
“ΑΝΑΚΥΚΛΟΣ ΙΣΧΥΣ”  project

Διαχειριζόμαστε με καινοτόμους πρακτικές 5 ρεύματα 

Ανακυκλώσιμων προϊόντων 

Μαζί μας οι Ενεργοί Πολίτες Διαχειρίζονται -Αξιοποιούν τα 

Ανακυκλώσιμα  προς όφελος της κοινωνίας των Πολιτών και του 

Περιβάλλοντος 

I.R.Hellas οι συμπραττόμενοι φορείς της Κ.ΑΛ.Ο και οι ΟΤΑ

δημιουργούμε τοπική Ανάπτυξη με νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας



Ο Συνεταιρισμός I.R.Hellas από το 2015 είναι ομόρρυθμος
εταίρος & μέλος του Δ.Σ της 

Ένωσης Κοινωνικών Συνεταιρισμών Ανακύκλωσης  Γερμανίας RPG

Από το 2016 έχουμε προχωρήσει σε στρατηγικές συμπράξεις με  Ελληνικές Κοιν.Σ.Επ 



Αξιολογηθήκαμε από εμπειρογνώμονες του Γερμανικού Κράτους για 
την αρτιότητα των Εγκαταστάσεων μας



Κ.Δ.Α.Π Κέντρο Διαλογής – Αξιοποίησης Προϊόντων
I.R.Hellas  Νάουσα  Ημαθίας (Πιλοτική Κάθετη Μονάδα )



Παρουσιάζουμε στους πολίτες έναν διαφορετικό
χώρο διαχείρισης απορριμμάτων



Στο Κ.Δ.Α.Π οι συσκευές δοκιμάζονται για Επανάχρηση, 

και οι υπόλοιπες αποσυναρμολογούνται με ασφάλεια 

διαχωρίζονται κατά είδος και προωθούνται για 

ανακύκλωση 



Η παλιά συσκευή με ενδεδειγμένη διαχείριση αποκτά 

αυξημένη εμπορική αξία... με όφελος για τον Δημότη.



Μέχρι σήμερα  Διαχειριστήκαμε  :26.109 Ηλεκτρικές Συσκευές
Σε συνολικό τονάζ : 175, 63 Τόνους

Είδος Υλικού                                                            Βάρος σε Kg                                        Τεμάχια

Συσκευές 1Α Ψυγεία                                                       27.980                                              700

Συσκευές 1Β Κλιματιστικά                                              40.780                                                1.020 

Συσκευές 1Γ Πλυντήρια *Κουζίνες                                  47.450                                                  949

Συσκευές 2 Μικροσυσκευές                                             7.110                                                 6.870

Συσκευές 3Α Οθόνες                                                        7.650                                              510

Συσκευές 3Β Φωτοτυπικά                                              10.000                                                   125

Συσκευές 3Β Τηλεπικοινωνίες                                             510                                              10.200 

Συσκευές 4Α Τηλεοράσεις                                             12.700                                                   508

Συσκευές 4Β Radio, Video κλπ                                       5.400                                                 2.160

Συσκευές 5 Φωτιστικά                                                     1.460                                               292

Συσκευές 9 Ups , Ταμειακές                                            4.300                                                  717

Όλες οι συσκευές παρελήφθησαν από τους χώρους των πελατών από τις συμπραττόμενες Κοιν.Σ.Επ

Χωρίς καμιά επιβάρυνση των υπεύθυνων Πολιτών



Εφαρμόζουμε την πλήρη ιχνηλάτηση των πηγών 
παραγωγής , αποδίδοντας με διαφάνεια όφελος στον 
συμμέτοχο πολίτη.



Στα  πλαστικά προϊόντα  γίνεται προ -διαλογή στην πηγή, 
ιχνηλάτηση,  και τελική Επεξεργασία -Αξιοποίηση στο Κ.Δ.Α.Π 

διαθέτουμε τις δευτερογενείς ύλες  σε βιομηχανίες τυποποίησης 
φρούτων στην Π.Ε Πέλλας, Ημαθίας, Σερρών, Αχαΐας .    



Λευκοσίδηρες συσκευασίες & Αλουμινίου γίνεται προ -διαλογή στην 
πηγή, ιχνηλάτηση  και τελική Επεξεργασία -Αξιοποίηση στο 
Κ.Δ.Α.Π  διοχετεύονται για ανακύκλωση στην βιομηχανία 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ 



Χαρτί - Χαρτόνι από την οικιακή και 
επαγγελματική δραστηριότητα  γίνεται προ -
διαλογή στην πηγή, ιχνηλάτηση  και τελική 

Δεματοποίηση - Αξιοποίηση στο Κ.Δ.Α.Π 
προωθούνται για ανακύκλωση στην βιομηχανία ΜΕΛ



Προτείνουμε πλήρη διαχείριση των Οργανικών 
απορριμμάτων 
την πρόσμιξη τους με Φύκια  παράγοντας ένα περιζήτητο 
Βίο κομπόστ



Υγρά απόβλητα Τηγανέλαια 
& Απόβλητα λίπη από Λιποσυλλέκτες



Τα υγρά απόβλητα Τηγανέλαια  συλλέγονται από την 
Επαγγελματική και από την οικιακή χρήση με συγκεκριμένα 
οχήματα, ακόμα και με ποδήλατα στις μεγάλες πόλεις  σε δοχεία 
η σε κάδους προσυσκευασμένα



Μέχρι σήμερα συλλέξαμε & Συλλέγουμε ανελλιπώς  Τηγανέλαια από :

*  527 σημεία επαγγελματικής δραστηριότητας σε μόνιμη βάση
*  132 Δημοτικά Σχολεία σε μόνιμη βάση
*  17 Ιερούς Ναούς σε μόνιμη βάση 
Προωθήσαμε για ανακύκλωση σε Bio diesel 1.072 τόνους 
Αποβλήτων  



Εφαρμόζουμε την φιλοσοφία μας, σε συνεργασία και με 

την αδειοδότησή από το  ΣΕΠΕΔ, ώστε να μπορέσουμε 

να μεταλαμπαδεύσουμε την περιβαλλοντική ευθύνη 

στους μικρούς μαθητές ... τους Αυριανούς ενεργούς-

υπευθύνους πολίτες, έχοντας την αμέριστη υποστήριξη 

από τους εκπαιδευτικούς  που είναι ο κύριος και 

ουσιαστικός μας συνδετήριος  κρίκος.   

Χωρίς να διαχωρίζουμε το Μικρό με το Μεγάλο Σχολείο  



Για εμάς ο συμμέτοχος προς εμάς πολίτης, είναι ο 

ενημερωμένος πολίτης. 

Διοργανώνουμε και συμμετέχουμε σε ημερίδες 

ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης των πολιτών σε 

πανελλαδικό Επίπεδο



Κάνουμε εκδηλώσεις για την ευρύτερη συμμετοχή των 

πολιτών και τη διάδοση της ανακύκλωσης 



“ΑΝΑΚΥΚΛΟΣ ΙΣΧΥΣ”

Παρουσιάσαμε συνοπτικά ένα καινοτόμο πρόγραμμα Διαχείρισης – Αξιοποίησης που στοχεύει στην:  

* ολική διαχείριση των απορριμμάτων στην πηγή παραγωγής

* στον διαχωρισμό των Ανακυκλώσιμων προϊόντων στην πηγή παραγωγής 

*στην ιχνηλάτηση με διαφάνεια  του παραγωγού

που αποδίδει μέρισμα των κερδών της αξιοποίησης στους συμμέτοχους πολίτες

Είναι εφικτό να παραδώσουμε ένα καλύτερο περιβαλλοντικό αύριο

στα παιδιά μας .





Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας  


