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Τα νοσοκοµειακά επικίνδυνα απόβλητα, είναι από τις αιχµές µιας πραγµατικότητας η οποία γίνεται
αντιληπτή όχι τόσο από το ευρύ κοινό στην καθηµερινή ζωή. Γίνεται αντιληπτή από τους εργάτες που µαζεύουν
τα απορρίµµατα και πολλές φορές τρυπιόνται από µια σύριγγα που δεν ξέρεις τι περιέχει, γίνονται αντιληπτοί από
τους εργάτες της χωµατερής που τσαλαβουτάνε µέσα σε κάθε είδους απορρίµµατα τα οποία µεταφέρονται µε την
ευθύνη ορισµένων ∆ιευθυντών Νοσοκοµείων, µε πανεπιστηµιακούς τίτλους βαρύγδουπους και οι οποίοι χωρίς
δισταγµό βάζουν τέτοιου είδους απόβλητα, ότι µπορείτε να φανταστείτε και µεταφέρονται για ταφή µαζί µε τα
απορρίµµατα. Καθηµερινή πρακτική, καθηµερινή εµπειρία, καθηµερινό άγχος για τους εργαζόµενους στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
Αν έρθετε µια µέρα στην χωµατερή και δείτε τι µεταφέρεται από µεγάλα νοσοκοµεία θα πάθετε ζηµιά. Ο
Ενιαίος Σύνδεσµος προχώρησε στην πρωτοβουλία να οικοδοµήσει µια ακριβή µονάδα για να καλύψει τις ανάγκες
της Αττικής για το κοµµάτι εκείνο των νοσοκοµειακών αποβλήτων που χρίζει ειδικής επεξεργασίας, διότι
εντάσσεται στα επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό ισχύοντα κατάλογο αποβλήτων.
Η µονάδα αυτή είναι µια µονάδα καύσης, δεν ακούει, δεν είναι µονάδα πυρόλυσης, είναι µια µονάδα
καύσης, επικρατεί τελικά µέσα στον θάλαµο η οξειδωτική καύση. Επέλεξε λοιπόν να οικοδοµήσει µια µονάδα ως
µη όφειλε γιατί η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων δεν ήταν τότε στις αρµοδιότητες του.
Όµως όλοι ξέρουµε ότι τη δεκαετία του ’90 κυρίως η ελληνική κοινωνία ήρθε σε ευρεία επαφή µε τα
προβλήµατα γύρω από τον ιό του AIDS όλοι ξέρουµε ότι αυτή τη δεκαετία η διαχείριση των επικίνδυνων
αποβλήτων ήρθε στο προσκήνιο της επικαιρότητας µε ένα δραµατικό τρόπο, εποµένως η Τοπική Αυτοδιοίκηση
δεν µπορούσε να µείνει αµέτοχη πάνω στο πρόβληµα αυτό.
Γι’ αυτό και σε συνεργασία µε την Πολιτεία προχώρησε στην οικοδόµηση µιας τέτοιας κεντρικής
µονάδας αποτέφρωσης. Αυτή είναι µια γενική εικόνα της µονάδας του Ενιαίου Συνδέσµου.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 37591, προβλέπει όπως ακούσαµε διάφορες κατηγορίες αποβλήτων.
Τέσσερις κατηγορίες. Η µία κατηγορία είναι αυτά που προσοµοιάζουν µε τα οικιακά απορρίµµατα και µπορούν
χωρίς πρόβληµα να διατεθούν σε χώρους ταφής µη επικινδύνων αποβλήτων. ∆εν ασχολείται η µονάδα του
Ενιαίου Συνδέσµου µε αυτά τα απορρίµµατα, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι γίνεται διαχωρισµός σωστός
σύµφωνα πάντοτε µε τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Η µονάδα ασχολείται µε τα υπόλοιπα,
δηλαδή µε εκείνα από τα νοσοκοµειακά απόβλητα τα οποία χρίζουν επεξεργασίας ως επικίνδυνα απόβλητα. Αυτά
τα απόβλητα είναι τα αµιγώς µολυσµατικά, ιστοί και τα λοιπά, είναι τα τοξικά – µολυσµατικά, π.χ.
κυτταροστατικά, και είναι τα αµιγώς τοξικά.
Μέχρι το 2002 λειτουργούσε µια µικρή οµάδα στην χωµατερή των Άνω Λιοσίων µε δυναµικότητα
περίπου 800 κιλά την ηµέρα. Είχαµε από την δεκαετία του ’80 ως Ενιαίος Σύνδεσµος, είχαµε πάρει την
πρωτοβουλία να προσπαθούµε να αντικαταστήσουµε τους κλιβάνους που τότε λειτουργούσαν σε πολλά
νοσοκοµεία, µε κάτι πιο κεντρικό και κάτι πιο φροντισµένο περιβαλλοντικά. Μέχρι λοιπόν το 2002 λειτουργούσε
η πιλοτική πυρολιτική µονάδα αποτέφρωσης. Είχαµε το διαγωνισµό, κατασκευάστηκε η µονάδα και ακόµη
λειτουργεί όχι σε καθεστώς κανονικής λειτουργίας.
Γιατί; Γιατί έχουµε εδώ και 1,5 χρόνο ένα διαγωνισµό ο οποίος λόγω ενστάσεων παλινδρόµησε και τον
ξαναπροκηρύξαµε µόλις πριν από µερικές µέρες, ύστερα από τις επισηµάνσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας
που έκανε κάποιες ενστάσεις δεκτές.
Έχουµε λοιπόν ένα διαγωνισµό σε εξέλιξη για την ανάθεση σε κατάλληλο ανάδοχο, διεθνή διαγωνισµό
όλου του πακέτου αποτέφρωσης ή και µεταφοράς εάν υπάρχει σε τέτοια δυνατότητα των επικίνδυνων
νοσοκοµειακών αποβλήτων από πολλές περιοχές, όµορες µε την Αττική και από την ίδια την Αττική. Θέλω να
κάνω µια επισήµανση όσο µου επιτρέπεται στο στοιχείο που ακούστηκε για την παραγωγή του µισού κιλού ανά
ηµέρα. Τα µέχρι τώρα στοιχεία, η βιβλιογραφία δείχνουν περισσότερη παραγωγή των χρηζόντων ειδικής
µεταχείρισης ανά κλίνη και ηµέρα. ∆εν υπακούουν σ’ αυτό το 05 κιλά ανά κλίνη και ηµέρα που αναφέρθηκε.
∆είχνουν περίπου ένα κιλό και παραπάνω για την Ελλάδα. Τα διεθνή στοιχεία δείχνουν πάνω και από
αυτό το κιλό. Αυτό βέβαια µένει να το µετρήσουµε µε ακρίβεια όσο εφαρµόζεται και αν θέλουµε τελικά να
εφαρµόζεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ισχύει. Μέχρις στιγµής δεν έχω ακούσει κανένα να αµφισβητεί
την ανάγκη να εφαρµοστεί. Όλη η γκάµα των διατάξεων, της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ακούστηκαν
κάποιες κριτικές παρατηρήσεις για την ανάγκη συµπλήρωσης και αµφισβητήθηκε κάπως το ζήτηµα της
αποστείρωσης µε το οποίο εγώ συµφωνώ, αλλά πρέπει να καταλήξουµε και να φύγουµε από εδώ µε µια οµόφωνη
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απόφαση ότι πρέπει να υλοποιηθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση στα περισσότερα από τα σηµεία της. Γιατί
οπωσδήποτε είναι ένα βήµα µπροστά από το χάος που επικρατούσε προηγουµένως.
Στο διάγραµµα ροής εδώ της εγκατάστασης, εδώ είναι η µονάδα εισόδου, εδώ έχουµε τον
περιστρεφόµενο κλίβανο, θερµοκρασίες µέχρι 1200 βαθµούς Κελσίου επιτυγχάνονται συνήθως είναι κάτω βέβαια
από αυτό το νούµερο, από 750 και πάνω, εδώ έχουµε το θάλαµο µετάκαυσης των καυσαερίων όπου έχουµε δύο
δευτερόλεπτα σε 1100 βαθµούς Κελσίου, έχουµε µονάδα, µετά τα καυσαέρια οδηγούνται σε αναγκαίες
διαδικασίες ψύξης, έχουµε αυτές τις δύο µονάδες εναλλάκτη θερµότητας και µε καταιονιστήρα, µε χρήση νερού
και από το σηµείο αυτό και µετά αρχίζει ο δαίδαλος της χηµικής, φυσικής επεξεργασίας των καυσαερίων
προκειµένου να παραδώσουµε στην καµινάδα, στο τελευταίο δηλαδή σηµείο, καυσαέρια απαλλαγµένα από τους
γνωστούς, επικίνδυνους ρύπους.
Σας θυµίζω ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση απαγορεύει την χρήση PVC ως µέσο συσκευασίας για τα
προς αποτέφρωση οδηγούµενα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα και µια από τις κύριες αιτίες είναι και αυτή που
είπαµε πριν, το PVC κατηγορείται από την διεθνή βιβλιογραφία ως αίτιο διακαύσεως παραγωγής διοξινών και
«φουρανίων» επικίνδυνων ουσιών που έχουν καρκινογόνα αποτελέσµατα.
Έχουµε λοιπόν στην µονάδα επεξεργασίας των καυσαερίων αντιδραστήρα µε υδράσβεστο και ενεργό άνθρακα,
σακόφλιτρα και πύργο πλύσης µε καυστική σόδα και τελευταία βέβαια είναι η καµινάδα µέσα από την οποία ότι
βγάλουµε εµείς ενσωµατώνεται για πάντα στην ατµόσφαιρα. Και εδώ υπάρχει και ένα ζήτηµα, αν έπρεπε η
µονάδα αυτή να οικοδοµηθεί σε µια τόσο επιβαρηµένη περιοχή, κατά την προσωπική µου, φτωχή άποψη.
Πριν λοιπόν την καύση τα απορρίµµατα πρέπει να µεταφέρονται µε ειδικά οχήµατα, ένας παράγοντας
ασφάλειας για την µη διάδοση, µη ανάπτυξη του µικροβιακού πληθυσµού είναι η ψύξη. Πρέπει να είναι ψυγεία
δηλαδή τα απορριµµατοφόρα που µεταφέρουν αυτά τα επικίνδυνα υλικά. Υπάρχουν ζυγιστικές διατάξεις, πρέπει
να υπάρχουν και στα αυτοκίνητα, γιατί παραδίδονται στο ίδιο αυτοκίνητο ποσότητες από διάφορα νοσοκοµεία, η
χρέωση είναι µε το φορτίο, εποµένως πρέπει να είναι γνωστό σε όλους τι µεταφέρεται, τι φορτίο µεταφέρεται και
από ποια προέλευση.
Η προσωρινή αποθήκευση είναι σε θαλάµους µέσα στην µονάδα, στο πρώτο µέρος της µονάδας, έχει µια
δυναµικότητα τριών ηµερών, τεσσάρων ηµερών και διατηρούνται οι θάλαµοι προσωρινής αποθήκευσης υπό ψύξη,
4 µε 6 βαθµούς Κελσίου. Εδώ βλέπετε µια καλή εικόνα συσκευασµένων απορριµµάτων. Η πραγµατικότητα είναι
πολύ χειρότερη, αγαπητοί φίλοι, ακόµα και µέσα από την ενδονοσοκοµειακή εφαρµογή του διαχωρισµού πολλές
φορές µεταφέρονται σε άθλια κατάσταση τα απορρίµµατα σε σακούλες που είναι γεµάτες υγρό και στάζουν, σε
χαρτοκιβώτια τα οποία είναι µουλιασµένα σε υγρά µολυσµατικά και είναι υποχρεωµένο το προσωπικό της
µονάδας όλα αυτά να τα φορτώνει µε τα χέρια, φοράει βέβαια ειδικές στολές, είναι προστατευµένο αλλά µπορείτε
να φανταστείτε την εφιαλτική εικόνα από την κακή συσκευασία µέσα στα νοσοκοµεία τα οποία έχουν κάνει ένα
σηµαντικό βήµα. ∆ηλαδή εφαρµόζουν έστω και σε ένα πρώτο µέτρο την Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Αυτή η συσκευασία είναι µία καλή περίπτωση συσκευασίας. Και έχουµε την τροφοδοσία, ταινιόδροµος,
είτε αναβατόριο. Το αναβατόριο είναι δικλείδα για εκείνη την συσκευασία η οποία δεν είναι άκαµπτη, η οποία
είναι λίγο καλύτερη από την χύδην. Γι’ αυτό και υποχρεωθήκαµε να εξακολουθήσουµε να έχουµε το αναβατόριο
σαν µέσο τροφοδοσίας της χοάνης της µονάδας.
Μιλάµε για νοσοκοµειακά απόβλητα, δεν µιλάµε για τεράστιους όγκους και έχουµε περιορισµένες
διαστάσεις στις χοάνες υποδοχής. Η χοάνη υποδοχής έχει κάποια διάσταση 70 επί 70 που µπορεί να παραλάβει και
να παροχετεύσει µε 70 εκατοστά επί 70 εκατοστά εννοώ προς τον θάλαµο καύσης. Τονίζω ότι βασικό ζήτηµα
είναι η σωστή, η στεγανή και άκαµπτη συσκευασία χωρίς PVC, αυτό είναι από τις βασικές προϋποθέσεις για να
µπορέσει να δουλέψει το σύστηµα.
Περιστρεφόµενος κλίβανος καύσης. Συµβαίνουν όλες οι αντιδράσεις καύσης, πυρόλιση και τα λοιπά,
επικρατεί και η µονάδα φέρει αυτό το χαρακτηρισµό, µονάδα καύσης. Τα καυσαέρια µετά τον περιστρεφόµενο
κλίβανο µεταφέρονται στον θάλαµο µετάκαυσης όπου έχουµε ολοκλήρωση της διεργασίας καύσης,
θερµοκαταστροφή διοξινών, απ’ όσο ξέρω η βιβλιογραφία δεν προσφέρει πανάκεια για την προστασία από τις
διοξίνες και επικεντρώνει εκτός από τις µονάδες της καταστολής, δηλαδή µέσα στη γραµµή επεξεργασίας τις
γραµµές του ενεργού άνθρακα και τις άλλες µονάδες συγκράτησης των διοξινών και των «φουρανίων»,
επικεντρώνει την προσοχή του τεχνικού που χειρίζεται τέτοιες µονάδες στην σωστή λειτουργία των γραµµών της
θερµοκαταστροφής που είναι ο κλίβανος, θερµοκρασίες υψηλές και ο θάλαµος µετάκαυσης, επίσης υψηλές
θερµοκρασίες για ικανό χρονικό διάστηµα σε συνδυασµό βέβαια µε την αποφυγή του PVC δηλαδή των Ενώσεων
του χλωρίου στα υπό θερµοκαταστροφή υλικά.
Από τις δύο προηγούµενες µονάδες έχουµε παραγωγή τέφρας µε αυξηµένη υγρασία η οποία εντάσσεται
στα επικίνδυνα απόβλητα και αποθηκεύεται µε προοπτική αυτή τη στιγµή να εξαχθεί δεδοµένου ότι όπως
γνωρίζετε δεν υπάρχει εγκατάσταση υγειονοµικής ταφής επικινδύνων αποβλήτων ακόµα στην χώρα µας.
Ο εναλλάκτης θερµότητας που βλέπουµε εδώ, οδηγεί στην αναγκαία ψύξη των καυσαερίων τα οποία
προκειµένου να παροχετευτούν στις άλλες µονάδες της γραµµής επεξεργασίας και απορρύπανσης, θα πρέπει να
µειωθεί η θερµοκρασία τους η οποία είναι υψηλή. Στην είσοδο λοιπόν του εναλλάκτη έχουµε 900 βαθµούς
Κελσίου και στην έξοδο 500 βαθµούς Κελσίου. Ακόµα είναι όµως αρκετά υψηλή θερµοκρασία γι’ αυτό και
έχουµε ένα δεύτερο µέσο, τον πύργο ψύξης που περνώντας µέσα απ’ αυτό σε οµοροή µε νέφος νερού, έχουµε µια
δραστική, τελική πτώση της θερµοκρασίας µέχρι τους 200 βαθµούς Κελσίου.
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Και πάµε τώρα στην γραµµή καθαρισµού των καυσαερίων. Έχουµε τον αντιδραστήρα µετά, ακολουθεί,
τα καυσαέρια δηλαδή µετά την ψύξη οδηγούνται στον αντιδραστήρα, αυτή εδώ η µονάδα που βλέπετε, όπου
έχουµε προσθήκη υδρασβέστου σε ξηρά µορφή και ενεργού άνθρακα. Ύδρασβεστος, υδροξείδιο του ασβεστίου
είναι αυτό βάση και ενεργός άνθρακας σε ξηρά µορφή.
Μ’ αυτά τα δύο συστατικά πετυχαίνουµε εξουδετέρωση των οξέων από τους πιο σηµαντικούς ρύπους
που περιέχουν τα καυσαέρια αυτών των µονάδων, είναι το υδροχλώριο και το υδροφθόριο, τοξικά αέρια, µε την
προσθήκη της υδρασβέστου έχουµε υψηλό βαθµό εξουδετέρωσης αυτών των οξέων και µε την προσροφορική
δράση του ενεργού άνθρακα, µπορούµε να πούµε ότι συγκρατούνται αρκετά µεγάλα ποσοστά και των ρύπων
αυτών αλλά και ποσοστά PCBZ πολυχλωριοµένα δυφελιλία και διοξινών και φουρανίων και επίσης
κατακρατούνται και βαρέα µέταλλα τα οποία επίσης είναι τοξικά ως περιεχόµενα των καυσαερίων µιας µονάδας
καύσης.
Περνάµε σε άλλο τµήµα της γραµµής καθαρισµού, στα σακόφιλτρα, τέσσερα τµήµατα, µεγάλη επιφάνεια
φίλτρανσης, όπου συγκρατείται και το κοµµάτι της ιπτάµενης τέφρας η οποία αποθηκεύεται σε ειδικούς σάκους,
και αυτή επικίνδυνο απόβλητο και γι’ αυτήν στην Ελλάδα δεν υπάρχει εγκατάσταση υποδοχής και τελικής
διάθεσης. Ή θα εξαχθεί ή θα πρέπει να οικοδοµήσουµε σε συνεργασία µε τον ανάδοχο που ελπίζουµε να
αναδειχθεί από τον διαγωνισµό που έχουµε σε εξέλιξη, µια µονάδα εξουδετέρωσης να λάβει τις κατάλληλες άδειες
από το ΥΠΕΧΩ∆Ε για να µπορέσουµε την τέφρα να την διαχειριζόµαστε µέσα στην Ελλάδα. Η ιπτάµενη τέφρα
λοιπόν, από το σακόφιλτρο µεταφέρεται µε ένα αγωγό σε αδιαπέρατους σάκους και αποθηκεύεται.
Ο πύργος πλύσης είναι κάτω από την καµινάδα και είναι το τελικό στάδιο της εργασίας, υδατικό διάλυµα
υδροξειδίου του νατρίου 30%, έχουµε µια τελική µείωση των ρύπων και ένα PH να διατηρείται σε ελαφρώς
αλκαλική κατεύθυνση που είναι και ένας δείκτης ότι δεν έχουµε, δεν είµαι χηµικός να µε συγχωρείτε, ένας δείκτης
ότι δεν έχουµε όξινο περιβάλλον και έχουµε πετύχει αποµάκρυνση των οξέων που είναι και τα σηµαντικά είδη
ρύπων.
Ελέγχεται η διαδικασία µε prograbable logic systems και το supervisory computer edited admistriation
και τα λοιπά system εκεί, και έτσι µπορεί ο χειριστής να ρυθµίσει παραµέτρους της διαδικασίας αποτέφρωσης
µέσα από τον κεντρικό θάλαµο ελέγχου. Επίσης να πάρει στιγµιαίες µετρήσεις των on line µετρούµενων ρύπων.
Οι αέριες εκποµπές που παρακολουθούνται on line από την µονάδα είναι αυτές, οξείδια του αζώτου,
µονοξείδιο του άνθρακα, υδροχλωρικό οξύ, διοξείδιο του θείου, συγκέντρωση οξυγόνου, θερµοκρασία, ολικά
αιωρούµενα σωµατίδια, παροχή, οξείδια του αζώτου και τα λοιπά, αυτά που αναγράφουµε εδώ – συγκέντρωση
οξυγόνου, διοξείδιο του θείου για την µετάκαυση-.
Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες ρύπων που δεν έχουµε δυνατότητα να κάνουµε on line, συνεχή δηλαδή
µέτρηση και πρέπει να την κάνουµε κάθε έξι µήνες. Είναι αυτοί οι τέσσερις βαρείς ρύποι, διοξίνες και φουράνια,
βαρέα µέταλλα, υδροφθόριο και ο ολικός, οργανικός άνθρακας.
Αυτές µέχρι στιγµής στέλνονται στο εξωτερικό σε διαπιστευµένο εργαστήριο, στην Γερµανία και έχουµε
αποτελέσµατα που θα σας δείξω, µαθαίνουµε ότι υπάρχουν και στο Γενικό Χηµείο του κράτους και σε άλλους
φορείς εξελίξεις που θα µας επιτρέψουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να γίνονται οι µετρήσεις αυτές στην
Ελλάδα.
Παρακολουθούµε τις συγκεντρώσεις των ρύπων όπως σας είπα και συνεχώς και περιοδικά και έχουµε µία
κατά το δυνατό πλήρη καταγραφή όλης της γραµµής των εκποµπών της µονάδας.
Τον Ιούλιο και τον Σεπτέµβριο είναι µια καταγραφή των ρύπων, βλέπετε τα όρια της νοµοθεσίας εδώ,
βλέπετε τι µετρήσαµε, γραµµή α’ γραµµή β’, δεν σας είπα στην αρχή ότι είναι δίδυµη η µονάδα δηλαδή είναι δύο
πλήρως, αυτόνοµες γραµµές καύσης, δύο κλίβανοι, δύο θάλαµοι µετάκαυσης, το µοναδικό σηµείο όπου ενώνονται
είναι στην τροφοδοσία από εκεί και πέρα είναι µία δίδυµη µε αυτόνοµες δύο πλήρως ανεξάρτητες γραµµές για
λόγους ασφάλειας.
Έχουµε δύο γραµµές ανεξάρτητες και δύο γραµµές επεξεργασίας των καυσαερίων και δύο καµινάδες
στην µονάδα. Βλέπουµε λοιπόν τι µετρήσαµε, τι ρύπους µετρήσαµε και τα όρια της νοµοθεσίας. Επίσης βλέπουµε
εδώ στις περιοδικές µετρήσεις, του Σεπτεµβρίου 2004 αποτελέσµατα, στους επικίνδυνους ρύπους του
υδροφθόριου, των διοξινών, των βαρέων µετάλλων, ότι η µονάδα µέχρις στιγµής τα πάει αρκετά καλά.
Μερικά ποσοτικά στοιχεία, τα είπε και ο Πρόεδρος του Συνδέσµου, µε 72 µονάδες έχουµε µέχρι στιγµής
συµβάσεις, εκδηλώνεται ζήτηση από πολλές περιοχές, πρέπει να δούµε πως θα εξελιχθεί η ενδονοσοκοµειακή
συµπεριφορά ως προς τα απόβλητα, πως θα εξελιχθεί η πολιτική βούληση για να εφαρµοστεί επιτέλους η Κοινή
Υπουργική Απόφαση, για να συζητήσουµε αυτό είναι το µηνιαίο φορτίο, ναι δείχνει αύξηση αλλά η αύξηση αυτή
έχει να κάνει µε ένα πολύ µικρό ποσοστό εκµετάλλευσης µιας µονάδας µε 30 τόνους δυναµικότητα, την
τροφοδοτείς µε 5 τόνους την ηµέρα δυναµικότητα, είναι αµελητέες οι επιτεύξεις ως προς την εκµετάλλευση της
δυναµικότητας µιας µονάδας. Η µονάδα υπολειτουργεί γι’ αυτό και είναι ακριβή.
Εδώ είναι µια πλήρης ανάλυση και θέλω να επισηµάνω εδώ ότι ένα από τα καλά, για άλλους κακά, για
µένα καλά, της δηµόσιας λειτουργίας µιας τέτοιας µονάδας είναι η διαφάνεια. Είναι ελέγξιµα το πόσο µας
στοιχίζει, το τι πληρώνουµε, την παραµικρή δεκάρα, είναι ελέγξιµα. Αν τα διαχειριζόµαστε σωστά είναι µια
ολόκληρη συζήτηση. ∆εν υποστηρίζω ότι τα διαχειριζόµαστε όλοι σωστά όµως είναι ελέγξιµα στον καθένα σας.
∆εν ξέρω αν ένας ιδιώτης που κάνει αποστείρωση, σας δίνει όλα τα στοιχεία µε την πρώτη ερώτηση, εµείς τα
δίνουµε µε την πρώτη ερώτηση τα πάντα. Γιατί τι είµαστε; Κοµµάτι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δεν έχει
κερδοσκοπικό χαρακτήρα η δραστηριότητα µας.
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Αυτά λοιπόν είναι αυτά που ξοδεύουµε, πολλά χρήµατα όπως είπα, γιατί υπολειτουργεί η µονάδα. Μια
τεράστια µονάδα έλεγξης του φορτίου. Πιστεύουµε ότι είναι µια ασφαλής µέθοδος η αποτέφρωση για το σύνολο
των ιατρικών αποβλήτων. Πιστεύουµε ότι πρέπει να εφαρµοστεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση και πρέπει να
προσεχθεί το ζήτηµα της αποστείρωσης, έχει πλευρές οι οποίες δεν ξέρω αν εφαρµόζονται. Έχει υγρά και αέρια
απόβλητα η αποστείρωση, µε ποια άδεια και πως αυτά διαχειρίζονται. Η αποστείρωση πρέπει να καταλήγει σε
τεµάχια µη αναγνωρίσιµου υλικού, δύο εκατοστά επί δύο εκατοστά, δεν ξέρω πως αυτό εξασφαλίζεται από
κινητές µονάδες. Χρίζει προσοχής το όλο ζήτηµα γιατί είναι θέµα ασφάλειας και υγείας.
Από εκεί και πέρα βέβαια σέβοµαι τον καθένα που θέλει να κάνει µια δουλειά, αλλά να την κάνει µε
σωστούς όρους. Πιστεύουµε ότι το κόστος µπορούµε να το συζητήσουµε µαζί και µε την Πολιτεία και µε
εκπροσώπους του συστήµατος υγείας, και η διοίκηση, είναι θέµα της διοίκησης της πολιτικής του Ε.Σ.∆.Κ.Ν.Α.,
µπορεί να βρεθεί λύση και µείωσης του κόστους και µε αύξηση της δυναµικότητας συµπίεσης ισχυρής του
κόστους.
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