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Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου 



Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ( WHO) 

Ιατρικά Απόβλητα:  
παράγονται από δραστηριότητες που αφορούν 
υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων ή ζώων σε 
Υγειονομικές Μονάδες (ΥΜ), ερευνητικά εργαστήρια ή 
ερευνητικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με 
«φροντίδα υγείας», αλλά και από άλλες μικρότερες πηγές, 
όπως φροντίδα υγείας παρεχόμενη στο σπίτι.  



Ορισμοί Ιατρικών Αποβλήτων 

 ΚΥΑ 37591/2031:  Ιατρικά Απόβλητα θεωρούνται τα απόβλητα που παράγονται από Υγειονομικές Μονάδες και 
αναφέρονται στον κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος της Απόφασης 2001/118/ΕΚ του Συμβουλίου της 
16ης Ιανουαρίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 47/2001).  
 
(α) Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑ-ΑΧ) που προσομοιάζουν με τα οικιακά  απόβλητα  
(β) Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα (ΕΙΑ): 
β.1) αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα απόβλητα (ΕΙΑ-ΜΧ) 
β.2) απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα τοξικό και μολυσματικό χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ). 
β.3) απόβλητα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (μη μολυσματικού χαρακτήρα) (ΕΙΑ-ΤΧ)  
(γ) Άλλα Ιατρικά Απόβλητα (ΑΙΑ): Ραδιενεργά, μπαταρίες, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση, κ.ά.  







 προσομοιάζουν  τα οικιακά: 
 γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλα, γενικά υλικά συσκευασίας, άλλα ογκώδη υλικά 
αστικού χαρακτήρα, απόβλητα καθαρισμού κήπων/κοινόχρηστων χώρων, ρουχισμός μιας 
χρήσης αποστειρωμένα μολυσματικά απόβλητα 
 
Αποτελούν σχεδόν το 85% των παραγόμενων ιατρικών αποβλήτων 
Περισσότερο πλαστικό από τα κλασικά «οικιακά απορρίμματα» (15-30% του βάρους τους) 
«Εύκολη» διαχείριση ( «κοινή» διάθεση + ανακύκλωση) 
 

Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑ-ΑΧ)  



Τοποθετεί του ειδικούς κάδους με το ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα  πρόσβασης 

Την συλλογή των αποβλήτων από τους κάδους,  την μεταφορά  
 και τη νόμιμη διάθεσή τους 

Ενημερώνει τους γιατρούς για την λειτουργία του συστήματος,  
προτείνει την χωροθέτηση των κάδων & τρόπους βελτιστοποιήσης 
 

Μνημόνιο Συνεργασίας 



Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα (ΕΙΑ) 

• Διαχωρισμός 
 

• Συλλογή από τον τόπο παραγωγής 
 

• Προσωρινή αποθήκευση σε χώρους με συγκεκριμένες προδιαγραφές 
 

• Επεξεργασία και τελική διάθεση αποβλήτων  
 

• Διασφάλιση σωστής διαχείρισης (πιστοποίηση) 
  

...δεν είναι απλή υπόθεση...! 



Σ.Δ.Ι.Τ. 
• Αξιοποιηση τεχνογνωσίας & αποτελεσματικότητας  ιδιωτικού 

τομέα   
 
•  Κράτος διατηρεί ισχυρό εποπτικό- ελεγκτικό ρόλο. 

 
• Εργα υψηλής κατασκευαστικής αξίας- Παροχή υψηλού επιπέδου 

υπηρεσιών στους πολίτες & στην κοινωνία. 
 

• Εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης – νέες θέσεις εργασίας - 
πολλαπλασιαστικό όφελος. 
 

• Προάγει την ανάπτυξη  ακόμα και σε δυσχερείς οικονομικές 
συγκυρίες. 





•Φαντασία σχεδιασμού 
 
• Τεκμηριωμένες προτάσεις 

 
• Τόλμη αποφάσεων 

 
• Έλεγχος υλοποίησης  

 
•Αξιολόγηση & πιστοποίηση υπηρεσιών & 

υποδομών 



ευχαριστώ...! 


