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Σαμιώτου Ανακύκλωση ΑΕΒΕ είναι η «πηγή» της ανακύκλωσης στο βόρειο, αλλά 
σταδιακά και σε όλο, το Αιγαίο. Από ηλεκτρικές συσκευές έως... παλαιά αυτοκίνητα 
και ελαστικά, όλα καταλήγουν στην υπερσύγχρονη μονάδα της για να αποκτήσουν 
νέα ζωή.

Τα Χυτήρια Λέσβου ξεκίνησαν σαν μια μικρή τοπική επιχείρηση, μια εποχή κατά την 
οποία η ανακύκλωση έμοιαζε... εξωτική υπόθεση, πόσω μάλλον εκτός Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης. Σήμερα έχει καταφέρει να πρωτοστατεί στην ανακύκλωση, 
συνδυάζοντας περιβαλλοντική ευθύνη και υγιή «πράσινη» επιχειρηματικότητα.

Η εταιρεία ξεκίνησε με τη λειτουργία της ως χυτήριο μετάλλων, όπως χαλκό, 
αλουμίνιο κ.λπ., με τελικό σκοπό την παραγωγή διακοσμητικών αντικειμένων. Μετά 
ακολούθησε η ανακύκλωση σκραπ μετάλλων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών (κουζίνες, πλυντήρια, υπολογιστές, καφετιέρες κ.λπ.), αυτοκινήτων, 
ελαστικών, μπαταριών και, εσχάτως, πλαστικού και χαρτιού. Η πολυεπίπεδη αυτή 
ενασχόληση της εταιρείας είχε ως αποτέλεσμα να είναι μία από τις λίγες στην 
Ελλάδα που είναι συμβεβλημένη με όλα τα αρμόδια «συστήματα» εναλλακτικής 
διαχείρισης (ανακύκλωσης), για ειδικές κατηγορίες στερεών αποβλήτων 
(Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., Ecoelastica, ΕΔΟΕ, ΣΥΔΕΣΥΣ, ΕΕΑΑ, ΑΦΗΣ κ.ά.). 
Χαρακτηριστικά, το 2009, η εταιρεία ανακύκλωσε 1.365 τόνους ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών, παλαιά αυτοκίνητα συνολικού βάρους 760 τόνων, 3.360 
τόνους μετάλλων, 105 τόνους συσσωρευτών, 510 τόνους ελαστικών, 160 τόνους 
χαρτί και 50 τόνους πλαστικού!

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρέμβαση για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές καθημερινής χρήσης, δεδομένου ότι, εκτός από τα ανακυκλώσιμα υλικά, 
περιέχουν και μια σειρά από άκρως επικίνδυνα υλικά, όπως αμίαντο, μόλυβδο και 
τοξικές οργανικές ενώσεις. Αξιοσημείωτο είναι το έργο της για το 2009 σε αυτό τον 
τομέα: διαχειρίστηκε 1.157 τόνους ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών, ανέκτησε 
από αυτές 885 τόνους αξιοποιήσιμων υλικών που οδηγήθηκαν στην ανακύκλωση 
και 102,5 τόνους επικίνδυνων υλικών, που οδηγήθηκαν στην ειδική διαχείριση, τα 
οποία διαφορετικά θα επιβάρυναν για τους επόμενους αιώνες τον αέρα, το έδαφος 
και τον υδροφόρο ορίζοντα.

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΧΥΤΗΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ δεν δραστηριοποιείται μόνο στους 
δεκατρείς δήμους του νησιού, αλλά σε όλο το βόρειο Αιγαίο. Εχει υπογράψει 



συμβάσεις συνεργασίας με φορείς από τα γειτονικά νησιά, όπως η Χίος, η Λήμνος, η
Σάμος και η Ικαρία, και επεκτείνεται διαρκώς και στα υπόλοιπα! Λειτουργεί με 
προδιαγραφές ISO 9000 (σύστημα ποιότητας) και ISO 14001 (διεθνές πρότυπο για 
την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), που πιστοποιούν ότι 
η αποθήκευση, η επεξεργασία και η μεταφορά του υλικού γίνονται σύμφωνα με 
τους διεθνείς κανονισμούς και με τον πλέον ασφαλή τρόπο για το περιβάλλον και 
τους εργαζομένους. Με άλλα λόγια, μια δραστηριότητα με σαφές όφελος για το 
περιβάλλον, που δείχνει την κατεύθυνση στην υπεύθυνη και υγιή πράσινη 
επιχειρηματικότητα!
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