  |             1.084652   .4615385          4 |     T =      13 

                 |                                            | 

proc     overall |  1.557692    .501506          1          2 |     N =      52 

         between |             .0736482   1.461538   1.615385 |     n =       4 

         within  |             .4973535   .9423077   2.096154 |     T =      13 

                 |                                            | 

clean    overall |  1.557692    .501506          1          2 |     N =      52 

         between |             .0736482   1.461538   1.615385 |     n =       4 

         within  |             .4973535   .9423077   2.096154 |     T =      13 

                 |                                            | 

prot_em  overall |  1.384615   .4912508          1          2 |     N =      52 

         between |             .0888231   1.307692   1.461538 |     n =       4 

         within  |             .4850713   .9230769   2.076923 |     T =      13 

                 |                                            | 

prot_s~f overall |  1.403846   .4954545          1          2 |     N =      52 

         between |             .1153846   1.230769   1.461538 |     n =       4 

         within  |             .4850713   .9423077   2.173077 |     T =      13 

                 |                                            | 

cont     overall |  1.346154   .4803845          1          2 |     N =      52 

         between |             .0444116   1.307692   1.384615 |     n =       4 

         within  |              .478812   .9615385   2.038462 |     T =      13 

                 |                                            | 

ev       overall |  1.403846   .4954545          1          2 |     N =      52 

         between |             .0967927   1.307692   1.538462 |     n =       4 

         within  |             .4881708   .8653846   2.096154 |     T =      13 
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                 |                                            | 

pl_ti    overall |  1.538462   .5033822          1          2 |     N =      52 

         between |             .1256149   1.384615   1.692308 |     n =       4 

         within  |             .4912508   .8461538   2.153846 |     T =      13 

                 |                                            | 

staff    overall |  1.384615   .4912508          1          2 |     N =      52 

         between |             .1087857   1.230769   1.461538 |     n =       4 

         within  |             .4819518   .9230769   2.153846 |     T =      13 

                 |                                            | 

acts     overall |  1.480769   .5045046          1          2 |     N =      52 

         between |             .0736482   1.384615   1.538462 |     n =       4 

         within  |             .5003769   .9423077   2.096154 |     T =      13 

                 |                                            | 

pap      overall |  1.403846   .4954545          1          2 |     N =      52 

         between |             .1313712   1.230769   1.538462 |     n =       4 

         within  |             .4819518   .8653846   2.173077 |     T =      13 

 

. reg  sd  proc  clean  prot_em  prot_staf  cont  ev  pl_ti  staff  acts  pap 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      52 

-------------+------------------------------           F( 10,    41) =    1.13 

       Model |  14.8595787    10  1.48595787           Prob > F      =  0.3643 

    Residual |   53.909652    41  1.31486956           R-squared     =  0.2161 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.0249 

       Total |  68.7692308    51  1.34841629           Root MSE      =  1.1467 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
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          sd |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        proc |   .3466771   .4711063     0.74   0.466    -.6047415    1.298096 

       clean |   .4853734   .4070888     1.19   0.240     -.336759    1.307506 

     prot_em |  -.6285649   .4534839    -1.39   0.173    -1.544394    .2872644 

   prot_staf |  -.0494119    .351416    -0.14   0.889    -.7591109     .660287 

        cont |    .461493   .3909706     1.18   0.245    -.3280883    1.251074 

          ev |  -.6723784   .3940332    -1.71   0.095    -1.468145    .1233877 

       pl_ti |  -.5464573   .3656106    -1.49   0.143    -1.284823    .1919083 

       staff |  -.2486287   .4320057    -0.58   0.568    -1.121082    .6238245 

        acts |  -.0663561   .3592105    -0.18   0.854    -.7917965    .6590842 

         pap |   .1412076   .4525743     0.31   0.757    -.7727848      1.0552 

       _cons |   2.897421   1.233592     2.35   0.024     .4061306    5.388711 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. xtreg  sd  proc  clean  prot_em  prot_staf  cont  ev  pl_ti  staff  acts  pap 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =        52 

Group variable: hosp                            Number of groups   =         4 

 

R-sq:  within  = 0.1866                         Obs per group: min =        13 

       between = 0.8375                                        avg =      13.0 

       overall = 0.2161                                        max =        13 

 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(10)      =     11.30 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.3345 
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------------------------------------------------------------------------------ 

          sd |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        proc |   .3466771   .4711063     0.74   0.462    -.5766744    1.270029 

       clean |   .4853734   .4070888     1.19   0.233    -.3125059    1.283253 

     prot_em |  -.6285649   .4534839    -1.39   0.166    -1.517377    .2602472 

   prot_staf |  -.0494119    .351416    -0.14   0.888    -.7381746    .6393507 

        cont |    .461493   .3909706     1.18   0.238    -.3047954    1.227781 

          ev |  -.6723784   .3940332    -1.71   0.088    -1.444669    .0999124 

       pl_ti |  -.5464573   .3656106    -1.49   0.135    -1.263041    .1701263 

       staff |  -.2486287   .4320057    -0.58   0.565    -1.095344    .5980869 

        acts |  -.0663561   .3592105    -0.18   0.853    -.7703958    .6376835 

         pap |   .1412076   .4525743     0.31   0.755    -.7458218    1.028237 

       _cons |   2.897421   1.233592     2.35   0.019     .4796243    5.315217 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |          0 

     sigma_e |  1.1233851 

         rho |          0   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. log close 

      name:  <unnamed> 

       log:  C:\Users\lenovo\Documents\έκτακτη ανάγκη log.log 

  log type:  text 

 closed on:  10 Feb 2015, 13:40:13 
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                       10. ΑΡΧΕΙΟ LOG ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

      name:  <unnamed> 

       log:  C:\Users\lenovo\Documents\έρευνα\Εκπαίδευση log.log 

  log type:  text 

 opened on:  11 Feb 2015, 21:12:11 

 

. xtset  hosp  n_sum 

       panel variable:  hosp (strongly balanced) 

        time variable:  n_sum, 1 to 13 

                delta:  1 unit 

 

. histogram  low, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.28571429) 

 

. histogram  ekdaym, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.28571429) 

 

. histogram  or_seg, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  ex_prev, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.28571429) 

 

. histogram  ri_seg, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.28571429) 
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. histogram  dan_heal, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.42857143) 

 

. histogram  ex_acc, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.42857143) 

 

. histogram  or_prot, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.42857143) 

 

. histogram  hiv_hcv_hbv, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.42857143) 

 

. histogram  ex_vacc, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.42857143) 

 

. graph box  low 

 

. graph box 

graph specification required 

r(198); 

 

. graph box  ekdaym 

 

. graph box  or_seg 

 

. graph box  ex_prev 
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. graph box  ri_seg 

 

. graph box  dan_heal 

 

. graph box  ex_acc 

 

. graph box  or_prot 

 

. graph box  hiv_hcv_hbv 

 

. graph box  ex_vacc 

 

. graph box  low, by(hosp, total) 

 

. graph box  ekdaym, by(hosp, total) 

 

. graph box  or_seg, by(hosp, total) 

 

. graph box  ex_prev, by(hosp, total) 

 

. graph box  ri_seg, by(hosp, total) 

 

. graph box  dan_heal, by(hosp, total) 

 

. graph box  ex_acc, by(hosp, total) 
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. graph box  or_prot, by(hosp, total) 

 

. graph box  hiv_hcv_hbv, by(hosp, total) 

 

. graph box  ex_vacc, by(hosp, total) 

 

. twoway (scatter  sd  low) 

 

. twoway (scatter  sd  ekdaym) 

 

. twoway (scatter  sd  or_seg) 

 

. twoway (scatter  sd  ex_prev) 

 

. twoway (scatter  sd  ri_seg) 

 

. twoway (scatter  sd  dan_heal) 

 

. twoway (scatter  sd  ex_acc) 

 

. twoway (scatter  sd  or_prot) 

 

. twoway (scatter  sd  hiv_hcv_hbv) 

 

. twoway (scatter  sd  ex_vacc) 

 



557 
 

. sum  sd  low  ekdaym  or_seg  ex_prev  ri_seg  dan_heal  ex_acc  or_prot  

hiv_hcv_hbv  ex_vacc 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

          sd |        52    1.846154    1.161213          1          4 

         low |        52    1.711538    .6366745          1          3 

      ekdaym |        52    1.769231    .6749113          1          3 

      or_seg |        52    1.269231    .4478876          1          2 

     ex_prev |        52    1.519231    .6712699          1          3 

-------------+-------------------------------------------------------- 

      ri_seg |        52    1.442308    .5391883          1          3 

    dan_heal |        52    1.615385    .6903777          1          4 

      ex_acc |        52    1.596154    .8462053          1          4 

     or_prot |        52    1.346154     .622601          1          4 

 hiv_hcv_hbv |        52    1.346154    .6533358          1          4 

-------------+-------------------------------------------------------- 

     ex_vacc |        52    1.192308    .5253742          1          4 

 

. xtsum  sd  low   ekdaym  or_seg  ex_prev  ri_seg  dan_heal  ex_acc  or_prot  

hiv_hcv_hbv  ex_vacc 

 

Variable         |      Mean   Std. Dev.       Min        Max |    Observations 

-----------------+--------------------------------------------+---------------- 

sd       overall |  1.846154   1.161213          1          4 |     N =      52 

         between |             .4741857   1.230769   2.384615 |     n =       4 

         within  |             1.084652   .4615385          4 |     T =      13 

                 |                                            | 
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low      overall |  1.711538   .6366745          1          3 |     N =      52 

         between |             .1705658   1.538462   1.923077 |     n =       4 

         within  |             .6189565   .7884615   3.096154 |     T =      13 

                 |                                            | 

ekdaym   overall |  1.769231   .6749113          1          3 |     N =      52 

         between |             .1404417   1.615385   1.923077 |     n =       4 

         within  |             .6636432   .8461538   3.153846 |     T =      13 

                 |                                            | 

or_seg   overall |  1.269231   .4478876          1          2 |     N =      52 

         between |             .2035193          1   1.461538 |     n =       4 

         within  |             .4110099   .8076923   2.038462 |     T =      13 

                 |                                            | 

ex_prev  overall |  1.519231   .6712699          1          3 |     N =      52 

         between |             .4136478          1          2 |     n =       4 

         within  |             .5654721   .5192308   3.057692 |     T =      13 

                 |                                            | 

ri_seg   overall |  1.442308   .5391883          1          3 |     N =      52 

         between |             .2618023   1.230769   1.769231 |     n =       4 

         within  |             .4881708   .6730769   2.903846 |     T =      13 

                 |                                            | 

dan_heal overall |  1.615385   .6903777          1          4 |     N =      52 

         between |             .2432521   1.384615   1.923077 |     n =       4 

         within  |             .6567896   .6923077   3.692308 |     T =      13 

                 |                                            | 

ex_acc   overall |  1.596154   .8462053          1          4 |     N =      52 

         between |             .5078283          1   2.153846 |     n =       4 

         within  |              .720315   .4423077   3.442308 |     T =      13 
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                 |                                            | 

or_prot  overall |  1.346154    .622601          1          4 |     N =      52 

         between |             .3689101          1   1.846154 |     n =       4 

         within  |             .5325031         .5        3.5 |     T =      13 

                 |                                            | 

hiv_hc~v overall |  1.346154   .6533358          1          4 |     N =      52 

         between |             .2843727          1   1.692308 |     n =       4 

         within  |             .6041585   .6538462   3.653846 |     T =      13 

                 |                                            | 

ex_vacc  overall |  1.192308   .5253742          1          4 |     N =      52 

         between |             .2220578          1   1.384615 |     n =       4 

         within  |             .4881708   .8076923   3.807692 |     T =      13 

 

. reg  sd  low  ekdaym  or_seg  ex_prev  ri_seg  dan_heal  ex_acc  or_prot  

hiv_hcv_hbv  ex_vacc 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      52 

-------------+------------------------------           F( 10,    41) =    0.83 

       Model |  11.5904263    10  1.15904263           Prob > F      =  0.6017 

    Residual |  57.1788045    41  1.39460499           R-squared     =  0.1685 

-------------+------------------------------           Adj R-squared = -0.0343 

       Total |  68.7692308    51  1.34841629           Root MSE      =  1.1809 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

          sd |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         low |   .4953885   .7965453     0.62   0.537    -1.113267    2.104044 
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      ekdaym |  -.3084434    .673769    -0.46   0.650    -1.669147    1.052261 

      or_seg |   -.184961   .6849107    -0.27   0.788    -1.568166    1.198244 

     ex_prev |   .3216605   .5508124     0.58   0.562    -.7907277    1.434049 

      ri_seg |  -.2792639   .3931994    -0.71   0.482    -1.073346    .5148183 

    dan_heal |   .2471031   .5596967     0.44   0.661    -.8832272    1.377433 

      ex_acc |  -.1404138   .4540313    -0.31   0.759    -1.057349     .776521 

     or_prot |   .2497634   .6951726     0.36   0.721    -1.154166    1.653693 

 hiv_hcv_hbv |  -.9170948   .5151798    -1.78   0.082    -1.957522    .1233319 

     ex_vacc |   .2630075   .4651528     0.57   0.575    -.6763876    1.202403 

       _cons |   2.102551   .7186074     2.93   0.006     .6512941    3.553808 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. xtreg   sd low  ekdaym  or_seg  ex_prev  ri_seg  dan_heal  ex_acc  or_prot  

hiv_hcv_hbv  ex_vacc 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =        52 

Group variable: hosp                            Number of groups   =         4 

 

R-sq:  within  = 0.1555                         Obs per group: min =        13 

       between = 0.9962                                        avg =      13.0 

       overall = 0.1685                                        max =        13 

 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(10)      =      8.31 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.5985 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

          sd |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
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-------------+---------------------------------------------------------------- 

         low |   .4953885   .7965453     0.62   0.534    -1.065812    2.056589 

      ekdaym |  -.3084434    .673769    -0.46   0.647    -1.629006     1.01212 

      or_seg |   -.184961   .6849107    -0.27   0.787    -1.527361    1.157439 

     ex_prev |   .3216605   .5508124     0.58   0.559     -.757912    1.401233 

      ri_seg |  -.2792639   .3931994    -0.71   0.478     -1.04992    .4913927 

    dan_heal |   .2471031   .5596967     0.44   0.659    -.8498822    1.344088 

      ex_acc |  -.1404138   .4540313    -0.31   0.757    -1.030299    .7494711 

     or_prot |   .2497634   .6951726     0.36   0.719     -1.11275    1.612277 

 hiv_hcv_hbv |  -.9170948   .5151798    -1.78   0.075    -1.926829     .092639 

     ex_vacc |   .2630075   .4651528     0.57   0.572    -.6486752     1.17469 

       _cons |   2.102551   .7186074     2.93   0.003     .6941066    3.510996 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |          0 

     sigma_e |  1.0584923 

         rho |          0   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. log close 

      name:  <unnamed> 

       log:  C:\Users\lenovo\Documents\έρευνα\Εκπαίδευση log.log 

  log type:  text 

 closed on:  11 Feb 2015, 21:54:38 
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              11. ΑΡΧΕΙΟ LOG ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

      name:  <unnamed> 

       log:  C:\Users\lenovo\Documents\έρευνα\ασφάλεια log.log 

  log type:  text 

 opened on:  16 Feb 2015, 20:21:50 

 

. xtset  hosp  n_sum 

       panel variable:  hosp (strongly balanced) 

        time variable:  n_sum, 1 to 13 

                delta:  1 unit 

 

. histogram  kran, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  mask, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  glas, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.28571429) 

 

. histogram  unif, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  ind_pod, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.42857143) 
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. histogram  boots, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  gad_fat_gad, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. histogram  soap_hotw, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.28571429) 

 

. histogram  vacc, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.28571429) 

 

. histogram  wounds, kdensity normal 

(bin=7, start=1, width=.14285714) 

 

. graph box  kran 

 

. graph box  mask 

 

. graph box  glas 

 

. graph box  unif 

 

. graph box  ind_pod 

 

. graph box  boots 
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. graph box  gad_fat_gad 

 

. graph box  soap_hotw 

 

. graph box  vacc 

 

. graph box  wounds 

 

. graph box  kran, by(hosp, total) 

 

. graph box  mask, by(hosp, total) 

 

. graph box  glas, by(hosp, total) 

 

. graph box  unif, by(hosp, total) 

 

. graph box  ind_pod, by(hosp, total) 

 

. graph box  boots, by(hosp, total) 

 

. graph box  gad_fat_gad, by(hosp, total) 

 

. graph box  soap_hotw, by(hosp, total) 

 

. graph box  vacc, by(hosp, total) 
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. graph box  wounds, by(hosp, total) 

 

. twoway (scatter  sd  kran) 

 

. twoway (scatter  sd  mask) 

 

. twoway (scatter  sd  glas) 

 

. twoway (scatter  sd  unif) 

 

. twoway (scatter  sd  ind_pod) 

 

. twoway (scatter  sd  boots) 

 

. twoway (scatter  sd  gad_fat_gad) 

 

. twoway (scatter  sd  soap_hotw) 

 

. twoway (scatter  sd  vacc) 

 

. twoway (scatter  sd  wounds) 

 

. sum  sd  kran  mask  glas  unif  ind_pod  boots  gad_fat_gad  soap_hotw  vacc  

wounds 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 
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          sd |        52    1.846154    1.161213          1          4 

        kran |        52    1.442308     .501506          1          2 

        mask |        52    1.288462     .457467          1          2 

        glas |        52    2.038462    .8155724          1          3 

        unif |        51    1.176471    .3850134          1          2 

-------------+-------------------------------------------------------- 

     ind_pod |        52    1.788462    1.035385          1          4 

       boots |        52    1.442308     .501506          1          2 

 gad_fat_gad |        52    1.269231    .4478876          1          2 

   soap_hotw |        52    1.615385     .718218          1          3 

        vacc |        52    1.673077    .7063064          1          3 

-------------+-------------------------------------------------------- 

      wounds |        52    1.326923    .4736655          1          2 

 

. xtsum  sd  kran  mask  glas  unif  ind_pod  boots  gad_fat_gad  soap_hotw  vacc  

wounds 

 

Variable         |      Mean   Std. Dev.       Min        Max |    Observations 

-----------------+--------------------------------------------+---------------- 

sd       overall |  1.846154   1.161213          1          4 |     N =      52 

         between |             .4741857   1.230769   2.384615 |     n =       4 

         within  |             1.084652   .4615385          4 |     T =      13 

                 |                                            | 

kran     overall |  1.442308    .501506          1          2 |     N =      52 

         between |             .5193495          1          2 |     n =       4 

         within  |             .2127178   .6730769   1.673077 |     T =      13 

                 |                                            | 
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mask     overall |  1.288462    .457467          1          2 |     N =      52 

         between |             .3682412          1   1.769231 |     n =       4 

         within  |             .3249318   .5192308   1.903846 |     T =      13 

                 |                                            | 

glas     overall |  2.038462   .8155724          1          3 |     N =      52 

         between |              .855427          1          3 |     n =       4 

         within  |             .3249318   1.269231   2.653846 |     T =      13 

                 |                                            | 

unif     overall |  1.176471   .3850134          1          2 |     N =      51 

         between |                 .375          1       1.75 |     n =       4 

         within  |              .212132   .4264706   1.426471 | T-bar =   12.75 

                 |                                            | 

ind_pod  overall |  1.788462   1.035385          1          4 |     N =      52 

         between |             1.124192          1   3.384615 |     n =       4 

         within  |             .3249318   1.019231   2.403846 |     T =      13 

                 |                                            | 

boots    overall |  1.442308    .501506          1          2 |     N =      52 

         between |             .5193495          1          2 |     n =       4 

         within  |             .2127178   .6730769   1.673077 |     T =      13 

                 |                                            | 

gad_fa~d overall |  1.269231   .4478876          1          2 |     N =      52 

         between |             .3635243          1   1.769231 |     n =       4 

         within  |             .3155115         .5   1.961538 |     T =      13 

                 |                                            | 

soap_h~w overall |  1.615385    .718218          1          3 |     N =      52 

         between |              .551133          1   2.153846 |     n =       4 

         within  |             .5325031   .4615385   2.461538 |     T =      13 
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                 |                                            | 

vacc     overall |  1.673077   .7063064          1          3 |     N =      52 

         between |             .4920472          1   2.076923 |     n =       4 

         within  |              .560112   .5961538   2.596154 |     T =      13 

                 |                                            | 

wounds   overall |  1.326923   .4736655          1          2 |     N =      52 

         between |             .4715788          1          2 |     n =       4 

         within  |             .2330207   1.019231   2.019231 |     T =      13 

 

. reg  sd  kran  mask  glas  unif  ind_pod  boots  gad_fat_gad  soap_hotw  vacc  

wounds 

note: kran omitted because of collinearity 

note: unif omitted because of collinearity 

note: gad_fat_gad omitted because of collinearity 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      51 

-------------+------------------------------           F(  7,    43) =    3.39 

       Model |   22.787963     7  3.25542329           Prob > F      =  0.0057 

    Residual |  41.2512526    43  .959331457           R-squared     =  0.3558 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.2510 

       Total |  64.0392157    50  1.28078431           Root MSE      =  .97945 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

          sd |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        kran |  (omitted) 

        mask |    2.56587   .8144323     3.15   0.003     .9234106    4.208329 
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        glas |  -.4955011    .397011    -1.25   0.219     -1.29615     .305148 

        unif |  (omitted) 

     ind_pod |  -1.382525   .5686417    -2.43   0.019      -2.5293   -.2357495 

       boots |   2.532339   1.081958     2.34   0.024     .3503626    4.714316 

 gad_fat_gad |  (omitted) 

   soap_hotw |  -1.981651    .819202    -2.42   0.020     -3.63373    -.329573 

        vacc |    .412844   .5628885     0.73   0.467    -.7223287    1.548017 

      wounds |    3.37844    .908761     3.72   0.001     1.545749    5.211132 

       _cons |   -3.58945   1.984575    -1.81   0.077    -7.591727    .4128283 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. xtreg  sd  kran  mask  glas  unif  ind_pod  boots  gad_fat_gad  soap_hotw  vacc  

wounds 

note: ind_pod omitted because of collinearity 

note: boots omitted because of collinearity 

note: wounds omitted because of collinearity 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =        51 

Group variable: hosp                            Number of groups   =         4 

 

R-sq:  within  = 0.2598                         Obs per group: min =        12 

       between = 0.9713                                        avg =      12.8 

       overall = 0.3558                                        max =        13 

 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(7)       =     23.75 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0013 
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------------------------------------------------------------------------------ 

          sd |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        kran |   -1.92193   .8251805    -2.33   0.020    -3.539254   -.3046061 

        mask |  -.5058751   .6408789    -0.79   0.430    -1.761975    .7502245 

        glas |   1.193719   .6240055     1.91   0.056    -.0293092    2.416747 

        unif |   1.075829   .9807657     1.10   0.273    -.8464362    2.998095 

     ind_pod |  (omitted) 

       boots |  (omitted) 

 gad_fat_gad |    3.37844    .908761     3.72   0.000     1.597302    5.159579 

   soap_hotw |  -1.981651    .819202    -2.42   0.016    -3.587258   -.3760449 

        vacc |    .412844   .5628885     0.73   0.463    -.6903971    1.516085 

      wounds |  (omitted) 

       _cons |  -.2110092   1.213563    -0.17   0.862    -2.589549    2.167531 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |          0 

     sigma_e |  .95408387 

         rho |          0   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. log close 

      name:  <unnamed> 

       log:  C:\Users\lenovo\Documents\έρευνα\ασφάλεια log.log 

  log type:  text 

 closed on:  16 Feb 2015, 20:32:40 
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