Ποια είναι η Φωτοκύκλωση
Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. είναι Συλλογικό Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού &
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού «Α.Η.Η.Ε.», εγκεκριμένο από
τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης «Ε.Ο.ΑΝ.» φορέα
του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Σκοπός του συστήματος είναι η οργάνωση, ο συντονισμός
και ο έλεγχος της εναλλακτικής διαχείρισης (συλλογή,
μεταφορά και επεξεργασία) των Α.Η.Η.Ε., με επιδίωξη την
επίτευξη των Εθνικών στόχων, όπως αυτοί καθορίζονται
από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία.
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Η ΦΩΤOΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. είναι φορέας μη επενδυτικού
χαρακτήρα και μη επιδίωξης κερδών, με βασικό στόχο
την προστασία των φυσικών πόρων, την εξοικονόμηση
ενέργειας, την ορθή διαχείριση των αποβλήτων, την
πρόληψη και μείωση του όγκου απορριμμάτων για ένα
καλύτερο μέλλον και Περιβάλλον, για την αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής των πολιτών και για την βέλτιστη
αξιοποίηση των πόρων, με την καλύτερη δυνατή διαχείριση
των μέσων που διατίθενται για την ανακύκλωση των
αποβλήτων Η.Η.Ε.
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Τι μπορώ να ανακυκλώσω

Εάν είστε επαγγελματίας
ηλεκτρολόγος, τεχνική εταιρεία,
επιχείρηση, φορέας, οργανισμός
ή οτιδήποτε άλλο και έχετε στην
κατοχή σας μεγάλη ποσότητα
λαμπτήρων προς απόρριψη
μπορείτε να καλέσετε την
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Τι γίνονται μετά οι λαμπτήρες

Όλοι οι λαμπτήρες στο τέλος της ζωής τους
ανακυκλώνονται.
✓ Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας.
✓ Ευθύγραμμοι λαμπτήρες φθορισμού.
✓ Κυκλικοί λαμπτήρες φθορισμού.
✓ Λαμπτήρες ατμών νατρίων.
✓ Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου.
✓ Λαμπτήρες διόδου εκπομπής φωτός LED.

Οι απορριφθέντες λαμπτήρες που τοποθετούνται
στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης της
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., μεταφέρονται από ειδικά
αδειοδοτημένες μεταφορικές εταιρείες με φροντίδα
και οργάνωση της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., στην
μονάδα επεξεργασίας λαμπτήρων από την οποία
προκύπτει, μετά το στάδιο διαλογής:

• Γυαλί

Πως πρέπει να ανακυκλώσω
✓ Με προσοχή ώστε να μην σπάσουν οι λαμπτήρες.
✓ Οι ευθύγραμμοι λαμπτήρες τοποθετούνται χωριστά
στο ειδικό χαρτοκιβώτιο στο πίσω μέρος του κάδου.
✓ Οι υπόλοιποι λαμπτήρες τοποθετούνται στο ειδικό
χαρτοκιβώτιο στο μπροστινό μέρος του κάδου.

Που μπορώ να ανακυκλώσω
7.500 ειδικοί κάδοι είναι τοποθετημένοι σε:
✓ Καταστήματα Ηλεκτρολογικού Υλικού.
✓ Δημοτικά καταστήματα.
✓ Δημόσιους οργανισμούς.
✓ Σούπερ-μάρκετ.
✓ Εκπαιδευτικά ιδρύματα.
✓ Σε επιλεγμένα σημεία.
σε όλη την Ελλάδα.

Καθαρίζεται και χρησιμοποιείται από την
τσιμεντοβιομηχανία, την ασφαλτοποιία, κλπ.

• Μέταλλα

Ανακυκλώνονται στο 100%
από την βιομηχανία μετάλλων.

• Πλαστικά

Διαχωρίζονται και προωθούνται για την
παραγωγή νέων πλαστικών ειδών ή
προωθούνται σε ειδικούς χώρους απόρριψης.

• Πούδρα φθορισμού

Καθαρίζεται και προωθείται για περαιτέρω
επεξεργασία στο εξωτερικό για την ανάκτηση
σπάνιων γαιών.

• Υδράργυρος

Δεσμεύεται σε ειδικά φίλτρα ενεργού άνθρακα
τα οποία στην συνέχεια προωθούνται σε ειδικούς
χώρους υγειονομικής απόρριψης χωρίς να
επιβαρύνεται το περιβάλλον.

Ενημερωθείτε για τα
σημεία που μπορείτε
να ανακυκλώσετε τους
λαμπτήρες σας στο
www.fotokiklosi.gr
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