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Τα βασικά πλεονεκτήματα των Τεχνητών Υγροβιότοπων είναι το χαμηλό κόστος κατασκευής και
λειτουργίας σε σύγκριση με μια συμβατική εγκατάσταση. Λειτουργούν χωρίς εξωτερική 
προσφορά ενέργειας αφού η απαιτούμενη ενέργεια προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές που 
χρησιμοποιούν τα φυτά (ήλιος, νερό και θρεπτικά στην ιλύ) και έχουν μεγάλη σταθερότητα στην
απόδοση καθαρισμού χωρίς ανεπιθύμητες οσμές. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επέκτασης 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή και οπτικά έχουν αρμονική προσαρμογή στο φυσικό τοπίο.

Οι Τεχνητοί Υγροβιότοποι έχουν εφαρμογή στην επεξεργασία των λυμάτων σε οικισμούς, δήμους,
ξενοδοχεία, τουριστικές περιοχές. Ιδιαίτερη εφαρμογή έχουν στην αφυδάτωση και ξήρανση 
λυματολάσπης που παράγεται από συμβατικές εγκαταστάσεις.

Επίσης εφαρμόζονται σε βιομηχανίες όπως η γαλακτοβιομηχανία, ελαιοτριβεία, οινοποιεία, 
χημική βιομηχανία, διυλιστήρια, ΧΥΤΑ (στραγγίδια), όπου τα απόβλητα παρουσιάζουν μεγάλες
διακυμάνσεις σε όγκο και συγκεντρώσεις φορτίου.

Σε γενικές γραμμές, οι Τεχνητοί Υγροβιότοποι αποτελούν μία πολύ αξιόπιστη, εναλλακτική 
και οικολογική λύση στο πρόβλημα της επεξεργασίας των λυμάτων και της διαχείρισης της
παραγόμενης  λυματολάσπης. Οι κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας μπορούν να χαρακτηρι-
στούν ιδανικές για την εφαρμογή των Τεχνητών Υγροβιότοπων. 

Οι Τεχνητοί Υγροβιότοποι είναι ένα φυσικό σύστημα για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και της ιλύος. Βασίζονται στη χρησιμοποίηση
φυτών και η παροχή των αποβλήτων σε τέτοια συστήματα διενεργείται πάνω ή κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.   

Τεχνητοί υγροβιότοποι





Προμελέτη, εκπόνηση σχεδίου δράσης, διαχείριση και τελική διάθεση επικινδύνων αποβλήτων.

Η είναι σε θέση να δώσει μοναδικές λύσεις οικονομικά βιώσιμες και περιβαλλοντικά
φιλικές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε βιομηχανίας ή παραγωγού αποβλήτων στο δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα. 

Ο κύκλος των υπηρεσιών της ECOSAFE ξεκινάει με δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις για
την ταυτοποίηση και ταξινόμηση των αποβλήτων και ολοκληρώνεται με την τελική διάθεση τους
σε νόμιμες εγκαταστάσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Με την ολοκλήρωση της διαχείρισης
τους εκδίδεται πιστοποιητικό νόμιμης διάθεσης των αποβλήτων. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί
να αξιοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση στις Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές. 

Η ECOSAFE είναι αδειοδοτημένη από το Υ.ΠΕ.Κ.Α. για όλους τους κωδικούς σύμφωνα με τον
Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων (ΕΚΑ) και ενεργεί σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην
Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία που αφορά την επιτήρηση και τον έλεγχο διασυνοριακών 
μεταφορών επικινδύνων αποβλήτων. 

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

Για τη διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, η ECOSAFE εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία στα έργα και χρησιμοποιεί 
κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και πιστοποιημένο εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών. 

Αναγνώριση και αποξήλωση αμιάντου, τελική διάθεση αποβλήτων αμιάντου και επικάλυψη
των επιφανειών με νέα υλικά.

Η δίνει ολοκληρωμένες λύσεις σε έργα που σχετίζονται με τη διαχείριση αμιάντου
σε κατασκευές στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Με γνώμονα την προστασία του ανθρώπου και
του περιβάλλοντος η εταιρία μας προσφέρει οικονομικά βιώσιμες λύσεις για κάθε κατασκευή. 

Ο κύκλος των υπηρεσιών της ECOSAFE περιλαμβάνει οπτική επιθεώρηση και δειγματοληψία για την
αναγνώριση των υλικών που περιέχουν αμίαντο, αποξήλωση και απορρύπανση του χώρου εκτέλεσης
εργασιών. Κατόπιν διεξάγονται τελικές μετρήσεις στον αέρα του χώρου εργασιών και εκδίδεται 
πιστοποιητικό καθαρότητας του χώρου από ίνες αμιάντου. Τα απόβλητα αμιάντου διαχειρίζονται ως
επικίνδυνα απόβλητα και με το πέρας της διαχείρισης εκδίδεται πιστοποιητικό νόμιμης διάθεσης τους.
Τα πιστοποιητικά αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν για κάθε νόμιμη χρήση στις Εθνικές και Κοινοτικές
Αρχές. Τέλος γίνεται επικάλυψη των αποξηλωμένων επιφανειών αμιάντου με νέα υλικά φιλικά προς
τον άνθρωπο και το περιβάλλον, όπως μονωτικά πάνελ, μεταλλικά φύλλα κ.α.

Η ECOSAFE είναι αδειοδοτημένη από το Υπουργείο Εργασίας για την αποξήλωση αμιαντούχων
υλικών και από το ΥΠΕΚΑ για τη περαιτέρω διαχείριση έως την τελική διάθεσή τους. 

Η Ecosafe συνεχώς ανανεώνει τις πιστοποιήσεις ως προς: EN ISO 9001:2008 Σύστημα Διασφάλισης Ποιότ  ητας,            

Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Αποξήλωση αμιάντου & Τεχνικά έργα



Μονάδες βιολογικής και χημικής επεξεργασίας για αστικά & βιομηχανικά απόβλητα

Η ECOSAFE δίνει ολοκληρωμένες λύσεις σε έργα κατασκευής τέτοιων μονάδων και ανάλογα με τις απαιτήσεις,
αναλαμβάνει από το σχεδιασμό και την προμελέτη έως την εκκίνηση (start up) και τη συντήρηση της μονάδας.

Οι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων μπορούν να εγκατασταθούν σε ξενοδοχεία και τουριστικές εγκαταστάσεις, 
μεμονωμένες κατοικίες και οικισμούς, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, εστιατόρια και κάθε εμπορική 
εγκατάσταση η οποία περιλαμβάνει κουζίνα, χώρους στάθμευσης οχημάτων και πλυντήρια αυτοκινήτων.

Μονάδες φυσικοχημικής επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων

Οι μονάδες ΦΧ επεξεργασίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών αποβλήτων ποικίλων δυναμικοτήτων.
Παρουσιάζουν μεγάλη σταθερότητα στην απόδοση καθαρισμού διότι έχουν ανοχή σε βίαιες μεταβολές ρυπαντικών
και υδραυλικών φορτίων.

Η διαδικασία της επεξεργασίας είναι πλήρως ελεγχόμενη, η αυτοματοποίηση γίνεται μέσω PLC και ο εύκολος 
χειρισμός επιτυγχάνεται με την οπτικοποίηση της διαδικασίας σε οθόνη αφής. Οι μονάδες ΦΧ επεξεργασίας έχουν το
ιδιαίτερο πλεονέκτημα του χαμηλού ενεργειακού κόστους καθώς και του χαμηλού κόστους συντήρησης.

Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων επιμολυσμένων με έλαια 

Η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι ένα σύστημα τύπου compact με αυτόματη λειτουργία μέσω PLC. Η μονάδα είναι
ιδιαίτερα εύκολη στη χρήση - συντήρηση και εξαιρετικά χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. 

Τα παράγωγα της μονάδας που προκύπτουν με φυσικό διαχωρισμό είναι τα ανακτώμενα έλαια που μπορούν να 
ανακυκλωθούν και να μεταπωληθούν και το καθαρό νερό που μπορεί να επαναχρησιμοποίηθεί στην παραγωγική 
διαδικασία. Άλλα πλεονεκτήματα είναι η εξάλειψη του όγκου των αποθηκευμένων αποβλήτων και το μικρό ενεργειακό
& λειτουργικό κόστος που σημαίνει τελικά και μικρό κόστος ανά κυβικό μέτρο επεξεργασμένου μίγματος αποβλήτων.

                EN ISO 14001:2004 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, OHSAS 18001:2007 Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία.

Περιβαλλοντικά έργα


