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ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ
--"ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ"-ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στην Αθήνα σήμερα την ……………………………… οι κάτωθι υπογραφόμενοι ,
αφενός:
Α) Το Εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΣΕΔ) με
επωνυμία
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
–
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
–
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ – ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και διακριτικό τίτλο "ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ" η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑχαρνώνΑττικής, Λ. Τατοΐου, αρ. 349, και εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας
από τον Γενικό Διευθυντή Γιάννη Αργυρό-Παριανό του Δημητρίου και η οποία για
συντομία στο εξής θα καλείται «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» το οποίο έχει εγκριθεί από
το ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) με την υπ’ αριθ. οικ. 116764 (ΦΕΚ 317 Β/20-022009) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και με την υπ’αριθ. οικ. 623/12 απόφαση του
ΕΟΑΝ (ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)
Β) Η/Ο επιχείρηση/φορέας/οργανισμός ............................................ ………………
......................…………….................................................
………………………..
……………………………..................................…………............................................
με έδρα ………..…………………………………………………...
οδός .…………………………………………..……αρ…………..
που εκπροσωπείται
νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον/την
κ........................................................................................................................................
.................................................................................................. και ο/η οποίος /α για
συντομία στο εξής θα καλείται «ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ»,
Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ είναι ο εγκεκριμένος φορέας, μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, για την εναλλακτική διαχείριση – ανακύκλωση των αποβλήτων
λαμπτήρων - φωτιστικών-μικροσυσκευών και ειδών LED, που συνιστούν το
αντικείμενο της δραστηριότητας του Συστήματος, σε ολόκληρη την Ελληνική
Επικράτεια, ηπειρωτική και νησιωτική.
Η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων αυτών διέπεται από τις γενικές αρχές
εναλλακτικής διαχείρισης του άρθρου 4 του Ν.2939/2001 όπως ισχύει & του Π.Δ.
117/2004 καθώς και του Ν. 3854/10 και Ν. 4042/12.
Ειδικότερα, το ΣΣΕΔ ‘ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ’, μεριμνά για την συλλογή αποβλήτων
λαμπτήρων - φωτιστικών – μικροσυσκευών και LED, που προέρχονται από τους
χρήστες εν γένει και στην συνέχεια προωθεί και επιδιώκει την αξιοποίηση τους
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συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, με την χρησιμοποίηση καθαρών
τεχνολογιών.
Η παρούσα συμφωνία μεταξύ των ανωτέρω διαλαμβάνει αμοιβαία τα κάτωθι :
Η πρώτη (α) των εδώ συμβαλλομένων ‘ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ’ αναλαμβάνει :
- να προμηθεύει δωρεάν το ‘ Σημείο Συλλογής’, με κάδους ανακύκλωσης
κατάλληλου τύπου και κατασκευής αναλόγως του είδους προϊόντος, που θα
φέρουν στις τέσσερις πλευρές ειδική επισήμανση (σήμα) και λογότυπο-αφίσα του
Συστήματος.
Ειδικώς για τους λαμπτήρες, η πρώτη συμβαλλόμενη θα προμηθεύει τα σημεία
συλλογής με ειδικούς για τους λαμπτήρες κάδους με τοποθετημένες κενές
συσκευασίες χαρτοκιβωτίων λαμπτήρων, ώστε να προστατεύονται κατά το δυνατόν,
στις οποίες συσκευασίες, θα τοποθετούνται ευκόλως οι επιστρεφόμενοι προς
απόρριψη λαμπτήρες όλων των ειδών.
Ο κάδος συλλογής φωτιστικών & μικροσυσκευών είναι κατάλληλου μεγέθους για τη
συλλογή αυτών των αποβλήτων.
Η δαπάνη των κάδων απόρριψης βαρύνει την πρώτη συμβαλλόμενη και η
επιλογή του κατάλληλου μεγέθους ορίζεται από τα μέρη, ανήκει δε στην ιδιοκτησία
της και παραχωρείται κατά χρήση στο Σημείο Συλλογής.
- να παραλαμβάνει, η ίδια ή μέσω τρίτων συμβεβλημένων με αυτή μεταφορέων,
από τα Σημεία Συλλογής, τα συλλεχθέντα στον κάδο είδη (Α.Η.Η.Ε.) να τα διακινεί
και να τα παραδίδει στις εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας, αξιοποίησης ή
ανακύκλωσης
- να παραλαμβάνει η ίδια ή μέσω τρίτων συμβεβλημένων με αυτή μεταφορέων,
απόβλητα είδη Η.Η.Ε. από πρακτορεία μεταφορών, προκειμένου για τα ‘Σημεία
Συλλογής’ που ευρίσκονται εκτός του Νομού Αττικής .Το κόστος της μεταφοράς
θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου την πρώτη συμβαλλόμενη «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.».
- να εξασφαλίζει και παρέχει στο ‘Σημείο Συλλογής’ ειδικό σήμα του ΣΣΕΔ ως
απόδειξη της συμμετοχής του ‘Σημείου Συλλογής’ στο πρόγραμμα ανακύκλωσης
Η.Η.Ε. καθώς και έντυπο ενημερωτικό υλικό προς ενημέρωση των χρηστών και
καταναλωτών.
-να προβάλλει τη συμμετοχή του ‘Σημείου Συλλογής’ στο πρόγραμμα ανακύκλωσης
και στη δράση του Συστήματος για το Περιβάλλον
-να οργανώνει σε συνεργασία με το ‘Σημείο Συλλογής’ περιβαλλοντικές δράσεις,
ημερίδες, συνέδρια, κοινωνικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις σε σχολεία και κοινωνικές
ομάδες, για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού και για
την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων
-να παρέχει στοιχεία των παραληφθέντων αποβλήτων εφόσον ζητηθούν από το
‘Σημείο Συλλογής’
-να συλλέγει και μεταφέρει το περιεχόμενο των κάδων κατόπιν ειδοποίησης από το
‘Σημείο Συλλογής’ ή με πρωτοβουλία του ή με προηγούμενη συνεννόηση όταν
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πρόκειται για νησιωτικές περιοχές όπου απαιτείται η παράδοση των αποβλήτων να
γίνει από τον συμμετέχοντα (σημείο συλλογής).
Η ‘Σημείο Συλλογής’ αναλαμβάνει,
- να φροντίζει κατά το δυνατόν για την ενημέρωση των χρηστών- καταναλωτών,
σχετικά με το πρόγραμμα ανακύκλωσης Α.Η.Η.Ε.
- να προσέχει κατά το δυνατόν τον κάδο και το περιεχόμενο του με τα απορριφθέντα
προς ανακύκλωση Α.Η.Η.Ε. και, εφόσον η συμβαλλόμενη επιχείρηση/φορέας
(Σημείο Συλλογής) βρίσκεται εκτός Αττικής, να τα παραδίδει στα μεταφορικά
γραφεία κατόπιν συνεννόησης με το ΣΣΕΔ.
- να τοποθετεί κατά την κρίση του το σήμα του ΣΣΕΔ ως απόδειξη της
συμμετοχής στο σύστημα ανακύκλωσης, καθώς και τον κάδο συλλογής των προς
ανακύκλωση Α.Η.Η.Ε. σε κατάλληλο για αυτό και εάν είναι δυνατόν σε εμφανές για
τον καταναλωτή σημείο
-να ειδοποιεί προ 10 ημερών το Σύστημα σε περίπτωση πλήρωσης του κάδου
συλλογής (για σημεία εντός του Νομού Αττικής), και κατόπιν συνεννόησης (για τα
σημεία εκτός Νομού Αττικής) καθώς επίσης να ειδοποιεί έγκαιρα σε περίπτωση
επιστροφής του κάδου για οποιοδήποτε λόγο
-να ελέγχει τον μεταφορέα που παραλαμβάνει τα απόβλητα αν είναι όντως υπάλληλος
ή συνεργαζόμενος με το σύστημα, άλλως να μην επιτρέπει σε τρίτους να παραλάβουν
τα απόβλητα ή τον κάδο
Τα ανωτέρω συμφωνηθέντα γίνονται χωρίς αντάλλαγμα για τα δυο μέρη και με βάση
την υποχρέωση που απορρέει από τους παραπάνω Νόμους και από την
Περιβαλλοντική ευαισθησία και αναγκαιότητα.
Η παρούσα συμφωνία λύνεται με κοινή συναίνεση των μερών ή για οποιοδήποτε
λόγο που συντρέχει στο πρόσωπο εκάστου μέρους.
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε δύο (2) πρωτότυπα,
ένα για το κάθε συμβαλλόμενο μέρος και υπογράφεται ως έπεται.
Το ΣΣΕΔ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.
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