Η empties ως αδειοδοτημένος φορέας συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων
Κωδικός ΕΚΑ
08 03
08 03 17*

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και
χρήση τυπογραφικών µελανών
απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

σε πανελλαδικό επίπεδο έχει ως σκοπό την παράδοση των αποβλήτων σε αδειοδοτηµένες
εγκαταστάσεις για εργασίες ανάκτησης (R) ή διάθεσης (D) αυτών.
Τα άδεια αυτά δοχεία ανακατασκευάζονται και προωθούνται και πάλι στην αγορά καινούργια.
Πιο αναλυτικά η διαδικασία :
Πρώτο βήμα : Περισυλλογή των άδειων μελανοδοχείων
Η εταιρία μας τοποθετεί κάδους ανακύκλωσης των μελανοδοχείων inkjets &toners στους
χώρους όπου παράγονται τα απόβλητα(σύμφωνα με ευρωπαϊκή οδηγία θεωρούνται
επικίνδυνα 08 03 17* απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.
Ο κάδος ανακύκλωσης της εταιρίας μας αναφέρει οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, ενώ,
εσωτερικά του υπάρχει μία ειδική ανθεκτική σακούλα.
Οταν γεμίσει και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, περισυλλέγεται από το ειδικευμένο
συνεργείο μας.
Δεύτερο βήμα :Ανακατασκευή και προώθηση στην αγορά
Ο κυριότερος όγκος των άδειων δοχείων που συγκεντρώνονται προωθείται στις
συνεργαζόμενες Μονάδες Ανακατασκευής όπου ακολουθούνται οι παρακάτω
διαδικασίες:











Διαλογή με αυστηρό ηλεκτρονικό έλεγχο των κατάλληλων προς
ανακατασκευή cartridges.
Αποσυναρμολόγηση των μερών των cartridges.
Καθαρισμός των cartridges με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.
Αντικατάσταση των ελαττωματικών μερών με νέα εφάμιλλης ποιότητας.
Επαναγέμιση με μελάνι σε ποσότητες και ποιότητες που συμφωνούν με τις
προδιαγραφές των αρχικών κατασκευαστών(σε αρκετές περιπτώσεις η
ποσότητα και η ποιότητα της μελάνης ειναι περισσότερη και καλύτερη.
Αυτοματοποιημένη επανασυναρμολόγηση των cartridges.
Τελικός ηλεκτρονικός έλεγχος ποιότητας του κάθε cartridge ξεχωριστά
Συσκευασία και προώθηση τους στην αγορά.

Η empties αδειοδοτημένος φορέας συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων
Κωδικός ΕΚΑ
08 03
08 03 17*

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και
χρήση τυπογραφικών µελανών
απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

σε πανελλαδικό επίπεδο εφαρμόζει πιστά τα συστήματα ISO 9001 και ISO 14001.
Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Διεθνές Πρότυπο ISO 9001)
εγγυάται :

Την εφάμιλλη απόδοση σε αριθμό σελίδων πάντα σε σχέση με το
πρότυπο (page yield).

Την εφάμιλλη απόδοση σε πυκνότητα εκτύπωσης πάντα σε σχέση με το
πρότυπο (density yield).

Την ύπαρξη συγκεκριμένων διαδικασιών, ενδιαμέσων και τελικών ποιοτικών
ελέγχων.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης(Σ.Π.Δ) είναι ένα Διεθνές Πρότυπο
( ISO 14001) οικολογικής διαχείρισης.
ΓΕΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
Για τις επιχειρήσεις:












Βελτιώνεται η οργάνωση/τεκμηρίωση, η εικόνα (προς τους καταναλωτές, δανειστές, το κράτος, την
τοπική Αυτοδιοίκηση και προς τους εργαζομένους) και συνεπώς η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.
Ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις και οι κυρώσεις από τη μη τήρηση της νομοθεσίας.
Επιτυγχάνεται αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας, του νερού, των υλικών με αποτέλεσμα να
περιορίζεται το κόστος πόρων και διεργασιών.
Μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις- Μείωση κόστους επεξεργασίας και απόρριψης λυμάτων.
Βελτιώνονται οι σχέσεις και οι συνεργασίες κυρίως με τις αρχές.
Παραδειγματίζονται οι προμηθευτές καθώς και άλλες επιχειρήσεις-οργανισμοί
Δίνονται νέες ευκαιρίες για είσοδο σε αγορές όπου σημαντικό ρόλο παίζουν τα φιλικά προς το
περιβάλλον προϊόντα.
Υπάρχει ελεγχόμενη λειτουργία και βελτιστοποίηση σε διεργασίες.
Βελτιώνονται η ασφάλεια, το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας με άμεση συνέπεια τον περιορισμό
των ατυχημάτων.
Υποκινείται και αναβαθμίζεται το προσωπικό.

Για τους εργαζομένους:





Ενημέρωση και εκπαίδευση σε περιβαλλοντικά θέματα.
Βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους παραγωγής ( μείωση των ρύπων, των
αποβλήτων και του θορύβου, ύπαρξη σχεδίων δράσης για έκτακτα περιστατικά).
Σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων.

Οφέλη ΣΠΔ για την κοινωνία:





Μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος.
Μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων.
Διασφάλιση της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

