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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σήμερα, οι βασικοί άξονες της πολιτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στη χώρα μας,
διαμορφούμενες σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (και ειδικότερα την Οδηγία-Πλαίσιο για
τα απόβλητα 2008/98) και τη σύγχρονη επιστημονική γνώση, προσδιορίζονται ιεραρχικά ως
ακολούθως:
α) Πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων (μέσω της μείωσης της ποσότητας ή της επικινδυνότητας)
β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,
γ) ανακύκλωση,
δ) άλλου είδους ανάκτηση, ανάκτηση ενέργειας,
ε) ασφαλής διάθεση.
Η παραπάνω οδηγία αποτυπώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το Ν. 4042/12 η οποία αφορά την ‘Ποινική
προστασία του Περιβάλλοντος’ κατεξοχήν και άλλες διατάξεις σχετικές με τη διαχείριση αποβλήτων
και με την «διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού».
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Το σύνολο των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης στη χώρα μας ρυθμίζεται από το Νόμο
2939/2001(ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων
προϊόντων Ε.Ο.ΑΝ. (πρώην Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο οποίος λειτουργεί
ουσιαστικά ως νομοθεσία πλαίσιο για όλα τα ειδικά ρεύματα αποβλήτων, εξασφαλίζοντας ομοιομορφία
νομικών υποχρεώσεων ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο είδος ανακυκλώσιμου αποβλήτου. Ο νόμος
εφαρμόζεται για : τις συσκευασίες, τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους, τα παλαιά ελαστικά, τις
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, τα παλαιά ορυκτέλαια, τα απόβλητα του ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλπ. Για κάθε ένα από τα ειδικά ρεύματα αποβλήτων έχει εκδόθηκε ένα
αντίστοιχο ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.
Με το Ν. 3854/10 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο Ν. 2939/01, συνέχεια δε με το Ν.4042/12 ‘περί
ποινικής προστασίας του Περιβάλλοντος …’ καθιερώθηκε και ορίστηκε η ‘διευρυμένη ευθύνη’ του
παραγωγού αποβλήτων και επαναδιατυπώθηκαν οι ποινικές διατάξεις και κυρώσεις και ο κύκλος
υπόχρεων διαχειριστών αποβλήτων.
Με την τελευταία ΚΥΑ αρ. 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/9/5/2014) περί εναλλακτικής διαχείρισης
αποβλήτων ΑΗΗΕ σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΚ, εισάγονται ρυθμίσεις σύμφωνα με την οδηγία
αυτή και αντικαθίσταται το ΠΔ 117/04.
Τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) είναι οι εγκεκριμένοι φορείς για την
διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΣΑ πρόκειται να τεθούν διαφορετικές βάσεις στη Διαχείριση Αποβλήτων στο
εύρος και τις δυνατότητες δράσεις των Συστημάτων και στην ανάπτυξη της δραστηριότητας των Δήμων
στο θέμα της ανακύκλωσης. Αυτό διαφοροποιεί ενδεχομένως τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τα
ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα στην διαχείριση αποβλήτων.
Η ανάπτυξη διαχείρισης αποβλήτων μέσα από το δίκτυο Πράσινων Σημείων πρέπει να ενσωματωθεί
στην υπάρχουσα διαχείριση αποβλήτων. Ο καθορισμός και η οργάνωση των Πράσινων Σημείων καθώς
και η διασπορά, είναι δύσκολο προαπαιτούμενο ώστε να προκύψουν αποτελέσματα από αυτά.
1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το Εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λαμπτήρων, φωτιστικών και
μικροσυσκευών (Α.Η.Η.Ε.) «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» συστήθηκε ως Ανώνυμη Εταιρεία με την
επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» το
Δεκέμβριο 2005 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13054/22/12/2005
Η λειτουργία του Συστήματος, εγκρίθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ με την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ.
οικ. 116764 της 18ης Φεβρουαρίου 2009 (ΦΕΚ 317Β/20.2.2009) ως προς τη διαχείριση φωτιστικών,
λαμπτήρων.
Ακολούθησαν οι κάτωθι τροποποιήσεις του καταστατικού του Συστήματος που αφορούν αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση άρθρων του καταστατικού για την διασφάλιση του «μη
κερδοσκοπικού» χαρακτήρα της Α.Ε. (ΦΕΚ 13580/29/11/2010, ΦΕΚ 11254/11/10/2012 και ΦΕΚ
4382/08-09-2015) όπως επίσης και μία (1) επιπλέον τροποποίηση του καταστατικού του Συστήματος
για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 55933/07.09.2015
Καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.
Επέκτεινε την δραστηριότητα του με την αρ. πρωτ. 623/12 απόφαση έγκρισης του ΕΟΑΝ ως προς τη
συλλογή μικροσυσκευών, σε συνδυασμό με την 314/13/6/12 απόφαση του ΕΟΑΝ, που αφορά τα είδη
LED και σε συνδυασμό με την 279/26/2/13 απόφαση του ΕΟΑΝ που αφορά την μείωση της χρηματικής
εισφοράς φωτιστικών.
Έχει ΑΦΜ 998869212 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αρ. ΓΕΜΗ 6656501000.
Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας καθώς και το σήμα αυτής έχουν κατοχυρωθεί νόμιμα στο Υπουργείο
Εμπορίου – Ανάπτυξης Τμήμα Σημάτων «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ», με αριθμό σήματος 205053.
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Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε πανελλαδική εμβέλεια και αποτελεί το ένα εκ των δυο εγκεκριμένο και
αδειοδοτημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΔ
Διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001/2008 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – Απαιτήσεις.
Διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001/2004 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Απαιτήσεις και
Καθοδήγηση για τη χρήση του.
Συνεργάζεται με τον φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E.
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας είναι τα ακόλουθα:
Επωνυμία
Διεύθυνση
Τηλ. Επικ.
Fax
e-mail
site

:
:
:
:
:
:

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.
Λ. Τατοΐου 349, Τ.Κ. 136 77, Αχαρνές Αττικής
210 - 48 31 164
210 – 48 37 517
info@fotokiklosi.gr
www.fotokiklosi.gr

Νόμιμοι εκπρόσωποι
Πρόεδρος
Τηλ. Επικ.
Διευθύνων Σύμβουλος
Τηλ. Επικ.
Γενικός Διευθυντής
Τηλ. Επικ.
Διευθυντής οικονομικών
Τηλ. Επικ.

:
:
:
:
:
:
:
:

Βασιλείου Γεώργιος
211 – 10 28 000
Σωτηρόπουλος Πάκης
210 – 34 59 010
Αργυρός Ιωάννης (υπεύθυνος παροχής στοιχείων διαχείρισης)
210 – 48 31 164
Τσάκος Θεόδωρος
210 – 48 31 164

1.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Το ρεύμα αποβλήτων που διαχειρίζεται το Σύστημα υπάγεται στην γενική κατηγορία των ηλεκτρικών ηλεκτρονικών ειδών (Α.Η.Η.Ε.). Στα παραπάνω απόβλητα περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες, τα
απόβλητα των οποίων έχουν ιδιαίτερο τρόπο διαχείρισης, ήτοι συλλογής και ανακύκλωσης και
αποτελούν μεγάλο μέρος της δραστηριότητας του Συστήματος. Το συγκεκριμένο απόβλητο είναι
εύθραυστο και ευαίσθητο απαιτεί να γίνεται συλλογή αυτού σε μικρές ποσότητες και ιδιαίτερη προσοχή
κατά την μεταφορά ή την προσωρινή αποθήκευση ώστε αυτό καταλήξει ακέραιο στην ανακύκλωση
όπως απαιτούν οι κανόνες εναλλακτικής διαχείρισης. Από τα λοιπά απόβλητα Η.Η.Ε. το Σύστημα
διαχειρίζεται μέχρι σήμερα τις παρακάτω κατηγορίες :
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Κατηγορία ΗΗΕ Είδος
1. Μεγάλες οικιακές συσκευές
Ηλεκτρικές θερμάστρες, Ηλεκτρικά μάτια
Ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα (ηλεκτρικά
καλοριφέρ)
Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες
2. Μικρές οικιακές συσκευές
3. Εξοπλισμός πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών
Αριθμομηχανές τσέπης και επιτραπέζιες
Τηλέφωνα
Ασύρματα τηλέφωνα
4. Καταναλωτικά είδη
Ραδιόφωνα
Κάμερες μαγνητοσκόπησης
(βιντεοκάμερες)
Συσκευές ηχογράφησης υψηλής
πιστότητας
5. Φωτιστικά είδη - Λαμπτήρες
6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
εργαλεία
Τρυπάνια
Εργαλεία για τη στερέωση με βίδες,
καρφιά ή κοινωμάτια και την αφαίρεσή
τους και για παρόμοιες χρήσεις
9. Όργανα παρακολούθησης και
ελέγχου

Παρατήρηση – σχόλιο
Ως προς το διαχειριζόμενο ρεύμα αποβλήτων του ΣΕΔ, πρέπει να παρατηρηθεί ότι :
Επειδή η απόρριψη των αποβλήτων στα σημεία συλλογής (κάδους), δεν είναι ελεγχόμενη ως προς τον
χρήστη καταναλωτή, συνεπώς κατά την συλλογή αποβλήτων από τους κάδους παραλαμβάνονται
απορριφθέντα απόβλητα και άλλων κατηγοριών, τα οποία κατά την παράδοση στον ανακυκλωτή, μετά
τη διαλογή των, προωθούνται στην ενδεδειγμένη ανακύκλωση αντίστοιχα για κάθε είδος.
Εξ’ αυτού προκύπτει ότι οι περιοριστικές κατηγορίες που διαχειρίζεται το σύστημα, μας περιορίζουν
μόνο ως προς την είσπραξη χρηματικής εισφοράς από υπόχρεους των συγκεκριμένων κατηγοριών. Ενώ
ως προς την διαχείριση, πρακτικά, πρέπει να μεριμνήσουμε και για όσα άλλα είδη προϊόντων
εμπεριέχονται στις ποσότητες συλλογής, συνεπώς σε όλα που διαχειριζόμαστε, και βέβαια με την
ανάλογη δαπάνη και κόστος που αναλογεί στις ποσότητες αυτές, το οποίο και πραγματοποιούμε.
1.4 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Η δραστηριότητα του Συστήματος αναπτύσσεται Πανελλαδικά, τόσο στην Ηπειρωτική όσο και στη
νησιωτική χώρα. Σύμφωνα με την χωρική κάλυψη και τοποθέτηση κάδων συλλογής σε όλα τα σημεία
της επικράτειας και την δυνατότητα πρόσβασης των Ελλήνων πολιτών στα σημεία συλλογής, προκύπτει
ότι το Σύστημα εξυπηρετεί σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού.
Σύμφωνα με τον πληθυσμό της χώρας ήτοι 10.816.286 άτομα καθώς και λαμβάνοντας υπόψη των
αριθμό σημείων συλλογής του ΣΕΔ ήτοι 6.722 σημεία συλλογής, προκύπτει ότι ένα σημείο συλλογής
αντιστοιχεί σε 1.609 άτομα.
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Το ποσοστό κάλυψης της επικράτειας ως προς τις 13 περιφέρειες είναι 100%, ήτοι όλες οι περιφέρειες.
Το ποσοστό κάλυψης της επικράτειας ως προς τους νομούς είναι 100%, ήτοι όλοι οι νομοί.
Το ποσοστό κάλυψης στη νησιωτική χώρα είναι 100%, ήτοι όλα τα νησιά της Ελλάδος.
1.5 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Τα 52 ιδρυτικά μέλη είναι εκπρόσωποι «υπόχρεων» επιχειρήσεων οι οποίες όλες, καθώς και οι λοιπές
συμμετέχουσες επιχειρήσεις του Συστήματος είναι στο σύνολό τους παραγωγοί (κατασκευαστές και
εισαγωγείς) Φωτιστικών, Λαμπτήρων και μικροσυσκευών, δραστηριοποιούμενοι στην αγορά με την
μορφή ατομικών επιχειρήσεων, ή κυρίως εταιρειών (ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΕΕ).
Ακολουθεί ο αλφαβητικός κατάλογος με τους μετόχους και το ακριβές ποσό μετοχών που κατέχει
έκαστος εξ αυτών σήμερα:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ABDUL AZIM

2,08%

ΑΚΡΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2,08%

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ

1,04%

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

1,39%

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΑΚΗΣ

2,08%

ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

2,35%

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

2,32%

ΒΥΡΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

2,32%

ΓΑΛΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

1,30%

ΓΑΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

0,52%

ΓΑΛΛΗΣ ΦΑΝΗΣ

2,08%

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2,08%

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2,08%

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

2,08%

ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ

2,08%

ΔΑΒΛΕΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

2,32%

ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2,32%

ΕΛΙΕΖΕΡ ΒΙΚΤΩΡ

2,08%

ΖΟΥΡΤΣΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

1,04%

ΗΜΙΟΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

2,08%

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2,08%

ΚΑΛΦΑΓΙΩΡΓΗΣ ΑΡΗΣ

2,08%

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΙΟΣ

2,08%

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2,08%

ΚΑΡΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

2,08%

ΚΑΣΙΟΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

3,01%

ΚΛΕΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1,04%

ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΟΣ

1,30%

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

0,69%

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

2,32%

ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

2,08%

ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

1,56%

ΜΑΛΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2,08%

ΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2,08%
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ΜΑΡΕΤΣΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

1,56%

ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ

2,08%

ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ

2,08%

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2,08%

ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

2,08%

ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

2,08%

ΠΑΡΑΒΑΝΤΣΟΣ ΙΩΣΗΦ

2,08%

ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

2,08%

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

2,08%

ΣΑΡΑΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2,08%

ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

2,08%

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

2,08%

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2,08%

ΣΤΡΙΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2,08%

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΚΗΣ

2,32%

ΤΥΦΛΙΩΡΗΣ ΠΟΛΗΣ

2,08%

ΧΑΛΙΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

1,56%

ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗΣ

1,04%

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 192.000 Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και
πιστοποιημένο από τους μετόχους κατά την αναλογία τους.
Διοικητικό Συμβούλιο
Το Σύστημα διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από τη Τακτική Γενική
Συνέλευση του 2012 (ΦΕΚ 11257 10/102012) με πενταετή θητεία, το οποίο συνεδριάζει ανελλιπώς για
τα θέματα της εταιρείας, παρακολουθεί την πορεία επίτευξης των στόχων, τη λειτουργία και την
παραπέρα ανάπτυξη του Συστήματος και λαμβάνει αποφάσεις για τα θέματα της εταιρείας. Τα μέλη του
Δ.Σ. είναι:
• ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
• ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΥΡΙΝΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
• ΠΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
• ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΗΣ, ΜΕΛΟΣ
• ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΜΕΛΟΣ
• ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ
• ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ, ΜΕΛΟΣ
• ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΜΕΛΟΣ
• ΜΙΧΑΛΗΣ –ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΡΑΦΑΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ
Έλεγχος Ποινικού Μητρώου μελών Δ.Σ.
Όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν καταθέσει στο Νομικό Σύμβουλο του ΣΕΔ, την Ποινική Κατάσταση αυτών
της οικείας Εισαγγελίας (Ποινικά Μητρώα των) από την οποία προκύπτει ότι δεν διώκονται για
φορολογικά και οικονομικά αδικήματα σύμφωνα με την πρόβλεψη του νόμου .
1.6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η εταιρία απασχολεί 5 άτομα. Αναλυτικά:
Εργαζόμενοι μισθωτοί
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ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΣΑΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Συνεργάτες
Η εταιρεία,
 Διαθέτει Οικονομική Διεύθυνση και Λογιστήριο και κατ’ επέκταση δεν υπάρχει ανάγκη για
εξωτερική συνεργασία με επαγγελματίες του κλάδου.
 Συνεργάζεται με Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο και την
υποβολή στις διατυπώσεις δημοσιότητας των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την σύνταξη
του Ισολογισμού, αν και δεν είναι υπόχρεοι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου.
 Συνεργάζεται με Νομικό Σύμβουλο, εξωτερικό συνεργάτη
 Συνεργάζεται με Τεχνικό Σύμβουλο κατά περίπτωση.
 Συνεργάζεται με τον πιστοποιημένο φορέα TUV για την πιστοποίηση ποιότητας του ΣΕΔ και
πιστοποίηση των συνεργαζομένων.

1.7 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Για την αντιμετώπιση περιστατικών άμεσης εξυπηρέτησης των σημείων συλλογής των ΑΗΗΕ που
συνεργάζονται με το ΣΣΕΔ όπως επίσης και τη βέλτιστη οργάνωση του δικτύου συλλογής, την
επίβλεψη των σημείων συλλογής και την άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε αίτημα των παραγωγών
αποβλήτων ή των σημείων συλλογής η εταιρεία διαθέτει:
 Δυο (2) μεταφορικά μέσα μικρού μεγέθους τύπου van που διαθέτουν επ’ αυτών ζυγιστικό, και
καλύπτει τις επείγουσες ανάγκες συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων ΗΗΕ εντός του
Μητροπολιτικού άξονα της Αθήνας αλλά και εκτός Αττικής.

Εικόνα 1.1: Φ.Ι.Χ. ΣΣΕΔ «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

 Διαθέτει (2) Ε.Ι.Χ. οχήματα χαμηλού κυβισμού για την εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφοράς των
στελεχών της εταιρείας.
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Εικόνα 1.2: Ε.Ι.Χ. ΣΣΕΔ «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.»

 Έχει αντικαταστήσει τα μεταφορικά μέσα της από βενζινοκίνητα σε πετρελαιοκίνητα, για τη μείωση
των δαπανών κίνησης των οχημάτων, αλλά και για την προστασία του Περιβάλλοντος.
 Το ΣΣΕΔ διαθέτει ίδιους χώρους αποθήκευσης καθώς και την σχετική άδεια αποθήκευσης στον
Δήμο Αχαρνών, για την προσωρινή αποθήκευση αναγκαίων ειδών και μηχανημάτων για την διαχείριση
των συλλεγομένων αποβλήτων.
 Το ΣΣΕΔ διαθέτει στον αδειοδοτημένο χώρο προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων, κατάλληλο
εξοπλισμό για την οργάνωση και λειτουργία των εργασιών φόρτωσης και εκφόρτωσης των ΑΗΗΕ,
ήτοι:

 ζυγιστικό παλετοφόρο για την καταμέτρηση των ποσοτήτων που παραλαμβάνει για προσωρινή
αποθήκευση,

Εικόνα 1.3: Ζυγιστικό παλετοφόρο

 παλετοφόρα χειροκίνητα,
 ανυψωτικό ηλεκτροκίνητο
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Εικόνα 1.4: Ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό

 σκούπα,
 σύστημα απορρύπανσης με συστοιχία φίλτρων ενεργού άνθρακα για τον καθαρισμό των
μεταφορικών μέσων και των αποθηκευτικών χώρων,

Εικόνα 1.5: Σύστημα απορρύπανσης

 μηχάνημα φορητό μέτρησης της συγκέντρωσης υδραργύρου για τον έλεγχο εν δυνάμει εκροών
υδραργύρου, στα μεταφορικά μέσα και στο φυσικό περιβάλλον.
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Εικόνα 1.6: Μετρητής συγκέντρωσης υδραργύρου

Ο εξοπλισμός των γραφείων περιλαμβάνει:
 Κεντρική Μονάδα μηχανογράφησης, με την οποία καλύπτεται η οργάνωση και κατανομή των
εντολών συλλογής και μεταφοράς και η έκδοση των σχετικών Δελτίων Αποστολής,
 Πολυμηχάνημα εκτύπωσης,
 Ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
 Γραφειακό εξοπλισμό και έπιπλα υπαλλήλων και επισκεπτών
 Αίθουσα συνεδρίασης.
Το ΣΣΕΔ διαθέτει από 01.01.2014 Λογισμικό Πρόγραμμα για την ταυτοποίηση και διασταύρωση του
συνόλου των στοιχείων και τον έλεγχο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων συλλογής και μεταφοράς
ΑΗΗΕ με την άμεση μετάδοση των πληροφοριών συλλογής και μεταφοράς των ΑΗΗΕ στο ΣΕΔ, ώστε
να είναι στη άμεση διάθεση του Συστήματος, σε ετήσια, μηνιαία ακόμη και ημερήσια βάση όλα τα
στοιχεία, και να συλλέγονται να παρακολουθούνται και να ελέγχονται όλες οι πληροφορίες (ποσότητες
ανά σημείο, ανά μεταφορέα, ανά γεωγραφική περιοχή, ανά είδος αποβλήτου κλπ).
Οι επιχειρήσεις συλλογής και μεταφοράς ΑΗΗΕ του ΣΣΕΔ διαθέτουν φορητές συσκευές αυτόματης
έκδοσης παραστατικού ποσοτήτων κατόπιν επιτόπιας ζύγισης στο κάθε σημείο συλλογής ώστε
αυτόματα να καταχωρούνται τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των συλλεγόμενων ΑΗΗΕ παράλληλα
με την καταχώρηση των φορολογικών στοιχείων και στοιχείων διεύθυνσης του εξυπηρετούμενου
σημείου συλλογής εις τρόπον ώστε το ΣΣΕΔ να έχει στη διάθεση του όλα τα εκδιδόμενα στοιχεία και
κυρίως ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα άμεσα και ηλεκτρονικά.
1.8 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΔ
Βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας
 Η Εταιρεία, για την εύρυθμη λειτουργία της, έχει καθορίσει βασικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να
τηρούνται από το σύνολο του προσωπικού και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της.
 Πρωταρχικό στόχο του κώδικα δεοντολογίας της Εταιρείας αποτελεί η δημιουργία κλίματος
εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών και επιπέδων συνεργαζομένων και εργαζομένων της
Εταιρείας.
 Η φιλοσοφία της Εταιρείας επικεντρώνεται στην κάλυψη των αναγκών της εναλλακτικής διαχείρισης
αποβλήτων, στην ταχεία ανταπόκριση στις συνθήκες της αγοράς Αποβλήτων Ηλεκτρικού &
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και στα αποτελεσματικά συστήματα διοίκησης και διαχείρισης. Η ανάγκη
κανόνων δεοντολογίας προέκυψε κατά κύριο λόγο από την ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρείας, των
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αυξημένων υποχρεώσεων αυτής έναντι των εποπτικών οργάνων, από την ύπαρξη σημαντικών
πληροφοριών που χειρίζεται μεγάλος αριθμός εργαζομένων και συνεργατών της και από την ανάγκη
θέσπισης μέτρων για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από μη σύννομες δραστηριότητες.
 Σημειώνεται ότι οι αρχές του κώδικα δεοντολογίας που περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό,
δεν αποσκοπούν να υποκαταστήσουν την Εργατική Νομοθεσία, την Περιβαλλοντική Νομοθεσία, τη
Νομολογία, τις Συμβάσεις ή τους Κανονισμούς Εργασίας, αλλά περιγράφουν τις αρχές που διέπουν τις
σχέσεις της Εταιρείας με τους εργαζόμενούς της και τα μέλη της Διοίκησης.
 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσωπικό και τα πρόσωπα που, εξαιτίας της σχέσης τους
με την Εταιρεία, έχουν πρόσβαση σε Εσωτερικές Πληροφορίες, οφείλουν να μην κάνουν χρήση των
πληροφοριών αυτών, αμέσως ή εμμέσως για λογαριασμό των ιδίων ή της οικογένειας αυτών, ούτε και
να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες αυτές σε οποιοδήποτε πρόσωπο.
Περαιτέρω απαγορεύεται στα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, που υπόκεινται στην απαγόρευση
κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών να ανακοινώνουν προνομιακές πληροφορίες σε άλλο
πρόσωπο, εκτός εάν τα πρόσωπα που υπόκεινται στην απαγόρευση ενεργούν στο σύνηθες πλαίσιο
άσκησης της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων τους.
Για τον λόγο αυτό τα σχετιζόμενα με την εταιρεία ως άνω πρόσωπα υποχρεούνται στην υπογραφή
Συμφώνου Εμπιστευτικότητας – Εχεμύθειας το οποίο διέπεται από τους Ελληνικούς νόμους και το
Εθνικό Δίκαιο και δεσμεύει τους συμβαλλόμενους.
 Οργανωτική δομή της εταιρείας - Οργανωτικές Αρχές
Η οργάνωση της Εταιρείας διαχωρίζεται σε Γενική Διεύθυνση, Οικονομική Διεύθυνση ,Τεχνική
Διεύθυνση και Διεύθυνση Marketing, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με διακριτές αρμοδιότητες και
συγκεκριμένο αντικείμενο δραστηριοτήτων. Ο αριθμός, το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες των
Διευθύνσεων καθορίζονται ή τροποποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής
Συνέλευσης κατά περίπτωση, με αντίστοιχη τροποποίηση του Κανονισμού, σύμφωνα με τους εκάστοτε
ισχύοντες νόμους και το Καταστατικό της Εταιρείας.

 Οργανόγραμμα της Εταιρείας
Παρακάτω παρατίθεται η οργανωτική δομή της Εταιρείας. Βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και
δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία διευθύνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο υπάγεται ο
Γενικός Διευθυντής, στον οποίο υπάγονται οι τρείς Διευθύνσεις και ο Υπεύθυνος Διαχείρισης
Ποιότητας.
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1: Σχηματική απεικόνιση Οργανογράμματος της Εταιρείας

 Πολιτικές και διαδικασίες
Η Εταιρεία διοικείται και ελέγχεται μέσω γραπτών διαδικασιών και κανονισμών, και σύμφωνα με τις
πολιτικές που ορίζονται στον κανονισμό. Τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 και
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 αποτελούν βασικά στοιχεία της Εταιρείας.
Το σύνολο των διαδικασιών και κανονισμών βρίσκεται ταξινομημένο σε ανανεούμενη μορφή και είναι
στη διάθεση του προσωπικού.
1.9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΣΕΔ
Για την λειτουργία και την οργάνωση του Συστήματος έχει υπογραφεί και εφαρμόζεται Εσωτερικός
Κανονισμός Λειτουργίας του Φορέα.
2. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το Σύστημα,
 Εντόπισε και αναζήτησε πιθανούς υπόχρεους και ενημέρωσε αυτούς.
 Διαθέτει περίπου 6.722 σημεία συλλογής στα οποία έχει τοποθετήσει και διανείμει ειδικούς
κάδους σε όλη την χώρα ανάλογα με την πληθυσμιακή πυκνότητα, για τη συλλογή αποβλήτων
λαμπτήρων και για την συλλογή λοιπών ΑΗΗΕ που διαχειρίζεται.
 Επέτυχε να συλλεχθούν σε 7 χρόνια τουλάχιστον 10.057.330 λαμπτήρες που θα κατέληγαν
στην χωματερή
 Από το 2009 μέχρι τέλους του 2015 έχει συλλέξει 1.005,733 τόνους αποβλήτων λαμπτήρων,
1.388,16 τόνους αποβλήτων φωτιστικών και από το δεύτερο εξάμηνο του 2012 μέχρι τέλους
2015, 186,251 τόνους μικροσυσκευών. Από τα παραπάνω συλλεχθέντα, ήτοι συνολικά
2.580,14 τόνοι αποβλήτων, ποσότητα εξ ’αυτών 51,403 τόνοι βρίσκονται σε προσωρινή
αποθήκευση η δε ποσότητα εξ’ αυτών 2.528,74 τόνοι αποβλήτων οδηγήθηκαν προς
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επεξεργασία, ανακύκλωση. Ήτοι ποσοστό 98% του συνόλου των συλλεχθέντων οδηγήθηκε προς
ανάκτηση – επεξεργασία – ανακύκλωση.
Πραγματοποίησε ενημέρωση σχολείων περίπου 40 κατά το έτος 2015, μεταξύ των περίπου 420
συνολικά ενημερωθέντων σχολείων από το Σύστημα, και ενημέρωση άλλων φορέων επίσης, σε
όλη την χώρα και στα νησιά.
Έχει διανείμει 50.000 ενημερωτικά φυλλάδια και γενικά έντυπο υλικό για το έτος 2015, μεταξύ
των συνολικά διανεμηθέντων φυλλαδίων περίπου 150.000.
Απηύθυνε κοινωνικό τηλεοπτικό μήνυμα ενημέρωσης ευαισθητοποίησης για την συλλογή των
συγκεκριμένων αποβλήτων, την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης, και την εφαρμογή του θεσμικού
πλαισίου.
Προωθεί την συνειδητοποίηση από την κοινωνία «της ανακύκλωσης του λαμπτήρα και λοιπών
ΑΗΗΕ»
Καθιέρωσε στην αγορά το όνομα του ΣΕΔ, χωρίς ιδιαίτερη δαπάνη στα Μ.Μ.Ε. ή σε διαφημίσεις
Ανέδειξε το σημαντικό παράγοντα της «ατομικής ευθύνης» στο θέμα της ανακύκλωσης
Επιδιώκει την ποιοτική συλλογή των αποβλήτων ώστε να καταλήγουν με ορθό τρόπο στην
ανακύκλωση.
Επιμελείται για την συλλογή όσο το δυνατόν ακριβέστερων στοιχείων συλλεγομένων και
ανακυκλωθέντων ποσοτήτων και στοιχείων για την διαδρομή και διάθεση των παραγομένων
υλικών.
Ως προς τη μεθοδολογία συλλογής και μεταφοράς βελτιώθηκε ο τρόπος παρακολούθησης και
καταγραφής όλων των πράξεων συλλογής μεταφοράς καθώς και των ποσοτήτων και της τελικής
διαδρομής του κάθε αποβλήτου μέχρι την επεξεργασία με νέο ηλεκτρονικό πρόγραμμα
παρακολούθησης και καταγραφής των αποβλήτων.
Επιδίωξε και ελέγχει όλους τους συνεργαζόμενους με το ΣΕΔ μεταφορείς, ανακυκλωτές.
Επιδιώκει την επέκταση των κατηγοριών αποβλήτων που διαχειρίζεται το ΣΕΔ επ’ ωφελεία του
Συστήματος και της Εναλλακτικής Διαχείρισης.
Σχετικά με το αρχικό επιχειρησιακό σχέδιο έχουν υπάρξει σχετικές βελτιώσεις και τροποποιήσεις
και ως προς τον τρόπο διαχείρισης και ως προς τον σχεδιασμό και την εκτέλεση συλλογής,
μεταφοράς, ανακύκλωσης των αποβλήτων, και ως προς τις προβλεπόμενες ποσότητες συλλογής
και ανακύκλωσης των αποβλήτων. Αυτό προκύπτει ως αναγκαία συνέπεια της ραγδαίας εξέλιξης
και ανάπτυξης της ανακύκλωσης τα τελευταία έτη καθώς και της συνεχούς διαφοροποίησης των
νομοθετικών διατάξεων αλλά και των πρακτικών, οι οποίες δεν είχαν αναπτυχθεί αρκετά μέχρι τα
τελευταία χρόνια. Ήδη έχει κατατεθεί νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την ανανέωση και την
επέκταση διαχείρισης από το ΣΕΔ σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες αποβλήτων.

3. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
3.1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ
Η διαχρονική ανάπτυξη τους είναι η ακόλουθη:
 Δεκέμβριος 2005 συμμετέχουσες επιχειρήσεις 52 (ιδρυτικών μελών),
 Φεβρουάριος 2009 (έναρξη λειτουργίας) συμμετέχουσες επιχειρήσεις 64,
 Δεκέμβριος 2009 συμμετέχουσες επιχειρήσεις 85,
 Δεκέμβριος 2010 συμμετέχουσες επιχειρήσεις 100,
 Δεκέμβριος 2011 συμμετέχουσες επιχειρήσεις 130,
 Δεκέμβριος 2012 συμμετέχουσες επιχειρήσεις 170,
 Δεκέμβριος 2013 συμμετέχουσες επιχειρήσεις 216,
 Δεκέμβριος 2014 συμμετέχουσες επιχειρήσεις 229,
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Δεκέμβριος 2015 συμμετέχουσες επιχειρήσεις 205.
Μέχρι τον Απρίλιο του 2016 ο συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων επιχειρήσεων ανήλθε
σε 223.

Η επιδίωξη μας για αύξηση των συμβεβλημένων και για το έτος 2015 δεν αποδείχτηκε εφικτή,
διότι :
 Παραμένει η γενική απροθυμία των ‘υπόχρεων’ να τηρήσουν τις υποχρεώσεις των και λόγω της
κρίσης και για επιπλέον λόγους, παρά την επίμονη προσπάθεια του ΣΕΔ και τις συνεχείς οχλήσεις
 Από μέρους του ΕΟΑΝ καμία παρέμβαση και κανένα αποτέλεσμα δεν επιτεύχθηκε ως προς τους
‘υπόχρεους’ που αρνούνται την ένταξη των σε Συστήματα
 Οι ποσότητες συλλεγομένων ως προς τους λαμπτήρες και τα φωτιστικά δεν έφτασαν τις
προβλεπόμενες ενώ ως προς τις μικροσυσκευές έχουν υπερκαλυφθεί.
 Η επέκταση των κατηγοριών διαχείρισης του Συστήματος με το Νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο
προβλέπεται στο μέλλον να συνεισφέρει στο Σύστημα αφενός μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων
αφετέρου σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό συνεργαζομένων στο Σύστημα. Εν τούτοις άμεση πρόοδος
είναι δύσκολη λόγω εκκρεμών θεμάτων στη Διαχείριση Αποβλήτων όπως το θέμα της «εξαίρεσης
οικιακών φωτιστικών σωμάτων» που επανήλθε προς συζήτηση και το οποίο μειώνει τον αριθμό των
συμβεβλημένων υπόχρεων και των δηλωθέντων ποσοτήτων
 Τα θέματα και οι καινοτομίες που εισήγαγε το Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων εισάγουν αλλαγές
 Ο καθορισμός και η λειτουργία των σχεδιαζόμενων «Πράσινων Σημείων Συλλογής» απαιτεί
αλλαγή σχεδιασμού διαχείρισης καθώς και η διαδικασία «επαναχρησιμοποίησης» κλπ.
Εκτιμήσεις
Συνεπώς, εκτιμούμε σήμερα ότι οι προβλέψεις για τα επόμενα έτη είναι αρνητικές, και ο αριθμός
των ήδη εγγεγραμμένων υπόχρεων που υπάρχει σήμερα στο Σύστημα, θα μειωθεί δραστικά. Το θέμα
που αναφέρθηκε ανωτέρω σχετικά με την εξαίρεση των «οικιακών φωτιστικών σωμάτων» θα
οδηγήσει σε μείωση τουλάχιστον 10% του αριθμού των εγγεγραμμένων αλλά και σε μείωση
τουλάχιστον 30% των δηλωθέντων ποσοτήτων.
Η σταθερή πρόβλεψη 10% κατ’ έτος νέων εγγεγραμμένων υπόχρεων δεν συμψηφίζει τις παραπάνω
απώλειες.
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3.2 ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Σύμφωνα με τις δηλωθείσες ποσότητες των συμμετεχόντων, τα προϊόντα που διατέθηκαν στην
αγορά, ήταν:
Για το έτος 2006: 445 τόνοι λαμπτήρων και 1.700 τόνοι φωτιστικών
Για το έτος 2007: 611 τόνοι λαμπτήρων και 2.073 τόνοι φωτιστικών
Για το έτος 2008: 885 τόνοι λαμπτήρων και 2.110 τόνοι φωτιστικών
Για το έτος 2009: 884 τόνοι λαμπτήρων και 2.194 τόνοι φωτιστικών
Για το έτος του 2010: 800 τόνοι λαμπτήρων και 1.728 τόνοι φωτιστικών
Για το έτος του 2011: 1.056 τόνοι λαμπτήρων και 2.365 τόνοι φωτιστικών
Για το έτος του 2012: 780 τόνοι λαμπτήρων, 2.082 τόνοι φωτιστικών και 115,02 τόνοι
μικροσυσκευών
Για το έτος 2013: 831 τόνοι λαμπτήρων, 2.300 τόνοι φωτιστικών και 391,2 τόνοι
μικροσυσκευών
Για το έτος 2014: 900 τόνοι λαμπτήρων, 2.954 τόνοι φωτιστικών και 559 τόνοι μικροσυσκευών.
Για το έτος 2015: 563,34* τόνοι λαμπτήρων, 2.786,10 τόνοι φωτιστικών και 428,80 τόνοι
μικροσυσκευών.
*Σημ. : Οι ποσότητες του έτους 2015 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη εμφανίζονται εντελώς
αποκλίνουσες πράγμα το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι ήδη το «μέσο βάρος» εκάστου
λαμπτήρα ορίστηκε στα 100 γραμμάρια σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μελέτες που έχουν
συσχετιστεί.

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας και γράφημα με τις ποσότητες που διατίθενται στην αγορά κατ’
έτος:

Έτος
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ PUT IN THE MARKET
Λαμπτήρες
Φωτιστικά
(tn)
(tn)
445
1.700
611
2.073
885
2.110
884
2.194
800
1.728
1.056
2.365
780
2.082
831
2.300
900
2.954
563,34*
2.786,10
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Μικροσυσκευές
(tn)
0
0
0
0
0
0
115,02
391,2
559
428,80

PUT IN THE MARKET ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η.Η.Ε(tn)
Κατηγορία 1
164,79
Κατηγορία 2
202,62
Κατηγορία 3
4,92
Κατηγορία 4
2,66
Κατηγορία 5
2.786,10
Κατηγορία 5Α
563,34
Κατηγορία 6
0,07
Κατηγορία 9
53,73

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι για το έτος 2015 ως προς τους λαμπτήρες υπήρξε αύξηση των
ποσοτήτων που μπήκαν στην αγορά σχετικά με το προηγούμενο έτος κατά ποσοστό 25% (2015 Τεμάχια
λαμπτήρες 5.633.397 – 2014 Τεμάχια λαμπτήρες περίπου 4.500.000), ενώ ως προς τα φωτιστικά και τις
μικροσυσκευές οι ποσότητες που διατέθηκαν στην αγορά υπολείπονται κατά πολύ των ποσοτήτων του
προηγούμενου έτους ήτοι 6% και 24% αντίστοιχα.
Οπότε παρά τις δυσοίωνες και επιφυλακτικές προβλέψεις για το 2015 το ΣΣΕΔ εμφανίζει θετικό
απολογισμό ως προς τις ποσότητες λαμπτήρων που μπήκαν στην αγορά αντίθετα αρνητικό απολογισμό
ως προς τις ποσότητες φωτιστικών & μικροσυσκευών που μπήκαν στην αγορά σύμφωνα με τις
δηλώσεις των υπόχρεων εγγεγραμμένων στο ΣΣΕΔ επιχειρήσεων.
Ακολουθεί το γράφημα PUT IN THE MARKET:

Έλεγχος δηλωθέντων ποσοτήτων
Από την αξιοποίηση των στοιχείων των δηλωθέντων ποσοτήτων, τις συγκρίσεις με προηγούμενα έτη,
από την εμπειρία της αγοράς και από την λειτουργία του Συστήματος έχει διαπιστωθεί ότι οι
δηλωθείσες ποσότητες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Η απόκρυψη ποσοτήτων
από τις δηλώσεις των υπόχρεων γίνεται με 3 τρόπους :
 κάποια προϊόντα που μπαίνουν στην αγορά δεν δηλώνονται καθόλου στο Σύστημα
 κάποια προϊόντα που απαιτούν αυξημένη χρηματική εισφορά - σε περίπτωση που υπάρχουν
δυο κατηγορίες χρηματικής εισφοράς -, οι υπόχρεοι δηλώνουν τα περισσότερα προϊόντα τους ή
σχεδόν το σύνολο των προϊόντων τους στην χαμηλότερη χρηματική εισφορά.
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 και τέλος δηλώνονται μικρότερες ποσότητες από τις πραγματικά διατεθείσες στην αγορά.
Ο έλεγχος των δηλωθέντων ποσοτήτων των υπόχρεων, παρότι προβλέπεται στη Σύμβαση
Προσχωρήσεως, κατέληξε πολύ δύσκολος για το Σύστημα κυρίως λόγω της άρνησης των υπόχρεων να
τον δεχτούν αλλά και λόγω της διαπιστωθείσης αδυναμίας εντοπισμού των προϊόντων των υπόχρεων
που δεν δηλώνονται. Αυτό προέκυψε από τις αρχικές πραγματοποιηθείσες έρευνες και ελέγχους του
ΣΕΔ προς τους υπόχρεους. Συνεπώς η σχετική δαπάνη η οποία είναι αρκετά σημαντική που απαιτείται
για τους ελέγχους αυτούς από Ορκωτούς Ελεγκτές κρίνεται μάλλον ασύμφορη και αναποτελεσματική
για το ΣΕΔ.
Ο ΕΟΑΝ έχει πλέον επίσημο τρόπο και δυνατότητα να προβεί έστω σε δειγματοληπτικούς ελέγχους
των δηλώσεων των υπόχρεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, ώστε να εξασφαλισθούν
αποτελέσματα στην εναλλακτική διαχείριση.
Προβλέψεις (put in the market)
Ως προς τους λαμπτήρες οι προβλέψεις για το 2016 είναι ανοδικές ήτοι αναμένεται ποσοστό αύξησης
τουλάχιστον 10% .
Ως προς τα φωτιστικά επίσης εκτιμάται μια σταθερή αύξηση η οποία θα αναπληρώσει τη μείωση του
2015 και ενδεχομένως θα την ξεπεράσει. Το ποσοστό αύξησης και οι προβλέψεις για τα επόμενα έτη ως
προς τα φωτιστικά δεν είναι ασφαλής λόγω της «εξαίρεσης των οικιακών φωτιστικών σωμάτων» που
διαλαμβάνεται στο παράρτημα της ΚΥΑ/2014.
Ως προς τις μικροσυσκευές αναμένεται σχετική αύξηση έως 8%.
ΠΙΝΑΚΑΣ (PUT IN THE MARKET) - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
2012
2013 2014
2015
2016
780
831
900
563,34
620
Λαμπτήρες (tn)
2.082 2.300 2.954 2.786,10
3.100
Φωτιστικά (tn)
115,2 391,2
559
428,80
470
Μικροσυσκευές (tn)

2017
640
3.300
500

4. ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
4.1 ΕΜΒΕΛΕΙΑ – ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Η εμβέλεια και η ανάπτυξη λειτουργίας του ΣΣΕΔ είναι πανελλαδική και καλύπτει τόσο την ηπειρωτική
χώρα σε όλες τις Περιφέρειες, όσο και τη νησιωτική χώρα σε καίρια σημεία, με συνεχή έμφαση στη
σύναψη συνεργασιών για την περαιτέρω εξάπλωση του ΣΣΕΔ. Η συλλογή των λαμπτήρων, των
φωτιστικών και των μικροσυσκευών γίνεται μέσω 6.722 τοποθετημένων κάδων σε σημεία συλλογής,
που είναι τοποθετημένοι στις 13 Περιφέρειες της χώρας, ανάλογα με την πληθυσμιακή πυκνότητα, με
στόχο να βρίσκονται σε μικρότερες μεταξύ τους αποστάσεις, για να διευκολύνουν όλους τους χρήστες
και ιδιαίτερα τους οικιακούς.
Το ΣΣΕΔ «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», αναπτύσσει καθημερινά τη συνεργασία του με νέα σημεία
συλλογής (παραγωγούς αποβλήτων ΗΗΕ) σε όλη την Ελληνική επικράτεια, όπως άλλωστε
προβλεπόταν στον εγκεκριμένο φάκελό του, υλοποιώντας ένα αξιόπιστο και ορθολογικό σύστημα
συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, αξιοποίησης & ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ που
επιτρέπει την επίτευξη των στόχων που τίθενται από το νέο θεσμικό πλαίσιο, αλλά και την τεκμηρίωση
των ενεργειών του Συστήματος.
Τα κύρια στοιχεία του σχεδίου ανάπτυξης της εμβέλειας του ΣΣΕΔ είναι:
 Επέκταση της δραστηριότητας της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. σε όλο το φάσμα των παραγόμενων
κατηγοριών ΑΗΗΕ που παράγονται από το σύνολο των πηγών παραγωγής όπως αναλύθηκαν ανωτέρω
σε όλο το εύρος της Ελληνική Επικράτειας.
 Ήδη το ΣΣΕΔ είναι σε επαφή τόσο με νέους υπόχρεους παραγωγής ΗΗΕ όλου του φάσματος των
κατηγοριών που προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως επίσης και με επιχειρήσεις που πληρούν
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τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στο δίκτυο διαχείρισης ΑΗΗΕ στο πλαίσιο που ορίζει η κείμενη
νομοθεσία.
 Μεγιστοποίηση της απόδοσης των ήδη συνεργαζομένων Σημείων Συλλογής και ένταξη νέων
σημείων στο δίκτυο.
 Υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την επίτευξη συνεργασιών στο τομέα της
επαναχρησιμοποίησης ΑΗΗΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της ισχύουσας νομοθεσίας και σύμφωνα με
τις υφιστάμενες πρακτικές που ακολουθούνται σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.
 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παραγωγών ΑΗΗΕ (από τους ιδιώτες και οικιακούς
καταναλωτές ΗΗΕ, έως της μεγάλης κλίμακας βιομηχανικές μονάδες / εταιρείες και παραγωγούς
ΑΗΗΕ), ώστε να ενταχθούν στο Σύστημα, μέσω ενημερωτικής εκστρατείας, στο σύνολο της ελληνικής
επικράτειας.
4.1.1 ΣΥΜΒΑΣΗ «ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ» ΜΕ ΟΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ
Είτε με πρωτοβουλία του το ΣΣΕΔ, είτε με πρωτοβουλία τρίτων ευαισθητοποιημένων περιβαλλοντικά
χρηστών, προβαίνει σε υπογραφή Σύμβασης Σημείου Συλλογής ή σε καθορισμό σημείου συλλογής με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο ώστε όλα τα ανωτέρω να αποτελούν πηγές συλλογής αποβλήτων.
Τα σημεία συλλογής μπορεί να σχετίζονται με :
1. Υπόχρεους Παραγωγούς / Εισαγωγείς ΑΗΗΕ
2. Διανομείς - Καταστήματα λιανικής ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού υλικού
3. Δήμους ή δημόσιους φορείς, σχολεία, υπηρεσίες, οργανισμούς, νομικά πρόσωπα
4. Ιδιωτικές επιχειρήσεις ( Super market, τράπεζες, πολυεθνικές, αλυσίδες κλπ.)
Κομβικό σημείο μετά την ενημέρωση, αποτελεί η επιδίωξη υπογραφής σύμβασης με τα σημεία
συλλογής, όσα αποδέχονται την υπογραφή της σύμβασης αυτής.
Η τοποθέτηση κάδου σε ‘σημείο συλλογής’ από το ΣΣΕΔ, δεν συνοδεύεται πάντα από υπογραφή
Σύμβασης Σημείου Συλλογής. Ο όρος ‘Σύμβαση’ δημιουργεί εύλογα επιφυλακτικότητα σε ορισμένους,
και εμμένουν αυτοί στην προφορική συμφωνία τοποθέτησης κάδου και συλλογής αποβλήτων.
Σε κάθε περίπτωση, αποδεικτικό στοιχείο για την ύπαρξη του σημείου συλλογής και της ύπαρξης
κάδου, αποτελεί το παραστατικό (δελτίο αποστολής του κάδου) και τα παραστατικά συλλογής
αποβλήτων από το σημείο αυτό. Η υπογραφή των συμβάσεων σημείων συλλογής δεν είναι εύκολη
αλλά ούτε και βέβαιη. Παρότι προφορικά όλοι προτίθενται να συμμετέχουν στην ανακύκλωση,
προκειμένου να υπογράψουν την σύμβαση σημείου συλλογής προβάλλουν εκάστοτε ενστάσεις.
Ειδικά, οι συμβάσεις σημείου συλλογής με τους Δήμους και γενικά με τους Δημόσιους φορείς, οι
οποίοι μάλιστα θα αποτελούσαν πολύ μεγάλη πηγή συλλογής ποσοτήτων για το Σύστημα, δεν είναι
εύκολες. Η υπογραφή τους προσκρούει σε διάφορες αντιρρήσεις και αξιώσεις εκ των οποίων η
σημαντικότερη είναι αυτή της ‘καταβολής αντιτίμου’ για τη συλλογή αποβλήτων, ειδικά των
λαμπτήρων, για την οποία έχουμε εκφράσει την αντίθεση μας και γενικότερα την θέση μας , τόσο στους
Δήμους όσο και στον ΕΟΑΝ.
Γενικώς επισημαίνεται, ότι υπάρχουν αρκετά σημεία συλλογής και στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να έχει
υπογραφεί η «σύμβαση σημείου συλλογής». Με τα συγκεκριμένα σημεία η συνεργασία έχει ξεκινήσει
από προηγούμενα έτη και συνεχίζεται. Σήμερα, πάγια συναλλακτική τακτική του Συστήματος είναι η
απαίτηση υπογραφής σύμβασης σημείου συλλογής και κατόπιν η παράδοση κάδου και ο ορισμός του
σημείου συλλογής.
Οι συμβάσεις σημείων συλλογής με τους Δήμους έχουν υπογραφεί με διάρκεια αορίστου χρόνου.
4.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Το ΣΕΔ, κατασκεύασε και χρησιμοποιεί ειδικό κάδο για την συλλογή των λαμπτήρων ο οποίος στην
πορεία αποδείχτηκε επιτυχημένος και ασφαλής για τη συλλογή των συγκεκριμένων αποβλήτων.
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Είδη λαμπτήρων που τοποθετούνται στους κάδους
πυρακτώσεως όλων των ειδών -μεγεθών
φθορισμού όλων των κατηγοριών - μεγεθών - διαμέτρων
κυκλικές
compact όλων των μεγεθών - ειδών
υδραργύρου
νατρίου υψηλής - χαμηλής πίεσης
μεταλλικών αλογονιδίων
LED - ταινίες LED - γιρλάντες

Kάδος λαμπτήρων
Ο κάδος λαμπτήρων είναι ειδική μεταλλική
κατασκευή διαστάσεων 600x400x800mm.
Το εσωτερικό του κάδου διαχωρίζεται σε
τρία τμήματα. Στα δύο τοποθετούνται
μακρόστενα χαρτοκιβώτια διαστάσεων
190x190x1200mm
για
ευθύγραμμους
λαμπτήρες και στο άλλο, δύο χαρτοκιβώτια
διαστάσεων 380x380x380mm για όλους
τους τύπους λαμπτήρων
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Στους κάδους φωτιστικών - μικροσυσκευών τοποθετούνται όλα τα φωτιστικά και μικροσυσκευές
ανεξαρτήτως υλικού. Οι ανωτέρω κάδοι χρησιμοποιούνται και για συλλογή λαμπτήρων από μεγάλους
χρήστες, όπως Δήμοι, βιομηχανίες, ΔΕΚΟ κτλ οι οποίοι διαθέτουν μεγάλες ποσότητες σε συγκέντρωση
αποβλήτων των ειδών αυτών.

Κάδος Φωτιστικών
& μικροσυσκευών
Ο κάδος φωτιστικών είναι πλαστικός και έχει
διαστάσεις :
Εξωτερικές διαστάσεις : 1200x800xh850mm
Εσωτερικές διαστάσεις : 1130x725xh690mm
Μέγιστη χωρητικότητα : 550dm3
Τοποθετούνται παντός είδους εξαρτήματα
φωτιστικών/φωτιστικά & μικροσυσκευές

Νέος τροχήλατος κάδος μικροσυσκευών
Ο κάδος μικροσυσκευών είναι πλαστικός και
έχει διαστάσεις :
Εξωτερικές διαστάσεις : 73x58x107cm
Μέγιστη χωρητικότητα : 240lt
Τοποθετούνται παντός είδους
οικιακές συσκευές και φωτιστικά.
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μικρές

Πίνακες των σημείων συλλογής ανά περιφέρεια και ΟΤΑ :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΗΜΕΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΚΑΔΟΙ
ΚΑΔΟΙ
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

211
3091
96
311
247
151
311
111
954
320
212
332
375

205
2848
89
304
204
144
300
109
914
306
210
325
365

2
10
0
0
6
10
0
4
2
0
0
0
1

3
149
2
11
2
12
9
21
26
11
3
7
24

ΣΥΝΟΛΟ

6722

6323

35

280

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

4
123
4
10
6
12
23
4
5
16
22
7
24
260

ΣΥΝΟΛΟ
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ΚΑΔΟΙ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Αναλυτικότερα, η διαδικασία και τα στάδια εξέλιξης συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων μέχρι
την παράδοση έχουν ως κάτωθι :
 Μετά την λήψη εντολής συλλογής είτε μέσω του site είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα είτε με
τηλεφωνική επικοινωνία και κατόπιν της διαβίβασης της εντολής όπου απαιτείται από τη
γραμματέα προς τον Υπεύθυνο Συλλογής, αυτός προβαίνει σε κατανομή εντολών συλλογής
στους μεταφορείς ή στους εργολάβους είτε πρόκειται για περιοχή Αττικής ή για επαρχία. Τυχόν
«επείγουσα συλλογή» ή «κατά προτεραιότητα», προηγείται στην προώθηση εξυπηρέτησης
(σχολεία, τράπεζες κλπ).
 Ο κάθε μεταφορέας, εκτελεί την εκδιδόμενη εντολή από το ΣΣΕΔ σύμφωνα με
μηχανογραφημένο πρόγραμμα που εκδίδει κάθε μέρα το ΣΣΕΔ και περιλαμβάνει τα ‘σημεία
συλλογής’ που θα περισυλλέξει, και τον τόπο παράδοσης (αποθήκη ή μονάδα επεξεργασίας).
 Στη συνέχεια στο σημείο συλλογής που θα περισυλλέξει ο μεταφορέας, παραδίδει Δελτίο
Αποστολής ποσοτήτων, το οποίο σε περίπτωση μικρών ποσοτήτων μέχρι 1000 κιλών ζυγίζεται
το φορτίο επί τόπου στο σημείο συλλογής, με τη ζυγαριά που διαθέτει το φορτηγό, οπότε
αναγράφεται επί του Δελτίου Αποστολής η ποσότητα αποβλήτων. Αντίγραφο του Δελτίου
Αποστολής με τις ποσότητες παραδίδει ο μεταφορέας στο ΣΣΕΔ.
 Στα σημεία συλλογής μεγάλων ποσοτήτων ο μεταφορέας διαθέτει παλετοφόρο ζυγό επί του
οχήματος και προβαίνει στην ζύγιση ποσοτήτων, η οποία αναγράφεται στο σχετικό Δελτίο
Αποστολής, και το αντίγραφο του οποίου μαζί με το ζυγολόγιο παραδίδει ο μεταφορέας στο
ΣΣΕΔ.
 Τα ανωτέρω Δελτία Αποστολής και Ζυγολόγια μαζί με άλλα στοιχεία καταγεγραμμένα καθώς
και κατόπιν ελέγχων από το ΣΣΕΔ στις μονάδες, χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για
διασταύρωση με τα στοιχεία ποσοτήτων που μας χορηγούν οι ανακυκλωτές για τα παραδοθέντα
σε αυτούς απόβλητα, έτσι ώστε το ΣΕΔ εξασφαλίζει :
-Δελτία Αποστολής για κάθε φορτίο συλλογής από κάθε σημείο συλλογής ανά μεταφορικό μέσο,
-μηχανογραφημένη κατάσταση των εντολών προς τους μεταφορείς ημερησίως,
-μηνιαίες καταστάσεις με τα στοιχεία όλων των ανακυκλωτών και συλλογέων μεταφορέων.
Έντυπα τυποποιημένα δεν χορηγούμε στους μεταφορείς – συλλογείς – ανακυκλωτές.
Ο καθένας διαθέτει δική του φόρμα.
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Καθένας συντάκτης των εγγράφων καλύπτει τις απαιτήσεις και τα υποβαλλόμενα στοιχεία που ζητάει
το Σύστημα.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΚΑΔΟΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΕΩΣ ΤΟ 2018

Από την απεικόνιση αυτή προκύπτει ότι έχουμε καλύψει και υπερβεί τους σχετικούς στόχους ως
προς τον αριθμό τους μέχρι το 2015, ενώ για το έτος 2016 πιθανώς θα προσεγγίσουμε τους 7.100
κάδους – σημεία συλλογής. Η πρόβλεψη για τον αριθμό αυτό δεν είναι ποτέ απόλυτα ασφαλής
δεδομένου ότι ως προς τα σημεία συλλογής πραγματοποιούνται οι παρακάτω διαπιστώσεις :
 κλείνουν αρκετά μαγαζιά λιανικής οπότε καταργούνται τα αντίστοιχα σημεία συλλογής
 αποχώρησαν από το ΣΕΔ αρκετά ‘σημεία συλλογής’ προς άλλο Σύστημα λόγω καταβολής
αντιτίμου καθώς και ορισμένοι από τους Δήμους.
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4.3 ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΧΩΡΑ
Η συλλογή και μεταφορά αποβλήτων από τα απομακρυσμένα σημεία της επικράτειας καθώς και από
όλα τα μικρότερα νησιά γίνεται με μεταφορικές εταιρείες οι οποίες αποτελούν την πιο ενδεδειγμένη και
λιγότερο κοστοβόρα μέθοδο μεταφοράς αποβλήτων. Κατά τα λοιπά μέριμνα του ΣΕΔ αποτελεί η
κάλυψη όλης της νησιωτικής χώρας με σημεία συλλογής έστω και παρά τις δυσκολίες μεταφοράς
καθώς και τα πενιχρά αποτελέσματα ποσοτήτων αποβλήτων που συλλέγονται.
ΕΥΒΟΙΑ

Μεταφορέας

-Αποθήκη Ριτσώνα

ΚΕΡΚΥΡΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ

Μεταφορέας

-Αποθήκη Κοζάνης

ΚΡΗΤΗ

Μεταφορέας

-Αποθήκη Ριτσώνα

Πρακτορεία μεταφορέων

-Αποθήκη Ριτσώνα

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΝΗΣΙΑ

Από τα αναφερόμενα νησιά τα συλλεγόμενα απόβλητα από τους μεταφορείς όπως αναφέρονται,
μεταφέρονται προς τις αποθήκες του ΣΣΕΔ.
Ακολουθεί ο πίνακας «σημείων συλλογής» στη νησιωτική χώρα :
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΝΗΣΙ

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΘΑΣΟΣ

4
13

17

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΚΥΡΟΣ

2

2

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΣΚΙΑΘΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ

7
3
2

12

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΑΙΓΙΝΑ
ΚΥΘΗΡΑ
ΠΟΡΟΣ
ΣΠΕΤΣΕΣ
ΥΔΡΑ

15
4
3
7
4
3

36

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΙΘΑΚΗ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΑΞΟΙ

20
13
25
3
46
7

114

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΚΑΣΟΣ
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
ΚΩΣ
ΛΕΙΨΟΙ
ΛΕΡΟΣ
ΝΙΣΥΡΟΣ
ΠΑΤΜΟΣ
ΡΟΔΟΣ
ΣΥΜΗ
ΤΗΛΟΣ
ΧΑΛΚΗ
ΑΜΟΡΓΟΣ
ΑΝΑΦΗ
ΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
ΙΟΣ
ΚΕΑ
ΚΙΜΩΛΟΣ
ΚΥΘΝΟΣ
ΜΗΛΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΝΑΞΟΣ
ΠΑΡΟΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΣΕΡΙΦΟΣ
ΣΙΚΙΝΟΣ
ΣΙΦΝΟΣ
ΣΥΡΟΣ
ΤΗΝΟΣ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

1
6
5
1
1
16
2
6
1
2
68
3
1
1
3
1
10
1
2
9
2
1
5
11
10
12
10
2
1
3
17
6
2

222

ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΛΗΜΝΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΙΚΑΡΙΑ
ΦΟΥΡΝΟΙ
ΣΑΜΟΣ
ΧΙΟΣ
ΟΙΝΟΥΣΕΣ
ΨΑΡΑ

1
12
30
6
1
17
27
1
1

96

142
49
52
86

329

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΛΕΣΒΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ

ΧΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
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4.4 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΣΕΔ
Τα μεταφορικά μέσα που διαθέτει το ΣΕΔ (2 μικρά φορτηγά) χρησιμοποιούνται κυρίως για την
μεταφορά λαμπτήρων εντός της πόλεως αλλά και εκτός Αττικής και περιγράφονται και
περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό (κεφ. 1.7). Ειδικότερα διαθέτει 2 Φ.Ι.Χ. μάρκας FIAT DOBLO με
στοιχεία : Αριθμός κυκλοφορίας ΙΟΚ 7400 και ΙΟΚ 7401, κυβισμού 1600CC, νέας αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας (πετρελαιοκίνητα).
Η μεταφορά με ίδια μεταφορικά μέσα του Συστήματος, αποδείχτηκε πλέον κατάλληλη και
αποτελεσματική διότι :
 επιτρέπει στο Σύστημα την επίβλεψη και έγκαιρη εξυπηρέτηση των σημείων συλλογής
 επιτρέπει στο σύστημα τον έλεγχο των συλλεγομένων ποσοτήτων αποβλήτων
 διασφαλίζει την ασφαλή παράδοση αποβλήτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
Το συνεπαγόμενο αποτέλεσμα είναι :
 αύξηση συλλεγομένων ποσοτήτων
 ενδεδειγμένη και ποιοτική εκτέλεση της διαχείρισης αποβλήτων όπως απαιτείται
 περιβαλλοντικό και οικολογικό όφελος από τα ‘πράσινα’ φορτηγά
 ευελιξία στην συλλογή εντός πόλεων
Τα φορτηγά, που αντικαταστάθηκαν με άλλα πετρελαιοκίνητα διαθέτουν ζυγιστικό επ’ αυτών για την
επιτόπια καταμέτρηση ποσοτήτων, και η κίνηση τους είναι λιγότερο δαπανηρή και λιγότερο ρυπογόνος.
4.5 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
Το σύστημα είναι συμβεβλημένο με αδειοδοτημένους μεταφορείς για τη συλλογή και μεταφορά των
ΑΗΗΕ ώστε να καλύπτεται όλη η Ελληνική επικράτεια.
Οι οριστικές συμβάσεις με συλλέκτες – μεταφορείς που έχουμε υπογράψει και οι άδειες που διαθέτουν
για τις αντίστοιχες περιφέρειες καθώς και οι άδειες του ΣΕΔ είναι οι ακόλουθες :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Λ. ΤΑΤΟΙΟΥ 349 - ΑΧΑΡΝΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2104831164

Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.

Ημερομηνία Έκδοσης

Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Κρήτης
Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Πελοποννήσου
Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος
Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Θεσσαλίας
Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Αττικής
Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Ηπείρου

37194/1678
40310/1199/ΑΦ 6.1.16.1
2145/985ΠΕ
3126
36850/8719
1928
44103/1385
3671/160220
4832
1606/93813
3230/97069
Φ 2935/3314/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/2013
46270/1880

24/8/2015
24/10/2013
2/1/2015
25/9/2015
25/11/2013
27/10/2015
15/6/2015
1/10/2015
8/7/2015
18/6/2015
12/9/2013
23/7/2013
21/8/2013
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΘΕΣΗ ΒΑΡΙΚΟ ΡΙΤΣΩΝΑΣ - ΑΥΛΙΔΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2221034885

Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.

Ημερομηνία Έκδοσης

Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας νοτίου Αιγαίου
Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Κρήτης
Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Πελοποννήσου
Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος
Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Θεσσαλίας
Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Αττικής
Άδεια Συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Ηπείρου

46780/2066
43755/1282/ΑΦ 6.1.16.1
16335/7754/ ΠΕ
2795
44330/9951
2433
103945/2556
1001/42328
3466
1590/86755
6/1213
Φ3864/3632/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/2013
25662/1110

9/10/2015
17/2/2014
11/7/2014
23/9/2014
20/12/2013
30/11/2015
10/12/2015
1/4/2015
14/5/2013
17/5/2013
18/2/2014
7/8/2013
12/6/2013

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΙΔΕΑ - ΙΔΑΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ Δ. ΗΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1ο ΧΛΜ ΒΑΤΕΡΟΥ - ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2310477149

Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.

Ημερομηνία Έκδοσης

Άδεια συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Άδεια συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Άδεια συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άδεια συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άδεια συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Ηπείρου
Άδεια συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Άδεια συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Θεσσαλίας
Άδεια συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Άδεια συλλογής και μεταφοράς Περιφέρειας Πελοποννήσου

17032/8492ΠΕ
3517
3781
21918/1065
48147/1948
2366/110780
3088/90445
4025/168270
72191/2006

16.02.2015
08.09.2014
16.06.2011
29.05.2015
16.09.2013
03.10.2014
18.08.2011
01.10.2014
27.10.2014
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Πίνακας με τις Περιφέρειες δράσης του κάθε μεταφορέα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Λ. ΤΑΤΟΙΟΥ 349
ΑΧΑΡΝΕΣ

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

ΘΕΣΗ ΒΑΡΙΚΟ
ΡΙΤΣΩΝΑΣ
ΑΥΛΙΔΑ

ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ

ΙΔΕΑ - ΙΔΑΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ Δ. ΗΛΙΑΣ

-

1ο ΧΛΜ ΒΑΤΕΡΟΥ ΚΟΙΛΩΝ
ΚΟΖΑΝΗ

2104831164

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2221034885

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2310477149

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΥ

ΑΟΡΙΣΤΟΥ

Κριτήρια επιλογής συλλογέων – μεταφορέων










Άδεια σε ισχύ
Εμπειρία στα συγκεκριμένα απόβλητα
Χωρική κάλυψη
Επιμελής και ποιοτική συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων, ειδικά των λαμπτήρων
λόγω του ευαίσθητου συγκεκριμένου αποβλήτου
Ύπαρξη αποθηκευτικού χώρου αδειοδοτημένου
Έκδοση παραστατικών ποσοτήτων και τήρηση κατά σειρά της διαδικασίας των
σταδίων συλλογής – μεταφοράς – παράδοσης των αποβλήτων
Έκδοση μηνιαίων και ετήσιων αναφορών για απόβλητα που συλλέχτηκαν
Κατάλληλο αντίτιμο
Εχεμύθεια

Και αυτά σωρευτικά να συγκεντρώνονται στα χαρακτηριστικά του μεταφορέα – συλλέκτη.
Επιπλέον, το ίδιο το ΣΣΕΔ πραγματοποιεί συλλογή μεταφορά αποβλήτων από Αττική και επαρχία
οπότε σαφώς διαθέτει κριτήρια και αντανακλαστικά για τους συλλογείς – μεταφορείς.
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4.6 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Το ΣΕΔ εξασφαλίζει την προσωρινή αποθήκευση των συλλεγομένων αποβλήτων σε αποθήκες των
συνεργαζομένων ανακυκλωτών με τους οποίους έχει σύμβαση αορίστου χρόνου, οι δε αποθήκες αυτές
που διαθέτουν οι ανακυκλωτές είναι : μια (1) στην Αττική, μια (1) στην Κοζάνη, μια (1) στις Σέρρες,
και μια (1) στην Ριτσώνα Αυλίδος, επιπλέον το Σύστημα διαθέτει δική του αποθήκη στην έδρα του (1)
στις Αχαρνές.

Πίνακας Αδειών Προσορινής Αποθήκευσης
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ. Αδείας

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Λ.ΤΑΤΟΪΟΥ 349 - ΑΧΑΡΝΕΣ

99197/14
30/10/2014

ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ

ΘΕΣΗ ΒΑΡΙΚΟ ΡΙΤΣΩΝΑΣ - ΑΥΛΙΔΑ

1017 / Φ14 / 3470
17/05/2011

ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ

OT 3 -ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ - ΣΕΡΡΕΣ

10157
15/12/2011

ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ

Λ. ΝΑΤΟ & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Φ 475 /ΟΙΚ. 4729 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2013
16/10/2013

ΝΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΔΑ Ο.Ε.

1ο ΧΛΜ ΒΑΤΕΡΟΥ - ΚΟΙΛΩΝ -ΚΟΖΑΝΗ

2736
01/11/2012

Πίνακας σημείων προσωρινής αποθήκευσης
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Λ. ΤΑΤΟΙΟΥ 349
ΑΧΑΡΝΕΣ

2104831164

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ

ΘΕΣΗ ΒΑΡΙΚΟ ΡΙΤΣΩΝΑΣ
ΑΥΛΙΔΑ

2221034885

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΥ

ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ

OT 3 -ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ

2221034885

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΥ

ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ

Λ. ΝΑΤΟ & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

2105596455

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΥ

2310477149

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΥ

ΝΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΚΕΝΤΡΟ
1ο ΧΛΜ ΒΑΤΕΡΟΥ - ΚΟΙΛΩΝ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΖΑΝΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΚΕΔΑ Ο.Ε.
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 Προσωρινή αποθήκευση πραγματοποιείται από τους συνεργαζόμενους μεταφορείς ή ανακυκλωτές που
διαθέτουν σχετική άδεια καλύπτοντας έτσι όλες τις περιφέρειες της επικράτειας ως προς την προσωρινή
αποθήκευση.
Στην συνέχεια τα απόβλητα αυτά μεταφέρονται στον κάθε ανακυκλωτή, είτε από τον μεταφορέα του
Συστήματος είτε από τον συνεργαζόμενο.
 Ο συλλογέας ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ τα συλλεγόμενα από αυτόν απόβλητα παραδίδει στον ανακυκλωτή
ΝΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην Κοζάνη για προσωρινή αποθήκευση, διαλογή και απορρύπανση. Τα μεν
φωτιστικά – μικροσυσκευές ανακυκλώνει ο ίδιος ανακυκλωτής ΝΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., τους δε λαμπτήρες
το σύστημα παραλαμβάνει μέσω πρακτορείου μεταφορών το οποίο εκτελεί αποκλειστική μεταφορά για το
ΣΕΔ. Τα απόβλητα κατά τη μεταφορά αυτή είναι όλα ομοειδή (λαμπτήρες) και μεταφέρονται συσκευασμένα
και άθραυστα σε παλέτες και στη συνέχεια παραδίδονται στην μονάδα ανακύκλωσης στην Ριτσώνα.
 Ο συλλογέας – ανακυκλωτής ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΑΕΒΕ διαθέτει αποθήκη α) στην Ριτσώνα Αυλίδος
Ευβοίας όπου με ίδια μέσα μεταφοράς ή με συνεργαζόμενους με το ΣΕΔ μεταφορείς, μεταφέρει, διαλέγει
και αποθηκεύει προσωρινά τα απόβλητα τα οποία στην συνέχεια οδηγεί στην επεξεργασία – αξιοποίηση των
β) στις Σέρρες όπου οι μεταφορείς – συλλογείς παραδίδουν και αποθηκεύουν προσωρινά τα απόβλητα από
την Βόρεια Ελλάδα, και στη συνέχεια μεταφέρονται συσκευασμένα και άθραυστα σε παλέτες μέσω
πρακτορείο μεταφορών, το οποίο εκτελεί αποκλειστική μεταφορά για το ΣΕΔ για να παραδοθούν στην
Μονάδα ανακύκλωσης στη Ριτσώνα.
Οι συμβάσεις με τους συλλογείς και τους ανακυκλωτές διαλαμβάνουν και σύμβαση για την προσωρινή
αποθήκευση των αποβλήτων που συλλέγουν ή ανακυκλώνουν αντίστοιχα. Συνεπώς δεν απαιτείται να
καταρτιστεί ιδιαίτερη σύμβαση για την προσωρινή αποθήκευση, η δε χρονική διάρκεια αυτής ταυτίζεται με
την διάρκεια της σύμβασης του συλλογέα ή του ανακυκλωτή.
5. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
5.1 ΠΗΓΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Οι πηγές – σημεία συλλογής του ΣΕΔ είναι :
 Καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού συμμετεχόντων
 Διανομείς ΗΗΕ (λιανοπωλητές)
 ΟΤΑ,
 Δημόσιοι φορείς (πανεπιστήμια, σχολεία, δικαστήρια, Υπουργεία),
 οργανισμοί, ΔΕΚΟ, κλπ
 ιδρύματα (τράπεζες, φορείς κλπ)
 πολυκαταστήματα, ξενοδοχεία
 σούπερ μάρκετ, αλυσίδες
 άλλες επιχειρήσεις
Οικιακά – Μη Οικιακά
Ως προς τις μικροσυσκευές το σύνολο των ποσοτήτων που συλλέχθηκαν προέρχεται από οικιακά
απόβλητα.
Ως προς τους λαμπτήρες το 95% των συλλεγομένων ποσοτήτων προέρχεται από οικιακά απόβλητα, το
δε υπόλοιπο 5% από άλλες πηγές (αποθήκες εισαγωγέων κλπ).
Ως προς τα φωτιστικά ποσοστό 90% των συλλεγομένων ποσοτήτων προέρχονται από οικιακά
απόβλητα, το δε υπόλοιπο 10% προέρχεται από άλλες πηγές (αποθήκες κλπ).
Ήδη από 1/1/2014 το Σύστημα έχει στη διάθεση του ακριβή στοιχεία για τις πηγές προέλευσης των
συλλεγομένων αποβλήτων τα οποία προκύπτουν με βάση το λογισμικό που έχει εγκαταστήσει.
Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να απαριθμήσουμε και να καταδείξουμε συγκεκριμένες πηγές παραγωγής
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ο λόγος της δυσκολίας αυτής έγκειται στην
ύπαρξη μεγάλης ποικιλίας ειδών ΗΗΕ που χρησιμοποιούνται καθημερινά σε διαφορετικές
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δραστηριότητες και καθιστούν τον καθένα μας παραγωγό ΑΗΗΕ μετά το τέλος κύκλου ζωής των
προϊόντων.
Μια βασική κατηγοριοποίηση των πηγών παραγωγής ΑΗΗΕ γίνεται σύμφωνα με τις κατηγορίες
χρηστών ΗΗΕ ως εξής:
 Κατοικίες
 Εμπορικές, Βιοτεχνικές δραστηριότητες
 Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών
 Βιομηχανίες
 Δημόσιοι φορείς & φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα (Δ.Ε.Κ.Ο. κ.λπ.)
 Εκπαιδευτικά ιδρύματα
 Μονάδες υγείας
Η χρήση των ειδών ΗΗΕ έχει αλλάξει και έχει βελτιώσει άμεσα τον τρόπο ζωής μας. Σε κάθε τομέα της
ζωής μας η επίδρασή τους είναι καταλυτική (π.χ. βιομηχανία, υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών, διαδίκτυο
κ.λπ.).
Η παραγωγή ειδών ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αποτελεί έναν από τους ταχύτερα
αναπτυσσόμενους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής παγκοσμίως λαμβάνοντας υπόψη και την
ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου σε μία από τις μεγαλύτερες πλουτοπαραγωγικές χώρες του κόσμου την
Κίνα. Η ανάπτυξη, όμως, αυτή καθιστά τα ΑΗΗΕ ως μία από τις κυριότερες κατηγορίες αποβλήτων
που χρήζουν άμεσης και αποτελεσματικής διαχείρισης για την εξασφάλιση των βασικών αρχών της
περιβαλλοντικής πολιτικής, την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την διαφύλαξη του φυσικού
περιβάλλοντος.
Η παραγωγή των ΑΗΗΕ υπολογίζεται ως το άθροισμα των ΑΗΗΕ οικιακής και εμπορικής χρήσης.
Λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία, αποδεικνύεται ότι τα οικιακά ΑΗΗΕ εκπροσωπούν το
μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου της παραγωγής αποβλήτων ΗΗΕ σε σχέση με την ποσότητα των
αποβλήτων ΗΗΕ που παράγεται από τις εμπορικές δραστηριότητες και καθίσταται σαφές ότι η
λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης των συγκεκριμένων αποβλήτων απαιτεί την καθολική
συμμετοχή των πολιτών ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση.
ΠΟΙΟΤΙΚΑ & ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Σε αναλογία με τα οικιακά στερεά απόβλητα, έτσι και τα ΑΗΗΕ αποτελούν μια σημαντική κατηγορία
αποβλήτων με σημαντικές διαφοροποιήσεις, τόσο σε ποιοτικό επίπεδο, όσο και σε ποσοτικές αναλογίες
σε σχέση με την κατηγορία που δύναται να ενταχθούν.
Επομένως το πρώτο και βασικότερο βήμα ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης των ΑΗΗΕ,
αποτελεί ο ποσοτικός προσδιορισμός ανά κατηγορία παραγόμενων αποβλήτων καθώς επίσης και η
ποιοτική ανάλυση των επιμέρους αποβλήτων ειδών ανά κατηγορία.
Έχοντας λοιπόν μια ολοκληρωμένη εικόνα ποσοτικών στοιχείων ανά κατηγορία ειδών και ποιοτικών
χαρακτηριστικών των παραγόμενων αποβλήτων, δύναται να προβούμε στην ανάπτυξη ενός
ορθολογικού σχεδιασμού διαχείρισης για την επίτευξη των στόχων που τίθενται από την ισχύουσα
νομοθεσία.
Στην Ευρώπη υπολογίζεται ετήσια αύξηση χρήσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών της τάξης
του 3-5%, κάτι που οδηγεί σε διπλασιασμό της ποσότητας τους σε 12 χρόνια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η
ποσότητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών (Η.Η.Ε.) στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζονταν σε 6
εκατομμύρια τόνους το 1998, ενώ οι εκτιμήσεις ανεβάζουν την ποσότητα ΗΗΕ σε 9.100.000 τόνους για
το 2012.
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Σχήμα 1: Διείσδυση ΗΗΕ στην Ευρωπαϊκή αγορά ανά έτος για τα έτη 2007-2012 και ποσότητες διαχείρισης ανά
έτος (πηγή: Eurostat)

Σχήμα 2: Ποσοστό διείσδυσης ΗΗΕ στην Ευρωπαϊκή αγορά για το έτος 2012 ανά κατηγορία (πηγή: Eurostat)
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Σχήμα 3: Ποσοστό συλλογής ΑΗΗΕ ανά κράτος μέλος της ΕΕ, ως ποσοστό μέσου βάρους των ΗΗΕ που διατέθηκαν
στην εσωτερική αγορά για την τριετία 2009-2011 (πηγή: Eurostat)

Η διάρκεια ζωής των ΗΗΕ κυμαίνεται από 1-15 χρόνια περίπου. Ορισμένα ΑΗΗΕ όπως, για
παράδειγμα, οι προσωπικοί υπολογιστές, είναι δυνατόν να καταστούν κατάλληλοι για ανανέωση και
επαναχρησιμοποίηση. Ωστόσο, η πλειονότητα των υπολοίπων ΑΗΗΕ είναι δύσκολο να ανανεωθούν με
οικονομικό τρόπο.
Το εμπόριο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών στην Ελλάδα, έχει υποστεί σημαντικές
αλλαγές κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας. Μετά την κατάργηση των ειδικών δασμών στις
ηλεκτρικές συσκευές το 1993, ο κλάδος τείνει να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς και
δυναμικούς της ελληνικής οικονομίας. Την τελευταία πενταετία δεδομένης της δύσκολης οικονομικής
συγκυρίας για τη χώρα μας, υπάρχει σημαντική μείωση των ποσοτήτων ΗΗΕ που διεισδύουν στην
Ελληνική αγορά παρόλα ταύτα εκτιμάται ότι η ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων ΗΗΕ ανέρχεται
σε 82.000tn (74.000tn AHHE οικιακής προέλευσης & 8.000tn ΑΗΗΕ βιομηχανικής προέλευσης)
σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων που
κοινοποιήθηκαν από το ΥΠΑΠΕΝ τον Ιούνιο 2015.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των δύο εγκεκριμένων ΣΣΕΔ «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» και
«Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» για το διαχειριστικό έτος 2014 συλλέχθηκαν από κοινού ποσότητες της
τάξης των 45,420 χιλ. τόνων καλύπτοντας το στόχο που είχε τεθεί από το τότε ισχύον θεσμικό πλαίσιο
αλλά σύμφωνα με το στόχο συλλογής που έχει τεθεί από το έτος 2016 και ύστερα (45%) υπολείπεται
κατά περίπου 25%.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κρίνεται αναγκαίος ο προσδιορισμός των εν δυνάμει ποσοτήτων
διείσδυσης ΗΗΕ στην αγορά και παραγωγής ΑΗΗΕ για τη χώρα, με τη χρήση των διαθέσιμων
στοιχείων προκειμένου να προσδιοριστούν επακριβώς.
Για την περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης, θα πρέπει
να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα ποσοτικά στοιχεία ανά κατηγορία ΑΗΗΕ, καθώς επίσης και τα ποιοτικά
δεδομένα των ΑΗΗΕ ανά κατηγορία προϊόντος, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε και να
επανασχεδιάσουμε το πρόγραμμα διαχείρισης για την επίτευξη των μεγαλύτερων εν δυνάμει ποσοστών
ανάκτησης των παραγόμενων αποβλήτων.
Για την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των παραγόμενων ΑΗΗΕ, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πέραν
των διαχειριστικών στοιχείων των υφιστάμενων ΣΣΕΔ στην Ελλάδα και στοιχεία που προκύπτουν από
την διαχείριση ΑΗΗΕ σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μεγαλύτερη εμπειρία στον συγκεκριμένο
τομέα διαχείρισης αποβλήτων. Μεσοπρόθεσμα, θα αποτελέσουν και διαχειριστικά αποτελέσματα του
υφιστάμενου σχεδιασμού στην Ελλάδα, δεδομένου ότι η κοινωνική συμπεριφορά και το βιοτικό επίπεδο
στην χώρας μας ακολουθεί την εξελικτική πορεία των ανεπτυγμένων Ευρωπαϊκών Κρατών.
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5.2 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ











Ο κάδος συλλογής λαμπτήρων γεμάτος απόβλητα, έχει μέσο βάρος 20 με 30 κιλά περίπου
ανάλογα και με το είδος λαμπτήρων που περιέχει. Οι ηλεκτρονικοί λαμπτήρες έχουν
πολλαπλάσιο βάρος από τους απλούς λαμπτήρες οι οποίοι μάλιστα ήδη καταργήθηκαν.
Ο κάδος συλλογής φωτιστικών – μικροσυσκευών γεμάτος απόβλητα έχει μέσο βάρος 130 κιλά
περίπου.
Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από τις καθημερινές ζυγίζεις αποβλήτων στα σημεία
συλλογής κατά είδος προϊόντος.
Το κάθε σημείο συλλογής, συνεισφέρει περισσότερες ποσότητες αποβλήτων από όσες έχουν
απορριφθεί στον κάδο. Εκτός από τα χαρτοκιβώτια που εμπεριέχονται στον κάδο, τα σημεία
συλλογής, μας παραδίδουν και άλλα επιπλέον χαρτοκιβώτια πλήρη αποβλήτων σε αρκετές
ποσότητες, τα οποία παραλαμβάνει ο μεταφορέας με το ίδιο Δελτίο Αποστολής και μαζί με το
περιεχόμενο του κάδου. Αυτό συνήθως προκύπτει από καταστήματα λιανικής ηλεκτρολογικού
υλικού από τα οποία προκύπτουν σημαντικές ποσότητες αποβλήτων, επιπλέον περιεχομένου
των κάδων.
Οι ποσότητες των άχρηστων λαμπτήρων που συλλέχθησαν από το σύστημα:
-για το έτος 2009 ήταν 9,38 τόνοι,
-για το έτος 2010 ήταν 30 τόνοι,
-για το έτος 2011 ήταν 80 τόνοι,
-για το έτος 2012 ήταν περίπου 225 τόνοι,
-και για το έτος 2013 ήταν περίπου 189,856 τόνοι,
-και για το έτος 2014 ήταν περίπου 224,466 τόνοι (246,004 τόνοι παλετοποιημένα).
-και για το έτος 2015 ήταν περίπου 247,031 τόνοι
Οι ποσότητες των άχρηστων φωτιστικών που συλλέχθησαν από το σύστημα :
-για το έτος 2009 ήταν 85 τόνοι,
-για το έτος 2010 ήταν 160 τόνοι,
-για το έτος 2011 ήταν 175 τόνοι,
-για το έτος 2012 ήταν 250 τόνοι,
-και για το έτος 2013 ήταν 286,841 τόνοι
-και για το έτος 2014 ήταν 185,378 τόνοι
-και για το έτος 2015 ήταν 245,787 τόνοι
Οι ποσότητες των αχρήστων μικροσυσκευών που συλλέχτηκαν από το Σύστημα:
-για το δεύτερο εξάμηνο του 2012, ήταν σε 3,33 τόνοι,
-για το έτος 2013 ήταν 18,36 τόνοι
-και για το έτος 2014 ήταν 56,139 τόνοι.
-και για το έτος 2015 ήταν 108,422 τόνοι

Τα ισοζύγια μάζας ως προς τα συλλεγόμενα προκύπτουν από τα Δελτία Αποστολής που συγκεντρώνει
το ΣΕΔ από όλους τους συλλέκτες – μεταφορείς, οι οποίοι παραδίδουν είτε στην αποθήκη του ΣΕΔ είτε
στις αποθήκες των ανακυκλωτών.
Από τα παραπάνω Δελτία Αποστολής των συλλεγομένων αποβλήτων προκύπτουν :
 Το σημείο συλλογής
 Η περιφέρεια προέλευσης
 Ο συμβεβλημένος μεταφορέας
 Οι ποσότητες αποβλήτων από κάθε σημείο συλλογής
 Από την ‘εντολή συλλογής’ και από το ‘σημείο συλλογής’ που κατά κανόνα γνωρίζουμε τι είδος
αποβλήτου συλλέγει, προκύπτουν οι διακρίσεις («οικιακά» ή «μη οικιακά» απόβλητα)
 Είδος (ρεύμα) αποβλήτου (λαμπτήρες ή φωτιστικά, μικροσυσκευές) που παραλαμβάνει το ΣΕΔ
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Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας και το γράφημα συλλεγομένων ποσοτήτων, καθώς και η αναλογία
κατά προσέγγιση σε «οικιακά» και «μη οικιακά» :

Είδη
Λαμπτήρες (tn)
Οικιακά
Μη οικιακά
Φωτιστικά (tn)
Οικιακά
Μη οικιακά
Μικροσυσκευές
(tn)
Οικιακά
Μη οικιακά

2009
9,38
80%
20%
85
90%
10%
-

2010
30
85%
15%
160
80%
20%
-

2011
80
85%
15%
175
90%
10%
-

-

-

-

2012
2013
2014
225 189,856 224,466
85%
85%
90%
15%
15%
10%
250
287 185,378
60%
80%
90%
40%
20%
10%
3,33
18,36 56,139
100%
-

100%
-

100%
-

2015
247,031
95%
5%
245,787
90%
10%
108,422

ΣΥΝΟΛΟ
1005,733

1388,16

186,251

100%

Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες σε τόνους συλλογής λαμπτήρων, φωτιστικών και μικροσυσκευών ανά
περιφέρεια και ανά μεταφορέα – συλλέκτη έτους 2015:
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ (Ποσότητες εκφρασμένες σε κιλά)
ΛΑΜΠΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
120.255,95
11.601,00
11.684,50
8.337,90
11.080,40
30.529,66
6.145,90
10.949,00
9.357,00
16.376,80
2.365,10
5.697,80
2.650,00

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ
10.139,15
4.797,50
3.204,90
2.071,20
673,40
5.535,96
34,00
0,00
0,00
0,00
2.365,10
5.697,80
1.054,00

ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ
110.116,80
6.703,50
7.830,60
6.266,70
9.798,00
23.789,70
5.861,90
0,00
0,00
16.376,80
0,00
0,00
0,00

ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ
0,00
100,00
649,00
0,00
609,00
1.204,00
250,00
10.949,00
9.357,00
0,00
0,00
0,00
1.596,00

ΣΥΝΟΛΟ

247.031,01

35.573,01

186.744,00

24.714,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ (Ποσότητες εκφρασμένες σε κιλά)
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
44.956,63
6.480,73
895,85
985,13
2.501,41
15.855,22
9.853,08
143.489,57
18.390,94
593,08
181,93
301,93
1.301,61

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ
24.303,63
2.797,72
94,26
613,90
0,00
5.496,86
0,00
0,00
0,00
0,00
181,93
301,93
8,66

ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ
20.653,00
2.508,21
101,99
371,23
0,00
587,04
124,66
0,00
0,00
593,08
0,00
0,00
0,00

ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ
0,00
1.174,80
699,60
0,00
2.501,41
9.771,32
9.728,42
143.489,57
18.390,94
0,00
0,00
0,00
1.292,94

ΣΥΝΟΛΟ

245.787,10

33.798,90

24.939,20

187.049,00
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ (Ποσότητες εκφρασμένες σε κιλά)
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
9.422,36
1.725,77
402,95
196,67
1.288,59
6.042,88
5.045,82
73.918,43
9.474,06
162,92
28,07
46,57
667,39

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ
3.749,07
431,58
14,54
94,70
0,00
847,94
0,00
0,00
0,00
0,00
28,07
46,57
1,34

ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ
5.673,30
688,99
28,01
101,97
0,00
161,26
34,24
0,00
0,00
162,92
0,00
0,00
0,00

ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ
0,00
605,20
360,40
0,00
1.288,59
5.033,68
5.011,58
73.918,43
9.474,06
0,00
0,00
0,00
666,06

108.422,50

5.213,80

6.850,70

96.358,00

*Το Νότιο Αιγαίο περιλαμβάνει Κυκλάδες και Δωδεκάνησα
*Το Βόρειο Αιγαίο περιλαμβάνει τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου
Όλες οι ποσότητες αποβλήτων, όλων των ρευμάτων και ειδών οδηγούνται είτε στις μονάδες
επεξεργασίας, προς ανακύκλωση, ανάκτηση υλικών και αξιοποίηση εν γένει, είτε σε προσωρινή
αποθήκευση μέχρι την επεξεργασία τους.
5.3 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Οι κωδικοί ΕΚΑ που διαχειρίζεται το ΣΕΔ είναι:
 200136 (ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ/ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ)
 200121*(ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ)
Τα ρεύματα αποβλήτων που διαχειρίστηκε το ΣΕΔ στο σύνολο τους οδηγήθηκαν α) στην ανακύκλωση
κατά το μεγαλύτερο ποσοστό και β) στην αποθήκευση κατά ένα μικρό ποσοστό.
Φωτιστικά : ανακυκλώθηκαν 266,369 τόνοι και αποθηκεύτηκαν 3,29 τόνοι
Μικροσυσκευές : ανακυκλώθηκαν 117,017 τόνοι και αποθηκεύτηκαν 11,912 τόνοι
Λαμπτήρες : ανακυκλώθηκαν 271,282 τόνοι και αποθηκεύτηκαν 36,20 τόνοι. Στο παραπάνω
ανακυκλωθέν ρεύμα αποβλήτων περιλαμβάνονται και άλλα είδη αποβλήτων όπως λάμπες LED,
μπαταρίες, συσκευασίες, χαρτί, καλώδια, μικροσυσκευές, πλαστικά, χαρτόνι τα οποία συνολικά
ανάγονται σε 70,486 τόνους.
Αναλυτική αναφορά κεφάλαιο 6.3 και 6.4
Τα παραπάνω στάδια συνιστούν αντικείμενο της δραστηριότητας του ΣΕΔ και του ρεύματος
αποβλήτων που διαχειρίζεται και για τα οποία διαθέτει τα αντίστοιχα στοιχεία που παρατίθενται.
6.ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
6.1 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Για την ανακύκλωση των αποβλήτων φωτιστικών και μικροσυσκευών, το Σύστημα είναι
συμβεβλημένο με την εταιρία ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ, την εταιρεία ΝΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ καθώς και την
εταιρεία ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ.
Για την ανακύκλωση των αποβλήτων λαμπτήρων, το ΣΕΔ είναι συμβεβλημένο με την εγχώρια
μονάδα ανακύκλωσης λαμπτήρων ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ.
Οι παραπάνω συνεργαζόμενοι ανακυκλωτές διαθέτουν τις άδειες λειτουργίας και τις Ε.Π.Ο. που
αναφέρονται στο οικείο κεφάλαιο.
Οι συμβάσεις με τους ανακυκλωτές είναι αορίστου χρόνου, η γεωγραφική και χωρική περιοχή δράσης
καθώς και τα στοιχεία της έδρας προκύπτουν από τον παρακάτω πίνακα.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α.Ε.Π.Ο.

ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ

ΘΕΣΗ ΒΑΡΙΚΟ ΡΙΤΣΩΝΑΣ
ΑΥΛΙΔΑ
2221034885
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Χειροδιαλογή
Αποσυναρμολόγηση
Μηχανική επεξεργασία
Απορρύπανση
Διαχωρισμός Υλικών

108 τόνοι ΑΗΗΕ 5 (Φωτιστικά)
800 τόνοι ΑΗΗΕ 5 (Λαμπτήρες)
1.000 τόνοι ΑΗΗΕ 2

Εργαλεία χειρός
Σπαστήρες
Σφυρόμυλοι
Τεμαχιστές
Διαχωριστές Αέρος
Φίλτρα ενεργού άνθρακα

4274/Φ.14/3470
30/06/2015

1017 / Φ14 / 3470
17/05/2011

ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ

Λ. ΝΑΤΟ & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
2105596455
ΑΤΤΙΚΗ

Χειροδιαλογή
Αποσυναρμολόγηση
Μηχανική επεξεργασία
Απορρύπανση
Διαχωρισμός Υλικών

300 τόνοι/έτος ΑΗΗΕ

Εργαλεία χειρός
Σπαστήρες
Τεμαχιστές
Διαχωριστές

1712/Φ14 ΑΣΠΡ.3183
19/05/2009

Φ 475 /ΟΙΚ. 4729 /
ΠΕΡΙΒ-9 / 2013

960 τονοι/έτος Α.Η.Η.Ε

Εργαλεία χειρός
Τεμαχιστές
Μαγνητικοί Διαχωριστές

2736
08/11/2012

ΤΒΚ Φ14.2/562/4/2736

ΝΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΚΕΔΑ Ο.Ε.

Χειροδιαλογή
1ο ΧΛΜ ΒΑΤΕΡΟΥ -ΚΟΙΛΩΝ
Αποσυναρμολόγηση
ΚΟΖΑΝΗ
Μηχανική επεξεργασία
2461027853
Απορρύπανση
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Διαχωρισμός Υλικών

6.2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ
Οι συμβάσεις με όλους τους ανακυκλωτές πλέον μετά το τέλος του 2013 έχουν καταστεί αορίστου
χρόνου, όπως προαναφέρονται στο πίνακα.
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΔΡΑΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

1/1/2014

ΑΟΡΙΣΤΟΥ

ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

1/1/2014

ΑΟΡΙΣΤΟΥ

ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ

20/1/2015

ΑΟΡΙΣΤΟΥ

ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ

17/2/2014

ΑΟΡΙΣΤΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ

17/2/2014

ΑΟΡΙΣΤΟΥ

ΝΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΔΑ Ο.Ε.

6.3 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ
Οι ποσότητες των φωτιστικών που παραδόθηκαν και τις οποίες επεξεργάστηκαν οι ανακυκλωτές,
είναι οι κάτωθι :
Για το έτος 2015 :
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΝΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ
ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΘΗΚΗ 31/12/2014
ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 2015 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 2015 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2015
18,520 tn
187,206 tn
205,569 tn
0,157 tn
0,00 tn
45,60 tn
45,60 tn
0,00 tn
0,00 tn
*17,580 tn
15,20 tn
2,38 tn
18,52 tn
250,39 tn
266,37 tn
2,54 tn

*Στην αναφερόμενη ποσότητα περιλαμβάνονται 984,9 κιλά φωτιστικών τα οποία έχουν προκύψει κατά
την διαλογή των αποβλήτων συλλεχθέντων λαμπτήρων
Από τα στοιχεία που μας παρέχουν οι συνεργαζόμενοι ανακυκλωτές για τα ανακτώμενα υλικά κατά
είδος, το ΣΣΕΔ διαθέτει τον κάτωθι πίνακα :
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Kg) ΑΠO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ
(ΕΚΑ:200136-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5)
ΕΙΔΟΣ (kg)
ΧΑΛΚΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΜΟΤΕΡ
ΝΑΙΛΟΝ
ΧΑΡΤΙ
ΚΑΛΩΔΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ
PCBS ΠΛΑΣΤΙΚΑ
PCBS ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
PCBS
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΠΛΑΚΕΤΕΣ
ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
LED
ΓΥΑΛΙ
ΞΥΛΟΠΑΛΕΤΕΣ

ΚΩΔ. Ε.Κ.Α.

ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

19 12 03
19 12 02
19 12 03
16 02 16
19 12 02
19 12 04
19 12 01
17 04 11
16 06 01*
20 01 33*
19 12 04
20 01 36
20 01 36
20 01 36
20 01 21
20 01 36
19 12 12
20 01 36
16 02 14
19 12 05
19 12 07

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΒΑΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΝΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

38,34
2.100,09
247,87
3.436,94
421,00
5,50
222,91
285,84
0,00
40,87
5.203,93
10,85
24,22
51,34
417,13
377,90
595,68
144,89
1.173,83
0,00
400,85

0,00
18.240,00
11.410,00
340,00
0,00
0,00
0,00
3.270,00
0,00
0,00
4.530,00
0,00
0,00
0,00
860,00
0,00
6.080,00
0,00
0,00
870,00
0,00

0,00
187.457,00
4.613,00
1.027,00
0,00
0,00
0,00
9.450,00
0,00
0,00
2.269,00
0,00
0,00
0,00
283,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470,00
0,00

15.200,00

45.600,00

205.569,00

Οι ποσότητες των μικροσυσκευών που παραδόθηκαν και τις οποίες επεξεργάστηκαν οι
ανακυκλωτές, είναι οι κάτωθι :
Για το έτος 2015 :

ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΝΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ
ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΘΗΚΗ 31/12/2014
15,14 tn
0,00 tn
0,00 tn
15,14 tn

ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 2015
96,35 tn
0,00 tn
*17,431 tn
113,781 tn

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 2015
111,49 tn
0,00 tn
5,519 tn
117,009 tn

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2015
0,00 tn
0,00 tn
11,911 tn
11,911 tn

*Στην αναφερόμενη ποσότητα περιλαμβάνονται 5,366 κιλά μικροσυσκευών τα οποία έχουν προκύψει
κατά την διαλογή των αποβλήτων συλλεχθέντων λαμπτήρων
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Kg) ΑΠO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ (ΕΚΑ:200136)
ΕΙΔΟΣ (kg)

ΚΩΔ. Ε.Κ.Α.

ΧΑΛΚΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΜΟΤΕΡ
ΝΑΙΛΟΝ
ΧΑΡΤΙ
ΚΑΛΩΔΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ
PCBS ΠΛΑΣΤΙΚΑ
PCBS ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
PCBS
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΠΛΑΚΕΤΕΣ
ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
LED
ΓΥΑΛΙ
ΞΥΛΟΠΑΛΕΤΕΣ

19 12 03
19 12 02
19 12 03
16 02 16
19 12 02
19 12 04
19 12 01
17 04 11
16 06 01*
20 01 33*
19 12 04
20 01 36
20 01 36
20 01 36
20 01 21
20 01 36
19 12 12
20 01 36
16 02 14
19 12 05
19 12 07

ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ

ΣΥΝΟΛΟ

ΝΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

13,26
726,31
85,73
1.188,66
145,60
1,90
77,09
98,86
0,00
14,13
1.799,77
3,75
8,38
17,76
144,27
130,70
206,02
50,11
405,97
0,00
400,85

0,00
72.474,00
3.122,00
558,00
0,00
0,00
0,00
3.233,00
11.069,50
0,00
19.926,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.115,00
0,00

5.519,10

111.498,00

Οι ποσότητες αποβλήτων λαμπτήρων που παραδόθηκαν στην εγχώρια μονάδα επεξεργασίας
λαμπτήρων ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ είναι 262,653 τόνοι λαμπτήρων μικτά παλετοποιημένα. Από
αυτούς οδηγήθηκαν σε διαλογή – διαχείριση - επεξεργασία 271,282 τόνοι ανάμικτων αποβλήτων
λαμπτήρων, από τους οποίους ανακυκλώθηκαν 201,356 τόνοι λαμπτήρων, 70,486 τόνοι προκύπτοντα
άλλα είδη αποβλήτων (λαμπτήρες LED, μπαταρίες κλπ) και προσωρινά αποθηκεύθηκαν 21,455 τόνοι
από το σύνολο των παραδοθέντων και όπως αυτά εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα.
Αποθήκη 2014 : 30,084 τόνοι
Παραδόθηκαν : 262,653 τόνοι
Προσωρινή αποθήκευση : 21,455 τόνοι
Διαλογή - Διαχείριση : 271,282 τόνοι
Διαλογή άλλων αποβλήτων (λαμπτήρες LED, μπαταρίες, συσκευές, υλικά συσκευασίας) : 70,486 τόνοι
Ανακύκλωση : 201,356 τόνοι
*Σημ. : από την διαλογή των φωτιστικών της ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ πρόεκυψαν και ανακυκλώθηκαν
561,4 κιλά λαμπτήρες
Από την ανακύκλωση των λαμπτήρων στην παραπάνω μονάδα προέκυψαν τα ακόλουθα υλικά:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (Kg) ΑΠO ΔΙΑΛΟΓΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
(ΕΚΑ:200121*-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5α)
ΥΛΙΚΑ

ΚΩΔ. Ε.Κ.Α.

ΒΑΡΟΣ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

20 01 21*

200.795,50

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΠO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΔΙΑΛΟΓΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΛΑΜΠΕΣ LED
Α.Η.Η.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
Α.Η.Η.Ε. ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΛΩΔΙΑ
ΧΑΡΤΙ
ΝΑΪΛΟΝ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ EKA
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

20 01 21*
16 02 14
20 01 36
20 01 36
17 04 11
19 12 01
19 12 04
20 01 33*
20 03 01

561,40
2.557,50
5.349,50
5.366,40
1.389,40
28.781,40
844,20
2.013,30
812,30

ΣΥΝΟΛΟ

248.470,90

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Kg) ΑΠO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
( 200121* - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5α)
ΥΛΙΚΑ
ΓΥΑΛΙ
ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΣΚΡΑΠ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Β
ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΣΚΡΑΠ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α
ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΣΚΡΑΠ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α
E-BASIS ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΣΚΡΑΠ
ΠΟΥΔΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΟΥΔΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΩΔ. Ε.Κ.Α.

ΒΑΡΟΣ

19 12 05
19 12 03
19 12 03
19 12 03
19 12 03
19 12 11*
19 12 11*

147.359,40
5.769,30
6.061,40
2.640,60
35.510,30
1.209,50
2.806,40
201.356,90

Από τα παραπάνω υλικά ορισμένα διατέθηκαν στην Ελλάδα όπως: μεταλλικοί κάλυκες, χαρτί, και
περίπου 540 τόνοι γυαλί για το οποίο υπήρχε πρόβλημα διάθεσης τα περασμένα έτη.
Από τα υπόλοιπα ορισμένα διοχετεύθηκαν στα αντίστοιχα ρεύματα αποβλήτων (όπως μπαταρίες,
συσκευασίες). Κανένα υλικό προς το παρόν δεν διατίθεται στο εξωτερικό.
Ακολουθούν συγκεντρωτικοί πίνακες ανακτώμενων υλικών ανά ανακυκλωτή και ανά κατηγορία
αποβλήτου:

ΕΙΔΟΣ
ΧΑΛΚΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΜΟΤΕΡ
ΝΑΙΛΟΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Kg) ΑΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ
(ΕΚΑ:200136-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5)
ΚΩΔ. Ε.Κ.Α. ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΒΑΝ Α.Β.Ε.Ε. ΝΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
19 12 03
51,60
0,00
0,00
19 12 02
2.826,40
18.240,00
259.931,00
19 12 03
14.804,90
11.410,00
7.735,00
16 02 16
4.625,60
340,00
1.585,00
19 12 02
566,60
0,00
0,00
19 12 04
7,40
0,00
0,00
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ΣΥΝΟΛΟ
51,60
280.997,40
33.949,90
6.550,60
566,60
7,40

ΧΑΡΤΙ
ΚΑΛΩΔΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ
PCBS ΠΛΑΣΤΙΚΑ
PCBS ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
PCBS
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΠΛΑΚΕΤΕΣ
ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
LED
ΓΥΑΛΙ
ΞΥΛΟΠΑΛΕΤΕΣ

19 12 01
17 04 11
16 06 01*
20 01 33*
19 12 04
20 01 36
20 01 36
20 01 36
20 01 21
20 01 36
19 12 12
20 01 36
16 02 14
19 12 05
19 12 07

ΠΟΥΔΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

19 12 11*

300,00
384,70
0,00
55,00
7.003,70
14,60
32,60
69,10
561,40
36.018,90
801,70
195,00
1.579,80
147.359,40
801,70
4.015,90

0,00
3.270,00
0,00
0,00
4.530,00
0,00
0,00
0,00
860,00
0,00
6.080,00
0,00
0,00
870,00
0,00
0,00

0,00
12.683,00
11.069,50
0,00
22.195,50
0,00
0,00
0,00
283,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.585,00
0,00
0,00

222.076,00

45.600,00

317.067,00

300,00
16.337,70
11.069,50
55,00
33.729,20
14,60
32,60
69,10
1.704,40
36.018,90
6.881,70
195,00
1.579,80
149.814,40
801,70
4.015,90
584.743,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Kg) ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η.Η.Ε.
ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔ. Ε.Κ.Α.

1

2

3

4

5

5α

9

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΑΛΚΟΣ

19 12 03

0,00

13,26

0,00

0,00

38,34

0,00

0,00

51,60

14.895,00

46.202,31

1.791,00

234,00

207.797,09

0,00

10.078,00

280.997,40

41,00

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ

19 12 02

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

19 12 03

60,00

2.674,73

212,00

16.270,87

14.471,30

220,00

33.949,90

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

16 02 16

0,00

1.698,66

0,00

48,00

4.803,94

0,00

0,00

6.550,60

ΜΟΤΕΡ

19 12 02

0,00

145,60

0,00

0,00

421,00

0,00

0,00

566,60

ΝΑΙΛΟΝ

19 12 04

0,00

1,90

0,00

0,00

5,50

0,00

0,00

7,40

ΧΑΡΤΙ

19 12 01

0,00

77,09

0,00

0,00

222,91

0,00

0,00

300,00

181,00

2.118,36

0,00

980,00

13.005,84

0,00

52,50

16.337,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.069,50

11.069,50

0,00

14,13

0,00

0,00

40,87

0,00

0,00

55,00

7.200,00

ΚΑΛΩΔΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

17 04 11
16 06 01*
20 01 33*

ΠΛΑΣΤΙΚΑ

19 12 04

0,00

13.209,77

1.316,50

12.002,93

0,00

0,00

33.729,20

PCBS ΠΛΑΣΤΙΚΑ

20 01 36

0,00

3,75

0,00

0,00

10,85

0,00

0,00

14,60

PCBS ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

20 01 36

0,00

8,38

0,00

0,00

24,22

0,00

0,00

32,60

PCBS

20 01 36

0,00

17,76

0,00

0,00

51,34

0,00

0,00

69,10

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

20 01 21

0,00

144,27

0,00

0,00

1.560,13

0,00

0,00

1.704,40

0,00

130,70

0,00

0,00

377,90

35.510,30

0,00

36.018,90

0,00

206,02

0,00

0,00

6.675,68

0,00

0,00

6.881,70

0,00

50,11

0,00

0,00

144,89

0,00

0,00

195,00

0,00

ΠΛΑΚΕΤΕΣ
ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

20 01 36
19 12 12
20 01 36

LED

16 02 14

0,00

405,97

0,00

1.173,83

0,00

0,00

1.579,80

ΓΥΑΛΙ

19 12 05

0,00

1.070,00

0,00

45,00

1.340,00

147.359,40

0,00

149.814,40

ΞΥΛΟΠΑΛΕΤΕΣ

19 12 07

0,00

400,85

0,00

0,00

400,85

0,00

0,00

801,70

ΠΟΥΔΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

19 12 11*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.015,90

0,00

4.015,90

15.136,00

68.593,60

9.032,00

2.835,50

266.369,00

201.356,90

21.420,00

584.743,00

ΣΥΝΟΛΟ
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6.4 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ
Μετά την παράδοση των αποβλήτων στις μονάδες επεξεργασίας τα απόβλητα συσκευασμένα
προσωρινά αποθηκεύονται και σταδιακά οδηγούνται στην ανακύκλωση. Στο τέλος κάθε χρήσης
ελάχιστες ποσότητες παραμένουν αποθηκευμένες για επεξεργασία στο επόμενο έτος.
Για το έτος 2015 στην μονάδα :
-Η Ο.Ε. Σ & Ι ΝΟΥΛΙΑΣ αποθήκευσε 4,962 tn λαμπτήρες και 0,157 tn φωτιστικά.
-Η ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ αποθήκευσε 21,455 tn λαμπτήρες παλετοποιημένους καθώς επίσης και 7,95
tn λαμπτήρες LED από προηγούμενα έτη, 2,38 tn φωτιστικά και 11,912 tn μικροσυσκευών.
Η αποθήκη της ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ στις Σέρρες αποθήκευσε 1,837 tn λαμπτήρων και 0,750 tn
φωτιστικών.
6.5 ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με τους παραπάνω αναλυτικούς πίνακες υλικών που προέκυψαν μετά τη διαλογή επεξεργασία ανά μονάδα, όλα τα αναφερόμενα προκύψαντα υλικά οδηγήθηκαν το καθένα στα
αντίστοιχα ρεύματα αποβλήτων (μπαταρίες, χαρτί, πλαστικό, καλώδια, κλπ) το δε υπόλοιπο
απορριμμάτων οδηγήθηκε προς ΧΥΤΑ. Όσα από τα παραπάνω υλικά δεν διατίθενται αμέσως προς τα
αντίστοιχα συστήματα ή ρεύματα αποβλήτου ή στην αγορά, αυτά αποθηκεύονται προσωρινά σε κάθε
μονάδα αντίστοιχα μέχρι την διάθεση τους.
Άλλα υπολείμματα από τη διαλογή – επεξεργασία (επικίνδυνα κλπ), δεν προκύπτουν.
6.6 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
Από τα αναφερόμενα προκύψαντα από την επεξεργασία υλικά και υπολείμματα όλων των μονάδων που
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και στους σχετικούς πίνακες δεν πραγματοποιήθηκαν εξαγωγές
αποβλήτων κάθε είδους.
7. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
7.1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Το σύστημα σταθερά και μεθοδικά προωθεί την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών, των
φορέων και όλων των κοινωνικών ομάδων, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στην νησιωτική χώρα.
Στόχευση των δράσεων ενημέρωσης αποτελούν οι ομάδες :











οι μικρές ηλικιακές τάξεις (σχολεία) με σκοπό να εκπαιδευτούν στο θέμα ανακύκλωσης,
επιχειρηματικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο των συγκεκριμένων αποβλήτων
οικονομικοί φορείς που έχουν προβεβλημένη δραστηριότητα στην αγορά (τράπεζες, ιδρύματα,
σούπερ μάρκετ, πολυκαταστήματα)
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και έντυπα προς διάδοση των μηνυμάτων
Φορείς του Δημοσίου
Επιστημονικοί φορείς
Τεχνικές εταιρείες, εργολήπτες έργων ιδιωτικών και Δημοσίων
Ξενοδοχειακές μονάδες
Νοσοκομειακά ιδρύματα
Εκπαιδευτικά ιδρύματα
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Η υλοποίηση των παραπάνω δράσεων γίνεται με :
 έντυπο υλικό (αφίσες, αυτοκόλλητα, φυλλάδια,) τα οποία τοποθετούνται σε όλα τα σημεία
συλλογής καθώς και σε διάφορα άλλα σημεία.
 Προώθηση κοινωνικών μηνυμάτων και συνθημάτων τηλεοπτικών, ηλεκτρονικών και εντύπων
σχετικά με την ανακύκλωση
 Συμμετοχή σε περιβαλλοντικές ημερίδες, σε όλες τις σχετικές με το αντικείμενο εκθέσεις και
εκδηλώσεις
 Συμμετοχή σε εθελοντικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις και δράσεις και φορείς
(WEEEFORUM Πανευρωπαϊκός Σύνδεσμος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ, LETS DO IT
κλπ)
 Συμμετοχή σε Δημοτικές δράσεις, ανοικτούς περιβαλλοντικούς διαλόγους των Δήμων
 Συμμετοχή σε περιβαλλοντικούς φορείς (ΕΕΔΣΑ κλπ)
 Ενημέρωση σε 420 Σχολεία πανελλαδικά
 Οργάνωση παρουσιάσεων περιβαλλοντικού περιεχομένου με θεατρικά δρώμενα, χορηγία και
διανομή διδακτικού οικολογικού παιδικού παραμυθιού
 Συνεργασία με περιβαλλοντικούς ερευνητές και πανεπιστημιακούς καθηγητές
 Προώθηση και πραγματοποίηση ενημερώσεων και δράσεων ανταποδοτικού χαρακτήρα με
επιστροφή από τους πολίτες προϊόντων για ανακύκλωση, αντί παροχής ενημέρωσης,
εκπαίδευσης και δώρων από το ΣΕΔ
 Επιμελής και συχνή συμμετοχή στις νησιωτικές δράσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις και ημερίδες.
Η διάρκεια και η εμβέλεια των δράσεων προώθησης και ευαισθητοποίησης καλύπτει τόσο την
ηπειρωτική όσο και την νησιωτική χώρα και είναι τακτική και επιμελής καθόλη την διάρκεια του έτους.
Ωστόσο επιδίωξη μας είναι μεγαλύτερη δράση.
Η ενημέρωση στα σχολεία γίνεται με οργανωμένο και προγραμματισμένο τρόπο τόσο στην Αττική όσο
και στην επαρχία, κατόπιν εξασφάλισης της σχετικής αδειοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας η οποία
ανανεώνεται κάθε έτος. Ήδη τέτοια ενημέρωση έχει πραγματοποιηθεί σε περισσότερα από 420 σχολεία
σε όλη την Ελλάδα και το Σύστημα θα προωθήσει και αναπτύξει ακόμα περισσότερο την ενημέρωση
αυτή.
 Προωθεί τη συνεργασία με άλλα Συστήματα ή φορείς και προάγει τους σκοπούς της
ανακύκλωσης.
 Συμμετέχει στις διαβουλεύσεις με τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και το ΥΠΕΚΑ στα
θέματα νομοθετικών ρυθμίσεων και άλλων σχετικών αποφάσεων που αφορούν την
ανακύκλωση.
 Απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που είναι ευαισθητοποιημένα
ήδη στα θέματα της ανακύκλωσης, προκειμένου από κοινού να προωθηθούν δράσεις
ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ευθύνης.
 Συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκούς και ελληνικούς οργανισμούς για τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων, σε σχετικές εθελοντικές ομάδες, δράσεις και φόρουμ.
.

Από τις παραπάνω δράσεις εκτιμήθηκαν θετικά αποτελέσματα από το ΣΕΔ τα οποία προκύπτουν από :
 Την συχνότητα πλήρωσης των κάδων στις περιοχές που έχει γίνει σχετική ενημέρωση και
προώθηση μηνυμάτων ανακύκλωσης που σημαίνει ότι το κοινό ευαισθητοποιείται και λαμβάνει
το μήνυμα.
 Την αύξηση των συμμετεχόντων κατά ποσοστό 10% λόγω της ενημέρωσης στους
επιχειρηματικούς χώρους.
 Την αύξηση του ρυθμού δημιουργίας των νέων σημείων συλλογής στις περιοχές, κοινωνικές
ομάδες και φορείς που ενημερώνουμε.
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Ποιοτικό δε αποτέλεσμα της διαρκούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νοικοκυριών
θεωρούμε την ορθή απόρριψη ειδικά των λαμπτήρων αλλά και των λοιπών αποβλήτων κεχωρισμένα
από τα οικιακά απόβλητα.
Ένα θετικό αποτέλεσμα για το ΣΕΔ είναι το γεγονός ότι ως επίσημος και καθιερωμένος φορέας
ανακύκλωσης ΑΗΗΕ, καλείται να συμμετέχει στα δρώμενα στο χώρο αυτό καθώς και να υποβάλει
προτάσεις και απόψεις στις σχετικές περιβαλλοντικές ημερίδες, εκδηλώσεις, δράσεις φορέων
δημοσίων και ιδιωτικών με τον ίδιο σκοπό, και έχει καταστεί η λειτουργία του αναγνωρίσιμη και
συνυφασμένη με την ανακύκλωση.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 2015
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1

Κοπή πίτας του Πανελλήνιου
Συνδέσμου Εργοληπτών
Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων Ανωτ.
& Μ. Τεχν. Εκπ.

2

LETS DO IT GREECE

3

Σχολική Ενημέρωση στο Χιλιομόδι
Κορινθίας

4

Η ανακύκλωση στις Νησιωτικές
περιοχές

Συμμετοχή στο 1ο Συνέδριο για την Ανακύκλωση
στις Νησιωτικές Περιοχές στη Σαντορίνη.

22/5/2015-23-5/2015

5

Ημέρα Περιβάλλοντος 5 Ιουνίου
2015

Σε συνεργασία με τον Δήμο Φιλοθέης βρεθήκαμε
στην Κεντρική πλατεία του Δήμου Φιλοθέης, στην
Πλατεία Ελευθερίας για την ‘Γιορτή της
Ανακύκλωσης’.

5/6/2015

6

Εβδομάδα Περιβάλλοντος 2015
στο THE RANCH

Για μια ακόμη χρονιά βρεθήκαμε στο THE RANCH
στο Σοφικό Κορινθίας στα πλαίσια της Παγκόσμιας
ημέρας Περιβάλλοντος. Συμπληρώνοντας τα
στοιχεία οι επισκέπτες έλαβαν μέρος στην κλήρωση
για ποδήλατα.

6/6/2015

7

Χορηγοί στην «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2015» Στο Δήμο
Αιγάλεω

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ είναι χορηγός στην
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2015» του Δήμου
Αιγάλεω η οποία έλαβε μέρος στο θέατρο «Αλέξης
Μινωτής» από 27/8/2015 έως 18/9/2015.

27/8/2015-18/9/2015

Τριήμερη ενημερωτική δράση
στην Θεσ/νίκη

Με την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ
βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη, για ενημέρωση των
πολιτών αλλά και για πολλά δώρα στην παραλία της
Θεσσαλονίκης και στο εμπορικό κέντρο
Mediterranean Cosmos.

15/10/2015-17/10/2015

Η σχολική ενημέρωση στην Βόρεια Ελλάδα.
23 σχολεία, 2.100 μαθητές στην Βέροια, Κατερίνη,
Δήμο Θερμαϊκού, Γιαννιτσών και Θεσσαλονίκης.

12/10/2015-16/10/2015

Σε συνεργασία με τον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, και
κατόπιν σχετικής αδειοδότησης από το Υπουργείο
Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, οργάνωσε
νέο πρόγραμμα στα σχολεία με την ονομασία :
«Ενημέρωση – Συλλογή & ανακύκλωση αποβλήτων
Λαμπτήρων, Φωτιστικών & Μικροσυσκευών στα
Σχολεία».

16/11/2015 – 4/12/2015

8

9

Η σχολική ενημέρωση στην
Βόρεια Ελλάδα

Ενημέρωση – Συλλογή &
ανακύκλωση αποβλήτων
10 Λαμπτήρων, Φωτιστικών &
Μικροσυσκευών στα Σχολεία του
Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού

Χορηγοί της κοπής πίτας του Πανελλήνιου
Συνδέσμου στην οποία έγινε ενημέρωση και
προσφορά χρήσιμων δώρων στους τυχερούς της
κλήρωσης.

7/2/2015

Συμμετοχή στο Let's do it Greece στην Γλυφάδα στο
βουνό του Υμηττού.

26/4/2015

Σχολική Ενημέρωση στην προγραμματισμένη
συνάντηση με το Γυμνάσιο και το Λύκειο
Χιλιομοδίου Κορινθίας.

21/4/2015

47

8. ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΔ
Η οργάνωση και ο τρόπος διαδικασιών ελέγχου και παρακολούθησης όλων των σταδίων διαχείρισης
αποβλήτων πραγματοποιείται ως κάτωθι από το Σύστημα:
Ως προς την τήρηση του θεσμικού πλαισίου :
 Εντοπισμός και ενημέρωση πιθανών υποχρέων παραγωγών
 Τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων των εγγεγραμμένων στο ΣΕΔ
 Οργάνωση του μητρώου εγγεγραμμένων και μητρώου αποβλήτων
 Ενημέρωση ΕΟΑΝ για τήρηση υποχρεώσεων παραγωγών
 Ενημέρωση των υπόχρεων παραγωγών σχετικά με τις νέες διατάξεις της νομοθεσίας
Ως προς τη συλλογή :
 Ελέγχει τα στοιχεία και άδειες των συλλογέων είτε το ίδιο το ΣΕΔ είτε ο συνεργαζόμενος
πιστοποιημένος φορέας
 Ελέγχει τον τρόπο και ποιότητα συλλογής των αποβλήτων ώστε να καταλήγουν στον
προορισμό τους ακέραια προς επεξεργασία
 Το ΣΕΔ επιμελείται την τοποθέτηση κάδων και τον καθορισμό των σημείων συλλογής
 Ελέγχει την χωρική και αναλογική κάλυψη σε σχέση με την πληθυσμιακή πυκνότητα
 Ελέγχει την πλήρωση των κάδων
 Ελέγχει την διεκπεραίωση των εντολών συλλογής
 Ελέγχει τα παραστατικά ποσοτήτων από κάθε σημείο – ισοζύγια μάζας
 Εντοπίζει και ελέγχει σημεία συγκέντρωσης και παραγωγής ποσοτήτων αποβλήτων για την
προώθηση της συλλογής των
Ως προς τη μεταφορά :
 Ελέγχει τα στοιχεία και τις άδειες των μεταφορέων είτε το ίδιο το ΣΕΔ είτε ο συνεργαζόμενος
πιστοποιημένος φορέας
 Ελέγχει τον τρόπο και ποιότητα μεταφοράς των αποβλήτων ώστε να καταλήγουν στον
προορισμό τους ακέραια προς επεξεργασία
 Ελέγχει και διασταυρώνει τα στοιχεία και παραστατικά των μεταφορέων
 Καταγράφει τις διαδρομές και προορισμούς των συλλεχθέντων από τους μεταφορείς
αποβλήτων
 Ελέγχει την παράδοση των αποβλήτων από τον μεταφορέα προς την μονάδα επεξεργασίας ή
προς το χώρο αποθήκευσης
Ως προς την ανακύκλωση :
 Ελέγχει τα στοιχεία και τις άδειες των ανακυκλωτών είτε το ίδιο το ΣΕΔ είτε ο συνεργαζόμενος
πιστοποιημένος φορέας
 Ελέγχει τον τρόπο και ποιότητα παραλαβής και διαλογής των αποβλήτων ώστε να καταλήγουν
στην ανακύκλωση
 Ελέγχει την παραλαβή των αποβλήτων από τους ανακυκλωτές
 Ελέγχει την διαδικασία ανακύκλωσης κάθε ρεύματος αποβλήτου
 Ελέγχει τα παραστατικά ποσοτήτων κάθε ρεύματος αποβλήτου
 Ελέγχει την ανάκτηση υλικών και την διάθεση των ανακτώμενων υλικών περαιτέρω
Επιπλέον ο κάθε μεταφορέας – συλλέκτης έχει την ευθύνη των παραστατικών που εκδίδει με βάση την
σύμβαση. Η μηχανογράφηση του ΣΣΕΔ ως προς τη συλλογή αποβλήτων περιλαμβάνει, τα σημεία
συλλογής, τις εντολές συλλογής και τις διαδρομές των μεταφορέων και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.
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Από 1/1/2014 ισχύει πλήρης μηχανογράφηση, διασταύρωση των στοιχείων, ποσοτήτων, σημείων και
μεταφορικών μέσων, ώστε να είναι ταχύτερη η αποτύπωση και η καταγραφή.
Έλεγχος παραστατικών:
 Ανακυκλωτών
Για όλα τα απόβλητα που παραδίδονται στους ανακυκλωτές εκδίδονται αντίστοιχα παραστατικά από το
Σύστημα ή από τον μεταφορέα που παραδίδει τα απόβλητα, τα οποία εμφαίνουν τις ποσότητες και τα
είδη των αποβλήτων που προωθούνται στην ανακύκλωση, τα οποία παραστατικά παραδίδονται στο
ΣΣΕΔ.
Στη συνέχεια δε ο Ανακυκλωτής παραδίδει στο Σύστημα τα αντίγραφα παραστατικά με τα απόβλητα
που παρέλαβε μαζί με ζυγολόγιο, είτε από το Σύστημα είτε από τον μεταφορέα.
Ο ανακυκλωτής ανά μήνα ή ανά τρίμηνο εκδίδει παραστατικά με αναφορά – έκθεση – καταγραφή των
α) εισερχομένων ποσοτήτων αποβλήτων ανά ομάδα – κατηγορία
β) εξερχομένων ποσοτήτων αποβλήτων μη ανακυκλώσιμων
γ) εξερχόμενων αποβλήτων προς ΧΥΤΑ
δ) ποσότητες εξερχομένων υλικών από κάθε είδος αποβλήτων.
Με τους παραπάνω ανακυκλωτές η συνεργασία είναι τακτική, ελέγχονται δε από την TUV HELLAS
σε ετήσια βάση, για την τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου.
 Μεταφορέων - Συλλογέων
Ο έλεγχος των στοιχείων και ποσοτήτων των μεταφορέων – συλλεκτών, γίνεται από το ΣΕΔ αφενός
κατά την παράδοση των αποβλήτων στην αποθήκη του ΣΕΔ αλλά αφετέρου με επιτόπου
απροειδοποίητες επισκέψεις στις αποθήκες ή στα μεταφορικά μέσα των μεταφορέων συλλεκτών, είτε
γενικώς με διασταύρωση των ζυγολογίων, Δελτίων Αποστολής, από κάθε σημείο συλλογής των
συλλεχθέντων αποβλήτων από κάθε μεταφορέα.
Ο έλεγχος ορθής συλλογής γίνεται με παρακολούθηση των κάδων στα ‘σημεία συλλογής’ και με κατά
το δυνατόν άμεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε κλήση για εκκένωση του κάδου.
Ο έλεγχος γίνεται άλλωστε με επιτόπου επίσκεψη υπευθύνου του ΣΣΕΔ αλλά επικουρικά με το σχετικό
ερωτηματολόγιο που διανέμεται στα σημεία συλλογής και στη συνέχεια αξιολογείται δεδομένου ότι
περιλαμβάνει παρατηρήσεις και παράπονα.
Ο έλεγχος παραστατικών γίνεται με διασταύρωση στο λογιστήριο των σχετικών εγγραφών.
Τα παραστατικά συλλογής που όλα είναι κατατεθειμένα στο ΣΕΔ ελέγχονται μια φορά το έτος από
Ορκωτούς Λογιστές.
Δηλωθέντων ποσοτήτων:
Ο έλεγχος των δηλωθέντων ποσοτήτων είναι ιδιαίτερα δύσκολος στους υπόχρεους, δεδομένου ότι η
κάθετη άρνηση ορισμένων να ελεγχθούν οδηγούν και τους υπόλοιπους σε δικαιολογημένη αποφυγή και
αποτροπή από τον έλεγχο, επικαλούμενοι την ίση αντιμετώπιση που πρέπει να επιδεικνύει το ΣΕΔ
απέναντι σε όλους τους εγγεγραμμένους. Με αποτέλεσμα τα τελευταία διαχειριστικά έτη να μην
διαθέτει το ΣΕΔ στοιχεία ελέγχων των συμβεβλημένων και το πρόγραμμα αυτό ελέγχου να έχει
ατονήσει.
Το ίδιο το ΣΕΔ ελέγχεται σε τακτά διαστήματα από ελεγκτή Ορκωτό Λογιστή για την τήρηση και
εφαρμογή των προβλεπομένων παραστατικών, των οικονομικών στοιχείων, των συναλλαγών και εν
γένει των λογαριασμών όπως προβλέπονται από τα λογιστικά πρότυπα και τις διατάξεις περί Ανωνύμων
Εταιρειών.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ (TUV HELLAS)
Έλεγχος διενεργείται ακόμη από τον πιστοποιημένο ελεγκτικό φορέα TUV Έχουμε Αναθέσει τον ειδικό
έλεγχο και πιστοποίηση στην TUV, ώστε κατά το δυνατόν να ελέγχονται και πιστοποιούνται οι
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συνεργαζόμενοι συλλογείς - μεταφορείς και βέβαια το ΣΕΔ, ως προς τη συλλογή αποβλήτων, τις
ποσότητες και τις διαδικασίες αυτής, κάθε έτος, κατά κανόνα.
-Πιστοποίηση ΣΣΕΔ
Ο πιστοποιημένος φορέας TUV HELLAS ελέγχει το ίδιο το ΣΕΔ ως προς την τήρηση των
προϋποθέσεων λειτουργίας του και συντάσσει σχετική έκθεση ελέγχου κάθε έτος. Σύμφωνα με την
τελευταία έκθεση του 2015 οι σχετικές παρατηρήσεις του ελεγκτικού φορέα είναι θετικές.
-Πιστοποίηση Συνεργαζομένων
Οι συνεργάτες συμβεβλημένοι με το Σύστημα μεταφορείς - ανακυκλωτές - διαχειριστές κατά κανόνα
είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001 και 14001.
Το σύστημα ελέγχει μέσω της TUV HELLAS με δαπάνες του, τους συνεργαζόμενους μεταφορείς,
ανακυκλωτές, αποθήκες αποβλήτων και λοιπούς συνεργαζόμενους.
9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι οικονομικές καταστάσεις του συστήματος δημοσιεύονται στο site του www.fotokiklosi.gr
10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
Οι δράσεις για το επόμενο έτος 2016 θα επαναληφθούν όπως πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2015
τόσον όσον αφορά την ενημέρωση ευαισθητοποίηση των κοινωνικών ομάδων, όσο και σχετικά με την
συμμετοχή μας στις περιβαλλοντικές ημερίδες όσες πραγματοποιηθούν σχετικές με διαχειριζόμενο
αντικείμενο μας και σχετικές με το περιβάλλον. Επιδιώκουμε τη συνεχή συνεργασία μας και συμμετοχή
μας στις νομοθετικές παρεμβάσεις και αλλαγές τόσο ως προς τις ελληνικές αρμόδιες αρχές όσο και ως
προς τους διεθνείς οργανισμούς και τα φόρουμ.
Ο στόχος της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που αναμένεται να επιτευχθεί είναι η
συνειδητοποίηση της ανακύκλωσης των παραπάνω αποβλήτων και η ανάπτυξη του φορέα σε όλες τις
κοινωνικές ομάδες.
Στόχοι συλλογής
Όπως έχουμε επαναλάβει στο παρελθόν, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, ο
στόχος συλλογής θα είναι μεταβλητός και ανάλογος του ποσοστού της αγοράς που είναι συμβεβλημένο
με το εκάστοτε Σύστημα. Ο στόχος αυτός σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία της Ε.Ε., θα πρέπει να
φτάσει μέχρι το 2016 το 45% των ποσοτήτων που βάζουν στην αγορά οι συμβεβλημένοι υπόχρεοι
(μέσος όρος των ποσοτήτων που τίθενται στην αγορά τα προηγούμενα 3 χρόνια).
Ο στόχος του Συστήματος παραμένει :
 η χωρική ανάπτυξη και διασπορά των σημείων συλλογής (τοποθέτηση κάδων) σε
περισσότερα σημεία της Επικράτειας. Κριτήριο για την επέκταση των σημείων συλλογής
είναι,
-η ανταπόκριση για συμμετοχή στην συλλογή αποβλήτων από ορισμένες επιχειρήσεις,
Δήμους και φορείς,
-η δραστηριοποίηση του ΣΣΕΔ, να καλύψει χωρικά όλη η επικράτεια και με προτεραιότητα
επιδίωξης την ενημέρωση ακριτικών περιοχών, νησιών, απομακρυσμένων από την
πληροφορία κοινωνικών ομάδων, μικρών χωριών και οικισμών
-η ευαισθητοποίηση των χρηστών,
-η συνειδητοποίηση της «ατομικής ευθύνης» ώστε να εκπληρώνονται οι περιβαλλοντικές
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επιταγές,
-οι στόχοι συλλογής του Συστήματος











η τακτική και η ποιοτική συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων από τα σημεία του δικτύου
συλλογής, ώστε να οδεύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς επεξεργασία – ανακύκλωση,
επειδή η βάση της ανακύκλωσης είναι η συλλογή – μεταφορά των ποσοτήτων αποβλήτων
προς τις μονάδες ανακύκλωσης.
η αύξηση των ποσοτήτων συλλογής ώστε να προσεγγίσουμε σταδιακά το στόχο 45% μέχρι το
2017.
η κατάλληλη επιλογή, ο έλεγχος και η παρακολούθηση των συνεργαζομένων, μεταφορέων,
ανακυκλωτών και εργαζομένων, ως προς την άρτια εκτέλεση των συμφωνηθέντων με αυτούς
εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης.
η αύξηση των νέων συμβαλλόμενων τουλάχιστον κατά 10%. Εκτιμούμε ότι υπάρχουν
δυνατότητες αύξησης των εγγεγραμμένων στην επόμενη πενταετία, εφόσον δεν συσταθούν άλλα
ΣΕΔ για ίδια προϊόντα, δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός υπόχρεων δεν έχουν ενταχθεί σε
κανένα από τα υπάρχοντα συστήματα.
η αύξηση του ποσοστού συλλογής αλλά και του ποσοστού ανακύκλωσης των συλλεγομένων
αποβλήτων και ο έλεγχος της αξιοποίησης αυτών.
η κάλυψη του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων, καθόσον αναγκαστικά και λόγω των
συνθηκών της αγοράς οι χρηματικές εισφορές δύσκολα θα αυξηθούν, συνεπώς και τα έσοδα
όπως δύσκολα θα αυξηθούν και οι συμμετέχοντες υπόχρεοι παραγωγοί.
επέκταση της δραστηριότητας μας σε όλες τις κατηγορίες αποβλήτων προϊόντων σύμφωνα με
το επιχειρησιακό σχέδιο που ήδη έχουμε καταθέσει προς έγκριση
ανανέωση και οργάνωση με πλέον σύγχρονα πρότυπα των μεθόδων συλλογής και
ανακύκλωσης

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι παρατηρείται αύξηση της απόρριψης λαμπτήρων από τον
καταναλωτή, το οποίο αποδεικνύει την εξοικείωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του κοινού
στην ανακύκλωση, αφετέρου ότι η εκ μέρους του Συστήματος προβολή και ενημέρωση αλλά και η
μέθοδος και οργάνωση διαχείρισης, είναι επιτυχής.
Είναι χαρακτηριστικό και άξιο παρατήρησης ότι η συχνότητα πλήρωσης των κάδων σε ορισμένα
σημεία συλλογής έχει διπλασιαστεί και παρατηρείται αυξημένη ζήτηση του ειδικού κάδου.
Ως προς τη συλλογή εν γένει λοιπών ΑΗΗΕ οι προβλέψεις δεν είναι ασφαλείς, αλλά με μεγάλη
επιφύλαξη εκτιμώνται, δεδομένης της έκνομης δραστηριότητας των 'ρομά' και των γυρολόγων και
για άλλους λόγους που έχουμε προαναφέρει, όπως η έγκριση νέων συστημάτων, η αλλαγή στους
όρους διαχείρισης των ΣΕΔ λόγω νέων διατάξεων κλπ.
Σύμφωνα με τις γενικές προβλέψεις μας αναμένεται αύξηση των συλλεγομένων φωτιστικών μικροσυσκευών, τουλάχιστον κατά 10% ετησίως όπως αυτό φαίνεται από τα μέχρι σήμερα στοιχεία,
εν τούτοις για τους παραπάνω λόγους μπορεί οι ποσότητες αυτές να έχουν διακυμάνσεις.
Προβλέψεις για τη συλλογή
Οι προβλέψεις μετά την ολοκλήρωση των στοιχείων του 2015 διαφοροποιούνται δεδομένων των
συνθηκών αγοράς οι οποίες αλλάζουν δραστικά και απρόβλεπτα μέρα τη μέρα.
Προβλέψεις για συλλογή το έτος 2016
Φωτιστικά

350 τόνοι

Λαμπτήρες

270 τόνοι

Μικροσυσκευές

110 τόνοι
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Ως προς τα φωτιστικά και συσκευές ΑΗΗΕ κυρίως, ισχύει ότι :
- Εξαιρετική σημασία έχει το γεγονός της έξαρσης του φαινομένου ‘συλλογής αποβλήτων’ από τους
Ρομά και άλλες κοινωνικές τάξεις, που μειώνει τον όγκο των αποβλήτων. Εκτίμηση μας είναι, ότι για
ορισμένες περιοχές που δεν παράγουν και δεν συλλέγουμε από αυτές απόβλητα φωτιστικών –
μικροσυσκευών, ισχύει το φαινόμενο της παράδοσης αποβλήτων ΑΗΗΕ στους «παλιατζήδες» ή
στους Ρομά, πολλές φορές και έναντι αντιτίμου.
- Μειωτικό συντελεστή αποτελεί η οικονομική δυσχέρεια που εμποδίζει τον καταναλωτή να
αντικαταστήσει εύκολα τα ΗΗΕ του που είναι επιλογή τελευταίας ανάγκης
- Η οικοδομική δραστηριότητα καθώς και οι ανακαινίσεις εξέλιπαν παντελώς, οι οποίες
συνεισέφεραν σημαντικές ποσότητες αποβλήτων
Ως προς τους λαμπτήρες οι προβλέψεις για το 2016 είναι ανοδικές παρά την ύπαρξη διαφόρων
επιμέρους προβλημάτων ως προς την διαχείριση αυτών και ως προς την συλλογή των. Παρά τα
προβλήματα της αγοράς, το ΣΕΔ παρουσιάζει σημαντική αύξηση των εισερχομένων προϊόντων του
είδους όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία. Η είσοδος στην αγορά λαμπτήρων LED και
άλλων σύγχρονων τεχνολογιών προσθέτει νέα είδη προϊόντων στην αγορά.
Ως προς τις μικροσυσκευές η πρόβλεψη κατά το έτος 2015 αποδείχτηκε εφικτή σύμφωνα με τα
στοιχεία συλλογής που παραθέτουμε στην παρούσα έκθεση.
Ως προς τις μικροσυσκευές να επισημάνουμε, ότι έχει αναπτυχθεί σημαντική δραστηριότητα του
ΣΣΕΔ η οποία πρόκειται και προβλέπεται να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο.
Συγκεκριμένες δράσεις του επόμενου έτους έχουν σχεδιαστεί :
- Προγραμματισμένη ενημέρωση 100 σχολείων στην Αττική και στην Περιφέρεια
- Ανάπτυξη περιβαλλοντικών δράσεων στον αδειοδοτημένο χώρο ‘THE RANCH’ του
νομού Κορινθίας με ενημέρωση ευαισθητοποίηση του κοινού και των μαθητών για θέματα
περιβάλλοντος, προβολή ενημερωτικού video, διανομή εντύπων, ανάπτυξη ατομικών
δράσεων, διαγωνισμοί – κλήρωση – επιβράβευση δράσεων κλπ
- Προγραμματισμένη ενημέρωση με οργανωμένες κοινωνικές ομάδες (πρόσκοποι, LETS
DO IT) για την προώθηση των σκοπών του ΣΕΔ και γενικότερα της ανακύκλωσης ΑΗΗΕ
- Προγραμματισμός 50 ενημερωτικών ραντεβού με υπόχρεους του κλάδου προϊόντων
ΑΗΗΕ
- Προγραμματισμός 100 ενημερωτικών ραντεβού με ευαισθητοποιημένους φορείς για την
συλλογή αποβλήτων (τράπεζες, ιδρύματα, σημεία συλλογής, τεχνικές εταιρείες,
ξενοδοχεία, νοσοκομεία, συλλόγους)
- Προγραμματισμός Ημερίδας με θέμα τα τελευταία προβλήματα στην Εναλλακτική
Διαχείριση ΑΗΗΕ και το νέο θεσμικό πλαίσιο
- Προγραμματισμός ενημερωτικών ραντεβού και προώθηση συνεργασίας με Δήμους,
Αυτοδιοίκηση, Κοινότητες
- Προγραμματισμός δωρεάν τηλεοπτικού μηνύματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
για τους σκοπούς και το έργο του ΣΕΔ
- Και επιμέρους μεμονωμένες δράσεις ευαισθητοποίησης πολιτών και επισήμανσης της
ατομικής ευθύνης και συμμετοχής στην ανακύκλωση
- Οργάνωση παρουσιάσεων περιβαλλοντικού περιεχομένου με θεατρικά δρώμενα σε
διάφορα σημεία της επικράτειας, χορηγία και διανομή διδακτικού οικολογικού παιδικού
παραμυθιού σε σχολεία ή σε διάφορες εκδηλώσεις, συνεργασία με περιβαλλοντικούς
ερευνητές και καθηγητές πανεπιστημίου εξειδικευμένους σε περιβαλλοντικά και
εκπαιδευτικά θέματα και παρουσιάσεις
- Καθιέρωση ανταποδοτικών δράσεων σε διάφορες ομάδες πολιτών και ηλικιών με παροχή
κινήτρων προκειμένου να συνεισφέρουν απόβλητα προς ανακύκλωση
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11. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
Κατά του ΣΕΔ δεν υπάρχει καμία καταγγελία από τρίτους, ούτε από συμμετέχοντα, ούτε από άλλο
Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
12. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
12.1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κάθε μεταφορά από κάθε σημείο συλλογής συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά έγγραφα. Για
την συλλογή αποβλήτων που πραγματοποιήθηκε το έτος 2015 εξεδόθησαν 8.272 παραστατικά
συλλογής ΑΗΗΕ.
Ο έλεγχος της τακτικής συλλογής των απορριφθέντων αποβλήτων αποτελεί επιδίωξη, στόχο και
καθημερινό μέλημα του συστήματος.
Αυτό άλλωστε μπορεί να οδηγήσει στην περαιτέρω αύξηση των ποσοτήτων αλλά και των σημείων
συλλογής και των ευαισθητοποιημένων καταναλωτών.
Επίσης, το Σύστημα εξασφάλισε τις άδειες μεταφοράς – συλλογής για τις 13 περιφέρειες τις χώρας,
ώστε να διασφαλίζει την διακίνηση των αποβλήτων σε περίπτωση αδυναμίας των συνεργαζομένων
μεταφορέων. Σε επείγουσες περιπτώσεις παραλαβής αποβλήτων από υπερπληρωμένους κάδους και
προκειμένου να μην δημιουργείται πρόβλημα στα σημεία συλλογής το σύστημα με τα αδειοδοτημένα
μέσα που διαθέτει προστρέχει στα σημεία αυτά και εκτελεί την μεταφορά – συλλογή των αποβλήτων,
καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα σημεία της επικράτειας χρειαστεί.
Εκ του αποτελέσματος η επιλογή αυτή αποδείχτηκε αποτελεσματική ως προς την ποσοτική και ποιοτική
συλλογή αποβλήτων, αλλά και ως προς τον έλεγχο και την εποπτεία των σημείων συλλογής εκ μέρους
του ΣΣΕΔ.
Σημαντικό θέμα για το ΣΕΔ αποτελεί η μεταφορά συλλεχθέντων από τη νησιωτική χώρα.
Η μεταφορά γίνεται μέσω μεταφορικών εταιρειών κατόπιν κατάλληλης συσκευασίας των αποβλήτων, η
οποία απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα, χωρίς απώλειες (θραύσεις) και χωρίς υψηλό κόστος.
Σύμφωνα με την νέα οδηγία (οδηγία 2012/19/ΕΕ), η οποία αποτυπώνεται στη σχετική ΚΥΑ/2014 του
ΥΠΕΚΑ επανακαθορίζεται η οργάνωση των ΣΕΔ και ο τρόπος συνεργασίας με τα σημεία συλλογής.
Τα Κέντρα Ταξινόμησης – Διαλογής, εφόσον ορισθούν οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των και η
σχέση τους με τα ΣΕΔ και τους λοιπούς φορείς ΟΤΑ, ιδιώτες κλπ, θα δημιουργήσει νέα βάση
διαχείρισης, καταμέτρησης και ελέγχου των αποβλήτων κάθε ρεύματος.
Η καθιέρωση της προετοιμασίας – διαλογής για Επαναχρησιμοποίηση καθώς και της
Επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων συσκευών εισάγει νέα δραστηριότητα στον κύκλο διαχείρισης
αποβλήτων, η οποία ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί και ούτε έχουν θεσπισθεί οι υποδομές για να
λειτουργήσει.
Η οριοθέτηση, καθιέρωση και λειτουργία των «Πράσινων Σημείων» θα διαφοροποιήσει και οργανώσει
με διαφορετικό τρόπο τη συλλογή και διαχείριση αποβλήτων.
Περαιτέρω, τα προβλήματα που παραμένουν προς επίλυση είναι τα αναφερθέντα κατ’ επανάληψη
 Αδιαφορία των υπόχρεων να ενταχθούν σε σύστημα με συνέπεια την Εισφοροδιαφυγή. Εκτιμάται ότι
μεγάλο μέρος των υπόχρεων επιχειρήσεων δεν έχουν συμβληθεί με κάποιο από τα συστήματα με
συνέπεια τη μη νομιμότητα αυτών, την αδυναμία ομοιόμορφης εφαρμογής του νόμου, τη μη καταβολή
της χρηματικής εισφοράς ανακύκλωσης, την απώλεια εσόδων για τη βιωσιμότητα και λειτουργία των
συστημάτων, την απώλεια του αναλογούντος ΦΠΑ για το Δημόσιο, την απώλεια των πόρων της
ανακύκλωσης εν γένει, αλλά και το πρόβλημα αθέμιτου ανταγωνισμού που ανακύπτει και πλήττει τους
ενταγμένους στο Σύστημα και είναι τροχοπέδη για την ανάπτυξη των συστημάτων.
 Άρνηση και αδιαφορία των συμμετεχόντων να υποβάλλουν δηλώσεις πωληθέντων ποσοτήτων
 Άρνηση και αδιαφορία των συμμετεχόντων να ανανεώσουν τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγού, αφού
δεν απαιτείται σε καμία συναλλαγή τους και ούτε το χρειάζονται και ούτε ελέγχονται για αυτό.
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 Δυσκολία είσπραξης οφειλομένων χρηματικών εισφορών.
 Δυσκολία επαλήθευσης των δηλωθέντων ποσοτήτων. Οι έλεγχοι των συμβεβλημένων είναι ιδιαιτέρως
δύσκολοι ειδικά στις παρούσες συνθήκες.
 Απουσία ελέγχων και επιβολή κυρώσεων από την πλευρά της πολιτείας προκειμένου να τηρήσουν τις
υποχρεώσεις τους οι υπόχρεοι που δεν έχουν συνάψει σύμβαση με σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης,
καθώς και οι διακινητές οι οποίοι υποχρεούνται να προμηθεύονται από προμηθευτές νόμιμους
υπόχρεους και δεν ελέγχονται για αυτό.
 Το διαρκώς αυξανόμενο ηλεκτρονικό εμπόριο έχει επισκιάσει την αγορά χωρίς να καταβάλλονται
αντίστοιχες χρηματικές εισφορές ανακύκλωσης για προϊόντα τα οποία οπωσδήποτε θα ανακυκλωθούν
 Αδυναμία του ΕΟΑΝ να αξιοποιήσει ακόμη και την λίστα συγκεκριμένων επιχειρήσεων πιθανών
υπόχρεων παραγωγών που έχουμε καταθέσει κατά καιρούς.
 Η συλλογή από κοινωνικές ομάδες (ρομά κλπ) των αποβλήτων των φωτιστικών, συσκευών και άλλων
ανακυκλώσιμων μειώνει ραγδαία και απρόβλεπτα τις ποσότητες συλλογής αποβλήτων, ειδικώς των
αποβλήτων φωτιστικών, μικροσυσκευών.
 Δυσκολία συνεργασίας κυρίως με Δήμους. Δήμοι και ιδιώτες (πολυεθνικές, οργανισμοί κλπ) ενώ μας
καλούν και ενώ συλλέγουμε από αυτούς, ως σημεία συλλογής αρνούνται να προσυπογράψουν Σύμβαση
Συνεργασίας με το Σύστημα για την παράδοση αποβλήτων.
 Δεν έχει εξακριβωθεί αν επιβάλλεται εισφορά ανακύκλωσης στα 'προϊόντα ετικέτας' που είναι μεγάλος
αριθμός αυτών στις πολυεθνικές.
 Μεγάλο ζήτημα αποτελεί το θέμα «οικιακά φωτιστικά» με αποτέλεσμα αφενός να μην εντάσσονται οι
υπόχρεοι των προϊόντων αυτών αφετέρου οι ήδη εγγεγραμμένοι στο Σύστημα να μην καταβάλουν
εισφορές ή και να αποχωρούν.
 Το Μητρώο Παραγωγού παρότι η εφαρμογή του ήδη έχει αρχίσει, ακόμη δεν έχει αποδώσει τα
αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς την καταγραφή και τον έλεγχο των υπόχρεων.
 Δεν έχει προσδιοριστεί πως εντοπίζονται και πως θα αντιμετωπιστούν οι «καταγγελθέντες» από ένα
Σύστημα ώστε να μην μπορούν να εγγράφονται ξανά εξαπατώντας το επόμενο Σύστημα.
 Το ΠΕΔ δεν έχει χορηγηθεί στα Συστήματα.
 Ο κανονισμός ΕΟΑΝ δεν προκύπτει αν έχει δημοσιευθεί.
 Υπουργικές αποφάσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή των υπαρχόντων διατάξεων καθυστερούν
και δεν έχουν εκδοθεί.
12.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΣΕΔ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΗΗΕ
- Ενημέρωση φορέων και κοινωνικών ομάδων για την διαχείριση αποβλήτων
Για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής :
- Έρευνα, εντοπισμός, και πρόσκληση υποχρέων παραγωγών που δεν έχουν τηρήσει τις διατάξεις του
νόμου
- Αναζήτηση υπόχρεων μέσω του κύκλου επιχειρήσεων ΑΗΗΕ ή ηλεκτρονικής έρευνας ή μετά από
καταγγελίες
- Υποβολή σχετικής λίστας ανένταχτων υπόχρεων στον ΕΟΑΝ για τις σχετικές ενέργειες εκ μέρους
του
- Ενίσχυση εφαρμογής του ‘Μητρώου Παραγωγού’
- Έλεγχος από το ΣΕΔ των συνεργαζομένων (άδειες, εγκαταστάσεις, μεταφορικά μέσα, παραστατικά)
και από φορέα πιστοποίηση (TUV HELLAS)
- Έλεγχος διακίνησης, μεταφοράς και ποιοτικής διαχείρισης των αποβλήτων σε όλα τα στάδια από την
πηγή του αποβλήτου μέχρι την κατάληξη του
- Προσπάθεια συνεργασίας με άλλα συστήματα, όχι απαραίτητα ομοειδών προϊόντων, για κοινές
δράσεις.
- Διεύρυνση των κατηγοριών διαχείρισης και των δράσεων εν γένει του Συστήματος με σκοπό την
κάλυψη των στόχων και τη βελτίωση των μεθόδων συλλογής και ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής
απόδοσης γενικώς.
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12.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
- Εφαρμογή και παρακολούθηση του ‘Μητρώου Παραγωγού’ με τρόπο που να αποβεί αποτελεσματικό
για τη σύλληψη της εισφοροδιαφυγής αλλά και τον έλεγχο των εγγεγραμμένων υπόχρεων στα
Συστήματα
- Έλεγχος ‘περιβαλλοντικής ενημερότητας’ με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσω της εφαρμογής του
‘Μητρώου Παραγωγού’
- Χορήγηση του ΠΕΔ στα ΣΕΔ
- Ανάδειξη της συμβολής της ‘ατομικής ευθύνης’ στο θέμα ανακύκλωσης αποβλήτων
- Έλεγχος της ροής αποβλήτων κάθε προϊόντος, σε κάθε στάδιο διαχείρισης, και των καταγεγραμμένων
ποσοτήτων συλλογής, και ανακύκλωσης συνολικά και κατά φορέα.
- Επιμονή στην εφαρμογή κυρώσεων στο θέμα των υπόχρεων ανένταχτων
- Έλεγχος διακινητών – λιανοπωλητών για την εφαρμογή του νόμου
- Συνεργασία με άλλο Υπουργείο (όπως Ανάπτυξης) για τον έλεγχο των λιανοπωλητών ως προς τα
προϊόντα που διαθέτουν – αν επιβάλλεται χρηματική εισφορά και αν ο προμηθευτής διαθέτει Αριθμό
Μητρώου Παραγωγού
- Απόπειρα του ΕΟΑΝ να προβεί στον έλεγχο των υποχρέων, έστω και δειγματοληπτικά
- Ενεργός ρόλος του ΕΟΑΝ στην είσπραξη της οφειλόμενης χρηματικής εισφοράς, ακόμη και με
παρέμβαση στις δικαστικές επιδιώξεις του ΣΕΔ για την είσπραξη των επιδίκων. Καλύτερα θα ήταν να
εξαναγκασθούν οι υπόχρεοι στην καταβολή της χρηματικής εισφοράς και να παραμείνουν στο ΣΕΔ,
παρά να ‘καταγγελθούν’ και διαγραφούν
- Έλεγχος των ποινικών μητρώων των μελών Δ.Σ. των ΣΕΔ
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