ΕΜΠΡΟΣ, 03 Ιουνίου 2011

Η «πράσινη επιχείρηση» που αλλάζει το Αιγαίο…
http://www.emprosnet.gr/emprosnet-archive/befd0a7a-7f3e-48cb-aac5417938d3284e
Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ είναι μια επιχείρηση πρωτοποριακή στη
δραστηριότητα της ανακύκλωσης, με επιτυχημένο παρελθόν, τεχνογνωσία και σημαντική
εμπειρία, πρότυπο «πράσινης» επιχείρησης. Είναι μια από τις έξι επιχειρήσεις ανακύκλωσης
αποβλήτων ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) που λειτουργούν πανελλαδικά
και μοναδική στη νησιωτική Ελλάδα. Με αφετηρία το 1997 στο αντικείμενο της
ανακύκλωσης μεταλλικών απορριμμάτων, μετεξελίχθηκε με γοργά αλλά σταθερά βήματα σε
σύγχρονη μονάδα ολοκληρωμένης ανακύκλωσης πλήθους ξεχωριστών ρευμάτων
αποβλήτων. Στόχος της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ είναι η πλήρης συλλογή
και αξιοποίηση των αποβλήτων, δηλαδή η ολοκληρωμένη ανακύκλωση που εξαφανίζει κάθε
μορφής σκουπίδι, από το αυτοκίνητο έως την καρφίτσα!
Στο ευαίσθητο περιβάλλον του Αιγαίου, το μήνυμα της σημασίας που έχει η ανακύκλωση διαδίδεται γοργά, καθώς πολλά νησιά βρίσκονται αντιμέτωπα με τα κρίσιμα θέματα
διαχείρισης των απορριμμάτων, ζωτικών για την επιβίωσή τους. Αυτό οδήγησε την
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ σε συνεχή αύξηση της δυναμικότητας και της
ενσωμάτωσης νέων ρευμάτων αποβλήτων στις δραστηριότητές της. Με την ανάλογη
ανανέωση των υποδομών της και τη συνεχή βελτίωση της τεχνογνωσίας, συνεργάζεται
πλέον τόσο με δημόσιους, όσο και με ιδιωτικούς φορείς, παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης
με αξιόπιστα και επιτυχημένα αποτελέσματα. Συνεργάζεται με όλα τα εγκεκριμένα
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και τις πιο γνωστές εταιρείες παραγωγής
και μεταποίησης, με εξειδίκευση και μακρά ιστορία στον κλάδο τους.
Γι’ αυτό και την προηγούμενη περίοδο η ανάπτυξή της σε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία
ήταν αλματώδης. Ενδεικτικό στοιχείο είναι ότι ενώ το 2004 η επιχείρηση απορροφούσε
συνολικά περίπου 2.000 τόνους στερεών αποβλήτων, κατάφερε το 2010 να διαχειρίζεται
πολλαπλάσιες ποσότητες, εκ των οποίων, μόνο οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές
ήταν 1.353 τόνοι, από τους οποίους ανακτήθηκαν 1.182 τόνοι αξιοποιήσιμων υλικών.
Αφαιρέθηκαν, δηλαδή, μόνο από αυτές τις συσκευές 124 τόνοι επικίνδυνων υλικών
(εξαιρετικά επιβλαβή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον) και διοχετεύθηκαν στην ειδική
διαχείριση, που διαφορετικά θα μόλυναν τον ήδη προβληματικό υδροφόρο ορίζοντα των
νησιών μας, καθώς και τον αέρα και το έδαφος.
Μαζί με αυτά, αξιοποιήθηκαν με κάθε προσοχή αρκετές χιλιάδες τόνοι μεταλλικά απορρίμματα κάθε λογής, βαριά μηχανήματα, φορτηγά, λεωφορεία, λέμβοι και πλοιάρια,
οχήματα επιβατηγά, καλώδια, χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μεταλλικές συσκευασίες,
συσσωρευτές και ελαστικά αυτοκινήτων.
Η εταιρεία μας συνέλλεξε προς ανακύκλωση, σύμφωνα με τη σύμβασή της με το Λιμενικό
Ταμείο Λέσβου, τις παρακάτω ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών για το διάστημα 16-8-10
έως 15-2-11: γυαλί 35 τόνους, μέταλλα 42 τόνους, πλαστικό 35 τόνους, χαρτί 120 τόνους.
Η δραστηριότητά της επεκτείνεται πλέον σε όλα τα μη επικίνδυνα απόβλητα και τα
ανακυκλώνει στις δικές τις εγκαταστάσεις ή τα προωθεί σε άλλες μονάδες στην Ελλάδα.
Όλες οι διαδικασίες απορρύπανσης, αποσυναρμολόγησης, αποθήκευσης και επεξεργασίας
γίνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία και με βάση αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές για το
περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων, με ελάχιστη ή και μηδενική ρύπανση. Αξίζει να
αναφερθεί ότι η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΧΥΤΗΡΙΑ ABEE λειτουργεί με τις προδιαγραφές
του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008 και ISO 18000 για τη σταθερή ποιότητα και
ασφάλεια σε όλες τις διαδικασίες δραστηριοποίησής της και του επίσης διεθνούς προτύπου
ISO 14001:2004 για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
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