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Ιστορικά στοιχεία
Το Group της Polyeco ιδρύθηκε από τον κο
Ι.Πολυχρονόπουλο το 1977 με την TΠΠ Α.Ε.
(www.epe.gr), να είναι η 1η εταιρία στην
Ελλάδα που ασχολείται με την Αντιμετώπιση
της Θαλάσσιας Ρύπανσης και τη Προστασία
του Περιβάλλοντος.
Η Polyeco Α.Ε. (www.polyeco.gr) ιδρύθηκε το 2001
και είναι η 1η πλήρως αδειοδοτημένη εταιρία
αξιοποίησης βιομηχανικών αποβλήτων ,
εναρμονισμένη πλήρως με την Ευρωπαϊκή και
Ελληνική Νομοθεσία.
Σήμερα, μετά από 40+ χρόνια συνεχούς
ανάπτυξης, το Group έχει αρκετές εταιρίες με
πολλαπλή δραστηριότητα στην Ελλάδα αλλά
και παγκόσμια.
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Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων
Περιβαλλοντική αποκατάσταση βιομηχανικών περιοχών
Αποξήλωση και διαχείριση αμιάντου
Συλλογή, μεταφορά, διαχείριση ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (πχ λαμπτήρων, μπαταριών)
Διαχείριση φαρμακευτικών αποβλήτων aπό φαρμακοβιομηχανίες
Διαχείριση αποβλήτων τύπου ΑΕΑ από Νοσοκομεία και Υγειονομικές Μονάδες
Διαχείριση αποβλήτων στεγνοκαθαριστηρίων
Διαχείριση αποβλήτων συνεργείων/βαφείων οχημάτων
Απορρύπανση εξοπλισμού ρυπασμένου με PCB’s
Καταστροφή ακατάλληλων προϊόντων και Α’ υλών
Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
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Πετρελαιοειδείς λάσπες
Απόβλητα γεωτρήσεων από Offshore Drilling activities
Ακατάλληλα καύσιμα, γράσα, οργανικές ιλύες, μη ανακυκλώσιμα έλαια
Σαπωνέλαια, γαλακτώματα, μείγματα ελαίου – νερού
Ακατάλληλα καλλυντικά και απορρυπαντικά προϊόντα
Ακατάλληλα φαρμακευτικά και κτηνιατρικά προϊόντα
Υλικά συσκευασίας ρυπασμένα ή μη, εκτός προδιαγραφών τελικά προϊόντα και
ακατάλληλες πρώτες ύλες
Ρυπασμένα εδάφη
Σκωρίες μεταλλουργίας
Μετασχηματιστές, πυκνωτές, μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, εδάφη
ρυπασμένα με λάδια, PCB’s κ.λ.π.
Ακατάλληλα φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα, απολυμαντικά, sprays κ.λ.π.
Εργαστηριακά απόβλητα, απόβλητα χημικών εργαστηρίων
Φιάλες Halon, Freon κ.α.

Εγκαταστάσεις της Polyeco
A.E. στην Ελλάδα

Ασπρόπυργος Αττικής – BI.ΠΕ Σίνδου
Θεσ/νίκης
– Διαχείριση ποσοτήτων >400.000 t Επικινδύνων Αποβλήτων

– Αξιοποίηση (R) με ποσοστό 80%
– Εξαγωγή (D) του 20% σε οίκους τελικής διάθεσης στην Ε.Ε.,
σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βασιλείας 1013 /2006

Παραγωγή Εναλλακτικών
Καυσίμων για την
Τσιμεντοβιομηχανία

Ενεργειακή Αξιοποίηση στην
τσιμεντοβιομηχανία

Η Ενεργειακή Αξιοποίηση αποτελεί συμπληρωματική και όχι
ανταγωνιστική τεχνολογία της ανακύκλωσης στα ανεπτυγμένα κράτη της
Ε.Ε .

Περιβαλλοντική Νομοθεσία KYA 13588/2006 &
Ν.4042/2012
• Οι συσκευασίες με υπολείμματα φυτοφαρμάκων κατατάσσονται στα
επικίνδυνα απόβλητα και συνεπώς η διαχείρισή τους θα πρέπει να
διενεργείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη διαχείριση των
επικίνδυνων αποβλήτων 13588/2006.
• Παραγωγός των Αποβλήτων : Kάθε πρόσωπο του οποίου οι
Δραστηριότητες παράγουν απόβλητα (Αγρότης?)

• Κάτοχος των αποβλήτων : o παραγωγός των αποβλήτων, φυσικό ή
νομικό πρόσωπο στην κατοχή του οποίου βρίσκονται τα απόβλητα
(Αγρότης?Δήμος? Περιφέρεια?)
• Αρχή ο Ρυπαίνων Πληρώνει και η Διευρυμένη Ευθύνη του
Παραγωγού.

Ποιο είναι το πρόβλημα??

Οι ‘υποτυπώδεις’ προσπάθειες της Πολιτείας
•

•

•

•

•
•
•

Με το Νόμο 4036/2012 και την ΚΥΑ 8197/2013 καθορίστηκαν τα μέτρα και οι δράσεις για
την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων στη χώρα μας και θεσπίστηκαν
αυστηρές ποινές και κυρώσεις στους παραβάτες.
Για τα γεωργικά φάρμακα, τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργήσουν και τον
τρόπο διαχείρισής τους το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει εκδώσει
Εγκύκλιο (2014) με τίτλο : «Βέλτιστες Εργασιακές Πρακτικές Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
που περιέχει οδηγίες για : α) την αποθήκευση, τον χειρισμό, την αραίωση και την ανάμειξη
των γεωργικών φαρμάκων πριν την εφαρμογή, β) τον χειρισμό των συσκευασιών και
του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου, γ) τη διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος
που απομένει μετά την εφαρμογή και δ) τον καθαρισμό του εξοπλισμού που
χρησιμοποιείται μετά την εφαρμογή.
Έχει εκδώσει επίσης «Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης αποβλήτων χρήσης
φυτοπροστατευτικών προϊόντων» και έχει συστήσει την Συντονιστική Εθνική Αρχή για την
εφαρμογή των διατάξεων του σχετικού νόμου και της αντίστοιχης Κοινοτικής Οδηγίας.
Προβλέπεται επίσης θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των
γεωργικών φυτοφαρμάκων και το πρώτο δημοσιεύτηκε το 2014.
Η χρήση γεωργικών φαρμάκων και η ανεξέλεγκτη απόρριψη των κενών συσκευασιών που
περιέχουν υπολείμματα αυτών μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη σε πολύ ευπαθείς
περιοχές , όπως οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 που προστατεύονται σύμφωνα με
την οδηγία 79/409 και την οδηγία 92/43 της Ε.Ε.
Στην Ελλάδα καταναλώνονται ~30.000 τόνοι φυτοφαρμάκων.
Προκύπτουν περίπου ~1.000τ πλαστικών συσκευασιών ρυπασμένων από φυτοφάρμακα .
Αυτή τη στιγμή μόλις περίπου το 2% διαχειρίζονται ορθά

Τριπλό ξέπλυμα (Λύση ή Πρόβλημα?)
Μπορεί να εφαρμοστεί για συγκεκριμένα φυτοφάρμακα (υδατοδιαλυτά)
και όχι για όλα (solvent ).
Τι γίνεται με τις οσμές?
Χάρτινες Συσκευασίες φυτοφαρμάκων?
Ποιος ελέγχει την ορθότητα της διαδικασίας?
Απουσία αναλύσεων που να πιστοποιεί το αυτονόητο (επικίνδυνο
απόβλητο πριν το πλύσιμο , μη επικίνδυνο απόβλητο μετά το πλύσιμο)
Μόνο οπτικός έλεγχος?
Που αποθηκεύονται οι πλυμένες συσκευασίες?
Πως και που θα ανακυκλώνονται? Υπάρχει Νομοθετικό Πλαίσιο?
Αν υπάρχουν μη πλυμένες συσκευασίες ανακατεμένες με πλυμένες, πως
θα γίνεται η διαχείριση τους? Έλεγχος?
Ο αγρότης τι Μέτρα Ατομικής Προστασίας θα χρησιμοποιεί? Υπάρχουν ,
έχουν δοθεί προδιαγραφές?
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Τι γίνεται στη πράξη??
Οι συσκευασίες δεν ξεπλένονται και ρίχνονται δίπλα στο χώρο ανεξέλεγκτα – σπανίως
υπάρχουν κάδοι- ενώ και ίσως τα μαζέψει μετά ο δήμος μαζί με τα άλλα σκουπίδια, με
αποτέλεσμα να καταλήγουν να θάβονται μαζί με τα αστικά σε ΧΥΤΑ ή χωματερές
ρυπαίνοντας τα υπόγεια νερά ή καίγονται σε βαρέλια επιτόπου.
Η καύση των κενών πλαστικών φιαλών που περιείχαν φυτοπροστατευτικά προϊόντα
απελευθερώνει τοξικές ουσίες όπως, φουράνια, αρωματικούς υδρογονάνθρακες, διοξίνες
και αιωρούμενα σωματίδια (από τα υπολείμματα φαρμάκων και από τα υλικά συσκευασίας).
Επιπλέον τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα
αποτελώντας ουσιαστικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Θα καταλάβουμε πόσο μικρή ενημέρωση υπάρχει καθώς θα δούμε τους αγρότες την ώρα
της χρήσης των φυτοφαρμάκων, χωρίς τα αναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας (μάσκα με
φίλτρο και ολόσωμη φόρμα) να ραντίζουν μέσα σε ένα σύννεφο σταγονιδίων. Τα
σταγονίδια πέφτουν πάνω τους και τα εισπνέουν.
Μία άλλη κακή πρακτική είναι η χρήση των κενών συσκευασίας για άλλους σκοπούς από τον
ίδιο τον χρήστη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επικινδυνότητα της κατάστασης, όπως ως
θήκες εργαλείων ή ακόμη και ταΐστρες οικόσιτων ζώων.

Τι γίνεται στη πράξη??

ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ!!

Τι γίνεται στη πράξη??

ΜΗ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ!!

Υπάρχει λύση???
Επιτυχημένη Διαχείριση Αποβλήτων στον Δήμο Κομοτηνής (2014-2019)
• Πρότυπο Δήμου , έχει εγκαταστήσει ειδικούς κάδους σε διάφορα σημεία
εντός των γεωγραφικών του ορίων
• Διαχειριστήκαμε 32τ περίπου ρυπασμένων συσκευασιών με
φυτοφάρμακα μέσα σε 5 έτη .
• Αναλάβαμε την ανασυσκευασία των αποβλήτων σε ειδικούς
μεγάσακκους, πιστοποιημένους κατά UN , την συλλογή , μεταφορά και
την αξιοποίηση τους στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις μας
• Με την παραλαβή των αποβλήτων, χορηγείται Πιστοποιητικό
Παραλαβής με το οποίο, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, η
εταιρεία μας καθίσταται κύρια και υπόχρεη φορέας διαχείρισης για την
περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση τους.
• Οι ρυπασμένες συσκευασίες αφού υποστούν την ανάλογη
επεξεργασία
στις
εγκαταστάσεις
μας,
στέλνονται
προς
συναποτέφρωση (R) σε τσιμεντάδικα εντός της χώρας (ενεργειακή
αξιοποίηση)
• Ο Κύκλος του αποβλήτου κλείνει τελείως και υπάρχει πλήρης
ιχνηλασιμότητα με Έντυπο Αναγνώρισης βάσει της κείμενης
Νομοθεσίας καθώς και του ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων)

Το Πριν :

Το Mετά:

Πλαστικές Μεμβράνες (PolyEthylene)
Κάλυψης Θερμοκηπίων
Φορείς ρυπαντών
Προσρόφηση φυτοφαρμάκων στην
επιφάνεια τους
Αποδόμηση τους σε micro-plastics &
μεταφορά των ουσιών

Αιτίες αντικατάστασης plastic films
Αλλοίωση με την πάροδο του χρόνου
Φυσικές καταστροφές

Αντικατάσταση & Ορθή Διαχείριση τους

Πού
Πώς

Σας ευχαριστώ για τη προσοχή σας!

:
www.polyecogroup.com
www.polyeco.gr
www.epe.gr

