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Τι είναι η ιχνηλασιμότητα

προϊόντων, ανταλλακτικών

υλικών, υπηρεσιών

ιστορικού, διανομής

τοποθεσίας, χρήσης

ικανότητα

ταυτοποίησης ανίχνευσης

ISO 9000:2015



Πού εφαρμόζεται η ιχνηλασιμότητα

 στη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)

 στην αυτοκινητοβιομηχανία

 στη βιομηχανία τροφίμων

 στη χρήση κρίσιμων υλικών (αεροναυπηγική κλπ)

 στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (κατασκευή, 

εμπόριο, διανομή, χρήση)



Γιατί έχει σημασία η ιχνηλασιμότητα

 συμμόρφωση με τη νομοθεσία

 καλύτερη διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες

 «εγγύηση» της προέλευσης του προϊόντος ή της 

πρώτης ύλης

 ενίσχυση της ποιότητας των διαδικασιών και 

κατά συνέπεια, των υπηρεσιών που παρέχονται

 βελτίωση της αποδοτικότητας και μείωση του 

κόστους λειτουργίας με την αποφυγή αστοχιών 

(αποκλίσεις από τεχνικές προδιαγραφές, 

πρότυπα ή προσδοκίες)



Η ιχνηλασιμότητα στη Διαχείριση των 

Επικίνδυνων Αποβλήτων ΥΜ

 απαιτείται ο καθορισμός των πηγών παραγωγής ΕΑΥΜ 

και παραγόμενων ποσοτήτων ανά κατηγορία αποβλήτου 

(ΚΥΑ 146163/2012)

 τήρηση μητρώων από τους ΥΔΑΥΜ (ΚΥΑ 146163/2012)

 ευθύνη του παραγωγού (Ν.4042/2012)

 επιχειρησιακή εποπτεία του παραγωγού (Ν.4042/2012)

Σε εθνικό επίπεδο με εφαρμογή του αρθρ. 42 του 

Ν.4042/2012  το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 

(ΗΜΑ)



Η ιχνηλασιμότητα στη Διαχείριση των 

Επικίνδυνων Αποβλήτων ΥΜ

Παραγωγή / 
διαχωρισμός

Προσωρινή 
αποθήκευση 

Αποκομιδή Επεξεργασία 

Τελική 
διάθεση 

Μεταφορά 

εντός ΥΜ

Μεταφορά 

εκτός ΥΜ

Εσωτερική 

ιχνηλασιμότητα

Εξωτερική 

ιχνηλασιμότητα



Δεδομένα ιχνηλασιμότητας

 Καθορισμός σημείων παραγωγής ΕΑΥΜ 

(τμήμα/κλινική/εργαστήριο)

 Ημερομηνία συλλογής

 Είδος αποβλήτου και ποσότητες

 Στοιχεία αναδόχου για μεταφορά και επεξεργασία

 Τόπος προορισμού του αποβλήτου

 Μέθοδος επεξεργασίας

 Σημείο τελικής διάθεσης

Ευθύνη του παραγωγού η σωστή 

συμπλήρωση των εντύπων









Διερευνώντας την πρόκληση…

 είναι δαπανηρό σε χρόνο και χρήμα

 εισάγει λάθη στο σύστημα τόσο στις διαδικασίες 

όσο και στα έγγραφα που χρησιμοποιούνται

 είναι χαμηλής αξίας για τον οργανισμό –

χρησιμοποιείται μόνο για λόγους συμμόρφωσης 

και τα δεδομένα δεν είναι εφικτό να 

επεξεργαστούν στατιστικά (‘what if’ analysis)

ανάπτυξη αυτοματοποιημένου συστήματος

σύστημα βασισμένο σε έντυπα…



Η ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου 

συστήματος ιχνηλασιμότητας

 ψηφιοποιεί τις διαδικασίες και τα δεδομένα

 εύκολη αποθήκευση δεδομένων πολλών ετών

 επεξεργασία δεδομένων με στατιστικές μεθόδους

 συγκριτικά αποτελέσματα με ποικίλα κριτήρια

 δεν απαιτεί τη χρήση χαρτιού

 ελαχιστοποιεί το χρόνο και τον κόπο



Στάδια Ανάπτυξης και Εφαρμογής 

αυτοματοποιημένου συστήματος 

Εσωτερικής Ιχνηλασιμότητας ΕΑΥΜ

1. Σχεδιασμός κωδικοποίησης ετικετών

2. Καταχώρηση τμημάτων ΥΜ σε βάση δεδομένων

3. Εκτύπωση ετικετών (barcodes)

4. Τοποθέτηση ετικετών στους περιέκτες

5. Διανομή των σημασμένων περιεκτών στα τμήματα

6. Ζύγιση γεμάτων περιεκτών – καταχώρηση 

δεδομένων

7. Δεδομένα σε επεξεργάσιμη μορφή



Υλοποίηση Εσωτερικής 

Ιχνηλασιμότητας ΕΑΥΜ (1)

Σχεδιασμός Κωδικοποίησης των ετικετών 

502 404 07 812 01

είδος 

περιέκτη

α/α 

περιέκτη
κωδικός 

νοσοκομείου

κωδικός 

τμήματος
κατηγορία 

επικίνδυνου 

αποβλήτου

Στη νέα έκδοση προβλέπεται η 

εισαγωγή του κωδικού ΕΚΑ



Καταχώρηση τμημάτων ΥΜ

Υλοποίηση Εσωτερικής 

Ιχνηλασιμότητας ΕΑΥΜ (2)



Διαδικασία Εσωτερικής 

Ιχνηλασιμότητας ΕΑΥΜ

Βήμα 2: Τοποθέτηση 

ετικετών στους 

περιέκτες

Βήμα 3: Διανομή 

σημασμένων περιεκτών

στα τμήματα

Βήμα 1: Εκτύπωση 

ετικετών



Βήμα 4: Ζύγιση γεμάτων 

περιεκτών –

καταχώρηση δεδομένων

Διαδικασία Εσωτερικής 

Ιχνηλασιμότητας ΕΑΥΜ



Πιλοτική Εφαρμογή Διαδικασίας 

Εσωτερικής Ιχνηλασιμότητας ΕΑΥΜ

 από μέσα Ιουλίου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2016

 για 49 από τις  63 ημέρες  77,8%

 7404 ζυγίσεις

 Βάρος: 8603kg ΕΑΑΜ, 441,86kg ΜΕΑ και 461,82kg ΑΕΑ

 Κόστος: ΕΑΑΜ (0,89€/kg) -> 6.022€ , ΜΕΑ (2,4€/kg) -> 751€

και ΑΕΑ (2,4€/kg) -> 785€

 Συνολικό κόστος επεξεργασίας ζυγιζόμενων αποβλήτων 

7.558€



Επιμερισμός κόστους επεξεργασίας των 

ΕΑΥΜ σε κάθε τμήμα της ΥΜ



Το 80% του κόστους επεξεργασίας των ΕΑΥΜ 

αντιστοιχεί στο 41% των τμημάτων της ΥΜ



Οφέλη εφαρμογής αυτοματοποιημένου 

συστήματος εσωτερικής ιχνηλασιμότητας 

των ΕΑΥΜ

 έλεγχος τήρησης διαδικασιών εντός ΥΜ

 άμεση επέμβαση σε τυχόν παρεκκλίσεις

 διαχείριση μέσων συλλογής ΕΑΥΜ

 επιμερισμός κόστους διαχείρισης ΕΑΥΜ 

 εντοπισμός αδυναμιών των διαδικασιών και 

λήψη αποφάσεων για διορθωτικές ενέργειες

 «εγγύηση» για την προέλευση των ΕΑΥΜ



Εξωτερική Ιχνηλασιμότητα στη 

Διαχείριση των ΕΑΥΜ

Αδικήματα παραγωγού (αρθρ.3, Ν.4042/2012)

«η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση ή διάθεση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της

επιχειρησιακής εποπτείας των πράξεων αυτών και της επακόλουθης συντήρησης των

εγκαταστάσεων διάθεσης, και συμπεριλαμβανομένων δράσεων που εκτελούνται από

εμπόρους ή μεσίτες (διαχείριση των αποβλήτων), που προκαλούν ή ενδέχεται να

προκαλέσουν το θάνατο ή σοβαρές σωματικές βλάβες σε πρόσωπα ή ουσιαστικές

βλάβες στην ποιότητα του αέρα, στην ποιότητα του εδάφους ή στην ποιότητα του

νερού ή στα ζώα ή τα φυτά»

Ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων (αρθρ.24, Ν.4042/2012)

«Οι αρχικοί παραγωγοί ή άλλοι κάτοχοι αποβλήτων πραγματοποιούν οι ίδιοι την επε-

ξεργασία 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 σύμφωνα με τα άρθρα 14 και

29.»



Οφέλη από την «παρακολούθηση» των 

ΕΑΥΜ εκτός ΥΜ σε πραγματικό χρόνο

 παρακολούθηση εξ αποστάσεως των υπόλοιπων 

σταδίων της διαχείρισης των ΕΑΥΜ

 έλεγχος τήρησης των διαδικασιών και των 

νομοθετικών απαιτήσεων

 άμεση επέμβαση και σύσταση για συμμόρφωση

 τεκμηρίωση ορθής διαχείρισης



Οφέλη εφαρμογής αυτοματοποιημένου 

συστήματος ιχνηλασιμότητας των ΕΑΥΜ

Γενικότερα,

 εμποδίζει ή μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις στην 

παραγωγή των ΕΑΥΜ (μη σωστός διαχωρισμός)

 περιορίζει την σπατάλη/αλόγιστη χρήση των πόρων

 δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων 

πρόληψης και ελαχιστοποίησης των ΕΑΥΜ

 βελτιώνει την αποδοτικότητα της διαχείρισης των 

ΕΑΥΜ



Ευχαριστώ πολύ για την 

προσοχή σας


