
H Polyeco ιδρύθηκε το 2001 και αποτελεί την πρώτη βιομηχανία 
ολοκληρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων στην 
Ελλάδα.

Από την ίδρυσή της έως και σήμερα, η Polyeco προσπαθεί συνεχώς να 
βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητα 
των πελατών της. Μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, έρευνας και 
ανάπτυξης στους τομείς της ανάκτησης, απορρύπανσης και 
αποκατάστασης, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις βιώσιμης 
διαχείρισης αποβλήτων για τον βιομηχανικό τομέα. Το ευρύ πεδίο 
εξειδίκευσης της Polyeco περιλαμβάνει την αδειοδότηση, 
απορρύπανση, μεταφορά, ανάκτηση και διάθεση όλων των τύπων 
επικινδύνων και μη επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων. 

Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση ανάμεσα στις πιο σημαντικές 
εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με 
ισχυρή παρουσία στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την 
Κεντρική Ασία, τη Λατινική Αμερική και τις χώρες του Ινδικού Ωκεανού, 
υλοποιώντας μερικά από τα πλέον απαιτητικά έργα διαχείρισης 
αποβλήτων σε όλη την υφήλιο. Στα πλαίσια της διεθνούς ανάπτυξης 
της έχει ιδρύσει ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών (Polyeco Group), 
αναλαμβάνοντας μεγάλα περιβαλλοντικά έργα, τα οποία την 
καθιστούν μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων 
αποβλήτων παγκοσμίως. 

Η εκτεταμένη γνώση μας στις διάφορες πολιτικές και σε διεθνείς 
κανονισμούς που διέπουν τη διαχείριση και μεταφορά αποβλήτων, 
μας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίζουμε τις απαραίτητες άδειες για 
την αξιοποίηση των αποβλήτων, καθώς και την έκδοση διασυνοριακών 
αδειών για διάθεση σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις εντος́ και εκτός 
Ε.Ε. Ο επαγγελματισμός και οι εξειδικευμένες υπηρεσίες μας, πληρούν 
τα αυστηρά διεθνή πρότυπα, προσφέροντας στους πελάτες μας 
αποδοτικότητα σε χρόνο, κόστος και πόρους. 

Η υπεροχή της Polyeco καταγράφεται σε διάφορους διεθνείς 
διαγωνισμούς που διεξάγονται από τους ΟΗΕ (UNDP), Παγκόσμια 
Τράπεζα (UNRIC), Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (F.A.O) 
κ.τ.λ. Έχοντας αναλάβει και διεκπεραιώσει περισσότερα από 100 έργα 
σε απομακρυσμένες και αστικές περιοχές, η Polyeco τοποθετείται στον 
παγκόσμιο χάρτη των εταιρειών διαχείρισης και μεταφοράς 
αποβλήτων και η ισχυρή της παρουσία σε αναδυόμενες αγορές την 
καθιστά ανταγωνιστική σε περισσότερες από 20 χώρες. 
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