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Υπ' όψιν: Προέδρου, Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Πρόταση διαχείρισης αιχμηρών αποβλήτων μελών σας 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

 

Η εταιρία μας, πρωτοπόρος στην διαχείριση των αποβλήτων από μικρούς παραγωγούς και 

προερχόμενη από τον ιατρικό κόσμο επιθυμεί να παρουσιάσει τις προτάσεις της για την διαχείριση 

των αιχμηρών αποβλήτων, των μελών σας. 

 

Αναγνωρίζοντας ότι η εργασία σας αποτελεί πρωτίστως λειτούργημα, θα θέλαμε να δώσουμε στα 

μέλη σας την πιο προσιτή λύση για τη διαχείριση των αιχμηρών σας αποβλήτων, καθώς ήδη πλειάδα 

των εν λόγω αποβλήτων, τα οποία προκύπτουν από την επαγγελματική σας δραστηριότητα, 

συσσωρεύονται στα ιατρεία σας. Και ο όρος "συσσωρεύονται" απεικονίζει πιστά το τι συμβαίνει 

διότι κανένας ιατρός δεν απορρίπτει αλόγιστα στα αστικά απορρίμματα τα απόβλητα αυτά, αλλά τα 

κρατά σε πλαστικά δοχεία είτε αυτοσχέδια είτε στα προβλεπόμενα, γνωρίζοντας την επικινδυνότητά 

τους.  

 

Είναι φανερό τι μπορεί να συμβεί όταν για παράδειγμα, ένα κουτί με βελόνες εμβολίων ή άλλων 

αιχμηρών αποβλήτων απορριφθεί στα αστικά απορρίμματα κάποιου ιατρείου. Το περιεχόμενό του, 

μοιραία θα συνθλιβεί από τον μύλο του απορριμματοφόρου και θα διασκορπιστεί στα υπόλοιπα 

απορρίμματα, πριν καταλήξει στον οικείο ΧΥΤΑ. 

Αυτό μπορεί να αποφευχθεί με πολύ απλό τρόπο, αν υπάρξει πρόβλεψη απόρριψης των αιχμηρών 

αυτών αποβλήτων σε ειδικά πιστοποιημένα αδιάτρητα δοχεία και στην συνέχεια αποκομιδή τους 

προς καταστροφή από την εταιρία μας. 

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι δραστηριοποιούμαστε στον τομέα της μικροαποκομιδής (δηλαδή 

αποκομιδής από μικρούς παραγωγούς "πόρτα-πόρτα") ιατρικών αποβλήτων εδώ και 15 χρόνια, 

έχοντας κερδίσει μέχρι σήμερα, την εμπιστοσύνη πάνω από 4.000 “μικρών παραγωγών”. 

 

Η συλλογή των αιχμηρών αποβλήτων είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται από κάθε ιατρό, μόνο που 

προτείνουμε να την διενεργούμε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ώστε να προστατεύεται η 

Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον με τις αποκομιδές των αποβλήτων αυτών προς καταστροφή τους. 

 

Η εταιρία μας συνεργάζεται αποκλειστικά με μονάδα αποστείρωσης ιατρικών αποβλήτων (μια 

μέθοδος ενδεδειγμένη για τον τύπο αυτό αποβλήτων), εξασφαλίζοντας την ορθή διαχείριση και 

διαθέτοντας τα αντίστοιχα παραστατικά στους παραγωγούς μαζί με πιστοποιητικό ότι διαχειρίζονται 

τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται στο ιατρείο τους το οποίο και θα μπορούν να αναρτούν 

προς ενημέρωση των πελατών τους.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Η πρόταση περιλαμβάνει την πραγματοποίηση 2 επισκέψεων αποκομιδής ετησίως με κόστος 25€ + 

Φ.Π.Α. 24%,  για την κάθε αποκομιδή (για απομακρυσμένα ιατρεία η τιμή της επίσκεψης ενδέχεται 

να διαφέρει), ενώ σε κάθε ιατρείο θα παρέχονται ατελώς, δυο 3 λίτρα δοχεία αιχμηρών. Τα πλήρη 

δοχεία θα ζυγίζονται ενώπιον του κάθε ιατρού και η χρέωση θα είναι 1,70€ / κιλό + Φ.Π.Α. 24%. 

Στη συνέχεια, τα δοχεία των αιχμηρών, θα συσκευάζονται σε κυτία της εταιρίας μας, προκειμένου 

να μεταφερθούν στη μονάδα αποστείρωσης. Αν υπάρχει ανάγκη για περισσότερες επισκέψεις, το 

κόστος κάθε έξτρα επίσκεψης είναι 25,00€+ΦΠΑ 24% και το βάρος των αποκομιζόμενων 

αποβλήτων επίσης 1,70€/κιλό+ΦΠΑ 24%. Αν δε, κάποιο ιατρείο παράγει και μολυσματικά μη 

αιχμηρά απόβλητα, υπάρχει δυνατότητα χορήγησης ειδικού κυτίου hospital box με κόστος 

1,60€/τεμάχιο. Επιπλέον, για κάθε αποκομιδή αποβλήτων θα παρέχεται σε κάθε ιατρείο από ένα 

κουτί με 50 μάσκες μιας χρήσεως. 

 

Επισημαίνεται ότι η προσφορά μας, αφορά ιατρεία των οποίων οι παραγόμενες ποσότητες των 

αποβλήτων δεν είναι τέτοιες, ώστε να πρέπει να πραγματοποιούνται αποκομιδές σε μηνιαία βάση.     

 

Η εταιρία μας έχει εγκαταστήσει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015, ενώ είναι 

πιστοποιημένη με ISO 14001:2015 (σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης) και OHSAS 18001:2007 

(Υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία) . 

 

 

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις σχετικά. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ευστάθιος Γ. Τσιγκρής 
Διαχειριστής ENVIRODENT 

 
 


