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Η εταιρία, ξεκίνησε το 2008 να δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης
αποβλήτων, αποσκοπώντας στην αξιοποίηση των αποβλήτων, με την
ανάκτηση υλικών και την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.
Μετά από 10 χρόνια εμπειρίας, εξυπηρετώντας καθημερινά πάνω από
2500 σημεία συλλογής πανελλαδικά, η πρόκληση για την εταιρεία
παραμένει μεγάλη ώστε τα εκάστοτε απόβλητα να επεξεργάζονται με

τη βέλτιστη λύση, ανάλογα με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά
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τους και όχι με γνώμονα τις λύσεις που έχουν ως αποτέλεσμα «το
λιγότερο κακό».

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της εταιρείας χρησιμοποιούνται ώστε
όλες οι διαχειριζόμενες ποσότητες αποβλήτων, εξαιρουμένων
αυτών που η Νομοθεσία επιβάλλει συγκεκριμένη μέθοδο τελικής
διάθεσης, να επαναχρησιμοποιούνται με σκοπό
 την παραγωγή ενέργειας,
 την παραγωγή δευτερογενών υλικών
 την παραγωγή ζωοτροφών και λιπασμάτων,
ώστε να προκύπτουν μηδενικές ποσότητες πρόσθετων ροών
αποβλήτων, οι οποίες θα οδηγηθούν προς νόμιμη απόρριψη

χωρίς περαιτέρω χρήση.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ZERO WASTE
Ως ZERO WASTE εννοείται ο σχεδιασμός του κύκλου ζωής των προϊόντων με σκοπό την
αξιοποίηση όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται και την αποφυγή της απόρριψης και
αποτέφρωσης υλικών.
Η εταιρεία μας τους τελευταίους έξι μήνες εφαρμόζει το πρωτοποριακό πρόγραμμα ZERO WASTE
σε πελάτες-παραγωγούς οργανικών αποβλήτων παρέχοντας κατάλληλες βεβαιώσεις με σημαντικά
αποτελέσματα καθότι μέσα στο 2017 εφαρμόστηκε σε πάνω από 3000 τόνους οργανικών
αποβλήτων.
Συγκεκριμένα, μέσω της ειδικά σχεδιασμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Gorilla App) όπου
συνδέονται οι παραγωγοί, παρακολουθεί και ελέγχει ανά πάσα στιγμή όλες τις διεργασίες που
επιτελούνται από το σημείο συλλογής των υλικών έως την διάθεση τους σε μονάδες αξιοποίησης για
την παραγωγή ενέργειας, λιπασμάτων και ζωοτροφών.
Με τη χρήση καινοτόμων προγραμμάτων ελέγχου (συνεχή παρακολούθηση στόλου, αυτόματη
ενημέρωση μητρώου αποβλήτων),καταγράφει ανά πάσα στιγμή τον προορισμό και την πορεία
διαχείρισης των αποβλήτων στις μονάδες αξιοποίησης και μεγιστοποιεί το ποσοστό αξιοποίησης
τους για την παραγωγή πρώτων υλών, εκμηδενίζοντας με αυτόν τον τρόπο την απόρριψη τους στο
περιβάλλον.

ΚΥΚΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
CO2

Άμεσοι στόχοι από την εφαρμογή του ZERO WASTE αποτελούν:
 Η αειφόρος ανάπτυξη μέσω της ανακύκλωσης και χρήσης υλικών που
προκύπτουν από την παραγωγή, επεξεργασία και κατανάλωση οργανικών
υλικών
 Ο περιορισμός αποβλήτων και των συνεπαγόμενων επιπτώσεων στο
περιβάλλον
 Ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους παραγωγής με την αξιοποίηση
των απορριπτόμενων οργανικών υλικών και ενίσχυση της κυκλικής

οικονομίας
 Η συμβολή στους στόχους της Ελλάδας και της ΕΕ, μέσω της
χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές (παραγωγή
CO2

ζωικών λιπών) και της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

(εναλλακτικά καύσιμα, παραγωγή βιοαερίου).

Το 85% των συμμετεχόντων δήλωσαν αδυναμία να παρακολουθήσουν την πορεία των παραγόμενων αποβλήτων τους με ιδίους
πόρους

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Μέσω του προγράμματος εξασφαλίζεται:
 Καταγραφή των ποσοτήτων, των συνοδευτικών εγγράφων και των χαρακτηριστικών των αποβλήτων σε όλα τα
στάδια διαχείρισης
 Παρακολούθηση της πορείας διαχείρισης από το σημείο συλλογής, την διαλογή, την αποθήκευση έως και την
επεξεργασία και τελική διάθεση των υλικών
 Άμεση ενημέρωση Μητρώου Στερεών Αποβλήτων

Η επιτυχία του προγράμματος στηρίζεται κατά 70% στην ορθή διαλογή των οργανικών αποβλήτων

ΔΙΑΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Μέσω του προγράμματος πραγματοποιείται:


Διαλογή στην πηγή



Διαλογή στην προσωρινή αποθήκευση



Οι διακριτές ροές οδηγούνται προς την βέλτιστη τεχνικά χρήση με γνώμονα την πλήρη αξιοποίηση, την ελάχιστη
μετακίνηση και το βέλτιστο λειτουργικό κόστος

Μόλις το ~2% των διαχειριζόμενων οργανικών αποβλήτων οδηγήθηκε προς απόρριψη χωρίς περαιτέρω χρήση

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Μέσω του προγράμματος πραγματοποιείται:
 Επεξεργασία αποβλήτων βάση της κείμενης Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας με ταυτόχρονη παρακολούθηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 Ελαχιστοποίηση της απόρριψης των υλικών χωρίς περαιτέρω χρήση

 Δημιουργία προφίλ του εκάστοτε παραγωγού αποβλήτων με στατιστικά δεδομένα των πραγματικών
διαχειριζόμενων ποσοτήτων

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ME TO ZERO WASTE
Οι πελάτες αποκτούν μοναδική πρόσβαση στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα της KAFSIS, από όπου ενημερώνονται για όλα τα
στάδια διαχείρισης. Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος
απέδειξε ότι είναι κατάλληλο για παραγωγούς οργανικών
αποβλήτων, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, όπως:
 Supermarkets
 Γαλακτοβιομηχανίες
 Βιομηχανικές Αποθήκες Τροφίμων
 Βιομηχανίες Τροφίμων
 Ιχθυοκαλλιέργειες
 Caterings

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ZERO WASTE
Κατανομή ανακύκλωσης - ανάκτησης - διάθεσης διαχειριζόμενων οργανικών
υλικών 2017
Υγειονομική Ταφή

0,33%
7,79%

Μηχανική - Βιολογική επεξεργασία ΣΑ
Aποτέφρωση
Zωάλευρα

0,92%
2,01%
24,53%

Bιοαέριο

55,40%

Kομπόστ/ Λιπάσματα
Zωοτροφές
0,00%

9,02%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ZERO WASTE

Η εφαρμογή του προγράμματος ZERO WASTE σε μεγάλους παραγωγούς αποβλήτων απέδειξε ότι

παρέχει την δυνατότητα διασφάλισης :
 Της κυκλικής οικονομίας της επιχείρησης τους
 Της δημόσιας υγεία από την μη απόρριψη των αποβλήτων τους στο περιβάλλον
 Της μείωσης των εκπομπών CO2
 Της ιχνηλασιμότητας των αποβλήτων τους
 Της υπεραξίας της ποιότητάς των προϊόντων τους
 Της πράσινης ταυτότητας της επιχείρησης τους

All the latest technologies at your service to ensure the most efficient
and green cleaning services
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