
Η αλεμέιεγθηε ρξήζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, θαζώο θαη ε απμεκέλε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο, απεηινύλ ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία ηνπ πιαλήηε.  

Αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία όηη ν πιεζπζκόο ηεο γεο ηελ επνρή ηνπ Χξηζηνύ 

ήηαλ 300 εθαηνκκύξηα. Ο πιεζπζκόο ηεο δηπιαζηάζζεθε ην 1700 κ.Χ. (600 

εθαηνκκύξηα) θαη δηπιαζηάζζεθε πάιη ην 1900 (1.200 εθαηνκκύξηα). Από ην 

έηνο 1900 κ.Χ. ν πιεζπζκόο δηπιαζηάδεηαη θάζε 30-40 ρξόληα. 



Απόβιεην: Κάζε νπζία ή αληηθείκελν ην νπνίν 

ν θάηνρόο ηνπ απνξξίπηεη ή πξνηίζεηαη ή 

ππνρξενύηαη λα απνξξίςεη. 

Αλαθύθισζε απνβιήησλ:  Δίλαη απιά ε δηαδηθαζία παξαζθεπήο ησλ λέσλ 

πξντόλησλ από πξντόληα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη απνξξίπηνληαη σο 

απόβιεηα.  

Τα απόβιεηα κεηαηξέπνληαη εθ λένπ ζε πξντόληα, πιηθά ή νπζίεο πνπ 

πξννξίδνληαη είηε λα εμππεξεηήζνπλ θαη πάιη ηνλ αξρηθό ηνπο ζθνπό είηε 

άιινπο ζθνπνύο. 



Από ένα τόνο ανακυκλωμένο χαρτί που 

χρησιμοποιούμε 

• Δμνηθνλνκείηαη ελέξγεηα θαη λεξό θαηά 

πεξίπνπ 40-50% 

• Πξνμελείηαη ιηγόηεξε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε 

θαηά 70-75% 

• Πξνμελείηαη ιηγόηεξε ξύπαλζε ζην λεξό θαηά 30-40% 

•  Γηαζώδνληαη 17-20 δέλδξα 

•   Μεηώλεηαη ζεκαληηθά ν όγθνο ησλ ζθνππηδηώλ πνπ θηάλνπλ 

ζηηο ρσκαηεξέο 



• Κάζε ρξόλν θαηαλαιώλνληαη πάλσ 

από 800.000 ηόλνη ραξηηνύ. Πξηλ 30 

ρξόληα ν αξηζκόο απηόο ήηαλ ν κηζόο. 

• Αλ όινη αλαθύθισλαλ ηηο 

θπξηαθάηηθεο εθεκεξίδεο ηνπο, ηόηε ζα 

γιηηώλακε 500.000 δέληξα ηελ 

εβδνκάδα. 

• Χξεηάδνληαη 2.200 θηιά μύινπ 

γηα λα παξαρζεί έλαο ηόλνο 

ραξηηνύ. 

• Με ηελ αλαθύθισζε ελόο ηόλνπ 

ραξηηνύ, εμνηθνλνκνύληαη έσο θαη 170 

θηιά πεηξέιαην 



Δλώ πνιινί άλζξσπνη 

γλσξίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο κε αλαθύθισζεο 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ 

πιηθώλ, πνιινί 

πεξηζζόηεξνη δελ 

γλσξίδνπλ θαλ όηη ε 

αλαθύθισζε κπνξεί λα 

είλαη κηα θεξδνθόξα 

επηρείξεζε. 

Απιά θαληαζηείηε ηε 

δηάζσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, 

ζπγρξόλσο κε ηελ 

εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ 

από ηα ζθνππίδηα. 





Η CEI είλαη ε κεγαιύηεξε εηαηξεία 

δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζηελ 

Κύπξν γηα άρξεζηα ραξηηά θαη 

πιαζηηθά . 

Σην εξγνζηάζην ζηε Βηνκεραληθή πεξηνρή Λαηζηά, όπνπ βξίζθνληαη 

θαη ηα θεληξηθά γξαθεία, ε εηαηξεία ιεηηνπξγεί ην εξγνζηάζην 

δηαινγήο γηα ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο θαη άιιεο 

κνξθέο νηθηαθώλ ή αζηηθώλ απνβιήησλ.  



Γηαινγή θαη Γηαρείξηζε ησλ νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ 

ζπζθεπαζίαο: 

Τα απόβιεηα ζπζθεπαζίαο πνπ ζπιιέγνληαη από ηα 

λνηθνθπξηά ζπγθεληξώλνληαη ζην εξγνζηάζην δηαινγήο, 

όπνπ ζα ππνζηνύλ κεραληθή θαη ρεηξνλαθηηθή δηαινγή, ζα 

μερσξίζνπλ ην ραξηί θαη ην πιαζηηθό από ηα ππόινηπα 

απνξξίκκαηα.  



Σηε ζπλέρεηα ηα αλαθηώκελα πιηθά 

ζα ζπκπηεζηνύλ θαη ζα 

δεκαηνπνηεζνύλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζα απνζηαινύλ (πνπιεζνύλ) ζην 

εμσηεξηθό γηα αλαθύθισζε.  



Σεκαληηθόο παξάγνληαο είλαη ε εμεύξεζε 

ηθαλήο πνζόηεηαο πξώηεο ύιεο   



Σπιινγή θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπζθεπαζηώλ 

εκπνξηθώλ απνβιήησλ 

 

Τα εκπνξηθά απόβιεηα 

ζπζθεπαζίαο είλαη έλαο από ηνπο 

πην ζεκαληηθνύο ηνκείο ηεο 

βηνκεραλίαο δηαρείξηζεο ησλ 

απνβιήησλ. Γηα ην ιόγν απηό, CEI 

επηθεληξώλεηαη ζε απηόλ ηνλ 

ηνκέα, έρνληαο καθξνρξόληεο 

ζπκθσλίεο κε ηελ πιεηνλόηεηα ησλ 

κεγαιύηεξσλ πειαηώλ ζηελ 

Κύπξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ κεγάισλ ππεξαγνξώλ - 

Οξθαλίδε,  Lidl,  Alfa Mega, κεηξό, 

ΔΛΟΜΑΣ θ.α. 



Σπιινγή θαη αζθαιή δηαρείξηζε θαη 

ηεκαρηζκνύ από ηα γξαθεία.  

 

CEI πξνζθέξεη αζθαιείο ππεξεζίεο 

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη έρεη 

καθξνπξόζεζκεο ζπκθσλίεο κε έλα 

επξύ θάζκα νξγαληζκώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ 

θπβεξλεηηθώλ ππεξεζηώλ, ηελ 

Τξάπεδα ηεο Κύπξνπ, ηελ Αξρή 

Ηιεθηξηζκνύ ηεο Κύπξνπ, 

Σπλεηαηξηζηηθέο Τξάπεδεο, ην Γεληθό 

Ννζνθνκείν θαη δηάθνξα δηθεγνξηθά 

γξαθεία.  

Έγγξαθα ζπιιέγνληαη κε αζθάιεηα 

θαη απνζεθεύνληαη ζε μερσξηζηή 

αζθαιή πεξηνρή ζην εξγνζηάζηό 

όπνπ θαη ηεκαρίδνληαη.  



Σπιινγή θαη Γηαρείξηζε Χαξηηνύ από 

ηα ηππνγξαθεία 

  

Τα ηππνγξαθεία είλαη κηα άιιε 

ζεκαληηθή πεγή θαζώο έρνπλ 

κεγάιεο πνζόηεηεο ραξηηνύ θαιήο 

πνηόηεηαο. Η CEI έρεη 

καθξνπξόζεζκεο ζπκθσλίεο κε ηε 

κεγάιε πιεηνςεθία ησλ 

ηππνγξαθείσλ ησλ Πξαθηνξείσλ 

Δηδήζεσλ θαη ην Τππνγξαθείν ηεο 

θπβέξλεζεο. 



    Δθηόο από ηελ αλαθύθισζε, ηνπ ραξηηνύ, ησλ 

πιαζηηθώλ ησλ κεηάιισλ ησλ γπαιηώλ θηι. πνπ 

κπνξνύκε λα επηηύρνπκε, ε θύζε κέζα από κηα 

εληππσζηαθήο ηειεηόηεηαο δηεξγαζία, κε ηε ζπλερή 

δόκεζε θαη απνδόκεζε ηεο νξγαληθήο ύιεο, απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθό ηνπ θύθινπ ηεο δσήο κε ηε ζπλερή θαη 

αδηάθνπε αλαλέσζή ηεο.    

    Η απνζύλζεζε ηεο νξγαληθήο ύιεο ή αιιηώο δηαδηθαζία 

αεξόβηαο ρώλεπζεο (θνκπνζηνπνίεζε), όπσο είλαη γλσζηό, 

είλαη κηα θπζηθή δηεξγαζία πνπ νπζηαζηηθά θαηνξζώλεη λα 

αλαθπθιώλεη ηελ ύιε θαη ζπκβαίλεη ζηε θύζε ρσξίο 

δηαθνπή. 



    Ο κεραληζόο ηεο θνκπνζηνπνίεζεο βαζίδεηαη ζηε δξάζε 

κηθξννξγαληζκώλ, νη νπνίνη δηαζπνύλ ηηο νξγαληθέο ελώζεηο 

νξγαληθέο ελώζεηο + Ο2                                     CO2 + H2O + λέα θπηηαξηθή κάδα 

   Τν ηειηθό πξντόλ είλαη έλα ζηαζεξνπνηεκέλν ζηεξεό 

πιηθό ην κομπόστ, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζαλ εδαθνβειηησηηθό ζηε γεσξγία, ή γηα άιιεο ρξήζεηο. 

Παξάιιεια παξάγνληαη CO2, H2O, ζεξκόηεηα. 

κηθξννξγαληζκνί 

θνκπόζη 



    Με ηελ θνκπνζηνπνίεζε 

επεκβαίλεη ν άλζξσπνο θαη 

ζε κία από ηηο ζπάληεο 

πεξηπηώζεηο ζύκπξαμήο ηνπ 

κε ηε θύζε, θαη ζπκβάιεη  

ζηε γξήγνξε θαη 

απνηειεζκαηηθή 

απνζύλζεζε - αλαθύθισζε 

ηεο νξγαληθήο ύιεο. 

 

    Τν ηειηθό πξντόλ απηήο 

ηεο δηεξγαζίαο νλνκάδεηαη 

θνκπόζη θαη ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ησλ 

θπζηθώλ θαη ρεκηθώλ 

ηδηνηήησλ ηνπ εδάθνπο θαη 

ηε δηαηήξεζε ηεο 

γνληκόηεηάο ηνπ. 

     Ο ρξόλνο γηα λα νινθιεξσζεί ε θπζηθή απηή δηεξγαζία μεπεξλά ζπλήζσο 

ηνπο 6 κήλεο, θηάλνληαο πνιιέο θνξέο θαη ηνπο 12 κήλεο. 

     Η δηαδηθαζία ηεο αεξόβηαο δηαδηθαζίαο κπνξεί 

λα επηηαρπλζεί κε ηελ αλζξώπηλε παξέκβαζε 

πεξηνξίδνληαο ηειηθά ην ρξόλν ζε ιηγόηεξν από ην 

κηζό θαη παξάιιεια ην ηειηθό πξντόλ είλαη ζαθώο 

πην πνηνηηθό 





Premier Shukuroglou Cyprous Ltd



Premier Shukuroglou Cyprous Ltd

Tν πςειήο πνηόηεηαο compost 

παξάγεηαη απνθιεηζηηθά από 

αλαθπθισκέλα θπηηθά παξάγσγα 

ηεο Κύπξνπ, όπσο γξαζίδηα, 

θιαδέκαηα θεπνπξηθήο, δέληξσλ 

θαη πνιιώλ άιισλ. 

 

Δδώ θηάλνπλ θιαδέκαηα από 

πνιιέο πεξηνρέο ηεο Λεπθσζίαο 



Premier Shukuroglou Cyprous Ltd

Πξώην ζηάδην ν ζξπκκαηηζκόο 

 

 

Κάησ ην ζξπκκαηηζκέλν πιηθό 



Premier Shukuroglou Cyprous Ltd

Τν ζξπκκαηηζκέλν πιηθό κπαίλεη ζε 

καθξόζηελνπο ζσξνύο ζε ηζηκεληέλην δάπεδν 

ηα ιεγόκελα ζεηξάδηα. 



Premier Shukuroglou Cyprous Ltd

Με ηε βνήζεηα εηδηθώλ κεραλεκάησλ γίλεηαη 

αλακόριεπζε ηεο ζσξνύ πεξίπνπ κηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα, γηα λα πάξνπλ ην απαξαίηεην νμπγόλν νη 

κηθξννξγαληζκνί νη νπνίνη ζπληεινύλ ζηελ 

βηναπνδόκεζε ηνπ  

νξγαληθνύ πιηθνύ    



Premier Shukuroglou Cyprous Ltd

Αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο κπνξεί 

λα ρξεηαζηεί λα πξνζζέζνπκε επηπιένλ 

πγξαζία. 



Premier Shukuroglou Cyprous Ltd

Μεηά ην ηέινο ηεο ρώλεπζεο (πεξίπνπ 12 

εβδνκάδεο) ην παξαγόκελν θόκπνζη 

θνζθηλίδεηαη γηα λα απνκαθξπλζνύλ ηπρόλ 

μέλα ζώκαηα. 



Premier Shukuroglou Cyprous Ltd

Η ζπζθεπαζία ηνπ 

ηειηθνύ πξντόληνο 



Premier Shukuroglou Cyprous Ltd

Τν ηειηθό πξντόλ έηνηκν πξνο πώιεζε ζηελ 

αγνξά ηεο Κύπξνπ θαη  θπξίσο ζηηο αγνξέο ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο, Χώξεο ηνπ Κόιπνπ θαη ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξώπεο. 



      Σύκθσλα ινηπόλ κε 

ηνλ Δ.Ο.ΑΝ. αλάινγα κε ην 

πιηθό θαη ηε ρώξα, 

ππνινγίδεηαη όηη ε 

αλαθύθισζε ηεο ίδηαο 

πνζόηεηαο απνβιήησλ 

δεκηνπξγεί 6 έσο 10 θνξέο 

πεξηζζόηεξεο ζέζεηο 

εξγαζίαο από όηη ε ηαθή ή 

ην θάςηκν.  

 

     Σηελ Δ.Δ. έρεη εθηηκεζεί 

όηη νη εξγαδόκελνη ζηελ 

αλαθύθισζε απμήζεθαλ 

από 230.000 ην 2000, ζε 

512.000 ην 2008, κηα 

αύμεζε 10,57% εηεζίσο. 

Δηδηθόηεξα γηα ηελ Διιάδα ππνινγίδεηαη όηη 

ε αλαθύθισζε ζπλεηζθέξεη ζε πεξίπνπ 

3.600 ζέζεηο πιήξνπο απαζρόιεζεο. 



Τώξα : 

 

-  Τη κπνξεί λα αλαθπθισζεί;  

 

-   Πνηεο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο ή επθαηξίεο  ππάξρνπλ ζηνλ θιάδν ηεο δηαρείξηζεο / 

αλαθύθισζεο απνξξηκκάησλ ;  

 

Απηέο είλαη νη εξσηήζεηο πνπ νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη δεηνύλ απαληήζεηο 

    Οη επθαηξίεο ζηνλ ηνκέα ηεο αλαθύθισζεο δελ 

κπνξνύλ πνηέ λα εμαληιεζνύλ. 

    Η αλαθύθισζε είλαη κία από ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ κέιινληνο . 

    Η  επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θόζκνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνηόηεηαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνζηαζία θαη εμνηθνλόκεζε θπζηθώλ πόξσλ θαη 

ελέξγεηαο ζπλερώο απμάλεηαη. Παξάιιεια απμάλεηαη ε δήηεζε γηα 

αλαθπθισκέλα πξντόληα.  

 

Απηό αλνίγεη κηα ιεσθόξν γηα έμππλεο επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο. 



Μεξηθά παξαδείγκαηα από ην ηη κπνξεί λα αλαθπθισζεί είλαη: 

- Αλζξώπηλα καιιηά,  

- παιηά θνζκήκαηα,  

- πώκαηα θξαζηνύ,  

- Δθεκεξίδεο,  

- παιηνζίδεξα,  

- Σηξώκαηα,  

- Αθνπζηηθά Βαξεθνΐαο,  

- Οζηά,  

- παπνύηζηα,  

- ξνύρα,  

- θνπηηά αινπκηλίνπ,  

- ιακπηήξεο θζνξηζκνύ,  

- ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ,  

- γπαιηά, Μπαληέξεο,  

- ληπηήξεο θαη ζηηο ηνπαιέηεο,  

- ςπγεία, θνπδίλεο, πιπληήξηα, 

ζηεγλσηήξηα,  

- κπαηαξίεο,  

- παιηά απηνθίλεηα,  

 

- Χξώκαηα,  

- θηλεηό ηειέθσλν, 

-  ππνινγηζηέο,  

- αληρλεπηέο θαπλνύ. 

- Χαιηά, Μνθέηεο  

- πιαζηηθά κπνπθάιηα,  

- παιηά ηνύβια θαη ζθπξνδέκαηα, 

ειεθηξνληθά είδε,  

- παηδηθά παηρλίδηα,  

- Κνπξηίλεο,  

- κειάλη θαη θαζέηεο γξαθίηε,  

- Διαζηηθά,  

- Άρξεζηα μύια θαη έπηπια,  

- Χξηζηνπγελληάηηθα δέληξα,  

- ιάδη θηλεηήξα,  

- CD, DVD, 

- ηζάληεο από δέξκα,  

- νδνληόβνπξηζεο θαη μπξαθάθηα, 

- Ππξνζβεζηήξαο, - 

- αληηςπθηηθά , θ.ιπ. 



Δεκαπεντάχρονοσ ίδρυςε εταιρεία 
ανακφκλωςησ ςυςκευών 




