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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».  

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 τη συσκευασία, 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 εκδοθεί ένα 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 νέα ΚΥΑ (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.  
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1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Το Εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λαμπτήρων, φωτιστικών και 

μικροσυσκευών (Α.Η.Η.Ε.) ‘ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ’ συστήθηκε ως Ανώνυμη Εταιρεία με την 

επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» τον 

Δεκέμβριο 2005 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13054/22/12/2005  

 Τροποποιήθηκε το καταστατικό (ΦΕΚ 13580/29/11/2010) και  

 Τροποποιήθηκε και Κωδικοποιήθηκε το καταστατικό (ΦΕΚ 11254/11/10/2012) 

 Το ΣΕΔ έχει εμβέλεια Πανελλαδική  

 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. 

 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 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»  

 

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: 

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ  Α.Ε. 

Λ. ΤΑΤΟΙΟΥ 349 Τ.Κ.13677 

ΤΗΛ: 210-4831164      ΦΑΞ: 210-4837517 

e-mail: info@fotokiklosi.gr 

 

Η εταιρία διαθέτει ιστοσελίδα (http://www.fotokiklosi.gr/) όπου περιγράφονται αναλυτικά οι 

δραστηριότητές της. 

 

Νόμιμοι εκπρόσωποι : Γεώργιος Βασιλείου Πρόεδρος, τηλ : 2111028000 

                       Πάκης Σωτηρόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, τηλ :2103459010  

Υπεύθυνος παροχής στοιχείων διαχείρισης: Γενικός Διευθυντής Ιωάννης Αργυρός 2104831164 

Υπεύθυνος παροχής οικονομικών στοιχείων: Διευθυντής Οικονομικών Θοδωρής Τσάκος  2104831164 

 

 

 

 

 

1.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

mailto:info@fotokiklosi.gr
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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. Από τα λοιπά απόβλητα Η.Η.Ε. το 

Σύστημα διαχειρίζεται τις παρακάτω κατηγορίες : 

 

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 περιλαμβάνονται  

απορριφθέντα απόβλητα και άλλων κατηγοριών αποβλήτων, 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 που διαχειριζόμαστε, και βέβαια με την ανάλογη δαπάνη και 

κόστος που αναλογεί στις ποσότητες αυτές, το οποίο και πραγματοποιούμε.    
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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 10.903.704 άτομα καθώς και λαμβάνοντας υπόψη των 

αριθμό σημείων συλλογής του ΣΕΔ ήτοι 6.309 σημεία συλλογής, προκύπτει ότι ένα σημείο συλλογής 

αντιστοιχεί σε 1.728 άτομα. 

Το ποσοστό κάλυψης της επικράτειας ως προς τις 13 περιφέρειες είναι 100% . 

Το ποσοστό κάλυψης της επικράτειας ως προς τους νομούς είναι 100%. 

Το ποσοστό κάλυψης στη νησιωτική χώρα ήτοι ως προς όλα τα νησιά στη Ελλάδος είναι 100%. 

 

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: 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

ABDUL AZIM 6.480 2,08%

ΑΚΡΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6.480 2,08%

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ 3.240 1,04%

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 4.321 1,39%

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΑΚΗΣ 6.480 2,08%

ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 7.318 2,35%

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 7.209 2,32%

ΒΥΡΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 7.209 2,32%

ΓΑΛΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 4.050 1,30%

ΓΑΛΛΗ  ΙΩΑΝΝΑ 1.620 0,52%

ΓΑΛΛΗΣ ΦΑΝΗΣ 6.480 2,08%

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6.480 2,08%

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.480 2,08%

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 6.480 2,08%

ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 6.480 2,08%

ΔΑΒΛΕΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 7.209 2,32%

ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7.209 2,32%

ΕΛΙΕΖΕΡ ΒΙΚΤΩΡ 6.480 2,08%

ΖΟΥΡΤΣΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 3.240 1,04%

ΗΜΙΟΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 6.480 2,08%

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.480 2,08%

ΚΑΛΦΑΓΙΩΡΓΗΣ ΑΡΗΣ 6.480 2,08%

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΙΟΣ 6.480 2,08%

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6.480 2,08%

ΚΑΡΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6.480 2,08%

ΚΑΣΙΟΛΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ 9.368 3,01%

ΚΛΕΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3.240 1,04%

ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΟΣ 4.050 1,30%

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 539 0,17%

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 8.829 2,84%

ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6.480 2,08%

ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4.860 1,56%

ΜΑΛΛΙΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6.480 2,08%

ΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.480 2,08%

ΜΑΡΕΤΣΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4.860 1,56%

ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 6.480 2,08%

ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 6.480 2,08%

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.480 2,08%

ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6.480 2,08%

ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 6.480 2,08%

ΠΑΡΑΒΑΝΤΣΟΣ ΙΩΣΗΦ 6.480 2,08%

ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 6.480 2,08%

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 6.480 2,08%

ΣΑΡΑΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6.480 2,08%

ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 6.480 2,08%

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 6.480 2,08%

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6.480 2,08%

ΣΤΡΙΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6.480 2,08%

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΚΗΣ 7.209 2,32%

ΤΥΦΛΙΩΡΗΣ ΠΟΛΗΣ 6.480 2,08%

ΧΑΛΙΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4.860 1,56%

ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗΣ 3.240 1,04%  



 7 

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 311.040 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) 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  

                

ΑΡΓΥΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ- ΕΠΟΠΤΗΣ 

ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΣΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ   

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 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.  

 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 των 

συνεργαζομένων. 
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1.7 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

 

Για την καλύτερη οργάνωση συλλογής, επίβλεψη και άμεση εξυπηρέτηση των σημείων συλλογής η 

εταιρεία διαθέτει : 

 Δυο (2) μεταφορικά μέσα μικρού μεγέθους  τύπου van που διαθέτουν επ’ αυτών ζυγιστικό,  

και καλύπτει τις επείγουσες μεταφορές – συλλογές κυρίως εντός πόλεων αλλά και εκτός 

Αττικής.  

 Διαθέτει (2) ΕΙΧ οχήματα για την εξυπηρέτηση της εταιρείας 

 Διαθέτει σχετικές άδειες μεταφοράς σε ισχύ και για τις 13 Ελληνικές περιφέρειες.  

 Αντικατέστησε τα μεταφορικά μέσα  της από βενζινοκίνητα σε πετρελαιοκίνητα, για τη 

μείωση της δαπάνης κίνησης των οχημάτων, αλλά και για την προστασία του Περιβάλλοντος 

 Το σύστημα διαθέτει ίδιους χώρους αποθήκευσης καθώς και την σχετική άδεια αποθήκευσης 

στον Δήμο Αχαρνών, για την οργανωμένη και οικονομικά συμφέρουσα προσωρινή 

αποθήκευση των συλλεγομένων αποβλήτων πριν την παράδοση προς επεξεργασία τους.     

 Το ΣΕΔ διαθέτει στην αποθήκη του  κατάλληλο  εξοπλισμό, ήτοι: 

-ζυγιστικό παλετοφόρο  για την καταμέτρηση των ποσοτήτων που παραλαμβάνει για 

προσωρινή αποθήκευση,   

-παλετοφόρα  χειροκίνητα,  

-ανυψωτικό ηλεκτροκίνητο,   

-σκούπα,  

-σύστημα απορρύπανσης με συστοιχία φίλτρων για τον καθαρισμό των μεταφορικών μέσων 

και των αποθηκευτικών χώρων,   

-μηχάνημα  φορητό μέτρησης  συγκέντρωσης υδραργύρου  για  τον  έλεγχο  του  τυχόν  

υδραργύρου  στο  χώρο, στα μεταφορικά μέσα  και  στο  περιβάλλον.   

 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 ΣΕΔ διαθέτει από 1/1/2014 νέο Πρόγραμμα Λογισμικό για την ταύτιση και διασταύρωση 

των στοιχείων και τον έλεγχο των μεταφορέων και την άμεση συνεργασία των πληροφοριών 

των μεταφορέων με το ΣΕΔ, ώστε στη διάθεση του Συστήματος, σε ετήσια, μηνιαία ακόμη 

και ημερήσια βάση να υπάρχουν 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 μεταφορείς του ΣΕΔ διαθέτουν φορητές συσκευές αυτόματης έκδοσης παραστατικού 

ποσοτήτων κατόπιν ζύγισης επί τόπου στο κάθε σημείο συλλογής ώστε αυτόματα 

καταχωρούνται τα στοιχεία ποσοτήτων με το ΑΦΜ, κωδικό και διεύθυνση του σημείου 

συλλογής εις τρόπον ώστε το ΣΕΔ να έχει στη διάθεση του όλα τα καταχωρημένα 

ηλεκτρονικά στοιχεία και ποσότητες άμεσα. 
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1.8 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

   

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

1.9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 

Δεν υπάρχει ιδιαίτερος εσωτερικός κανονισμός της εταιρείας, αλλά ακολουθείται η σύννομη λειτουργία 

σε κάθε διαδικασία αυτής.  

Κανονισμός προμηθειών  

Αγορές : 

Τα κριτήρια επιλογής :  

 ποιότητα, 

 λειτουργικότητα,  

 χρόνος παράδοσης,  

 αντίτιμο 

 

Συμβάσεις 

i.Ανακυκλωτές : 

Κριτήρια επιλογής  

 άδεια σε ισχύ,  

Διοικητικό 

Συμβούλιο 

 

Γενικός 

Διευθυντής 

Διαχείριση Αποβλήτων 
Οικονομική 

Διεύθυνση - 

Λογιστήριο 

Νομικοί 

Σύμβουλοι 
Ελεγκτές 

Α) Ορκωτοί 

Β) TUV 

Ανακυκλωτές 

Μεταφορείς 

Υπεύθυνος 

Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης 

Τμήμα Marketing 

Γραμματεία  

Υπεύθυνος 

Διασφάλισης 

Ποιότητας 

Συλλογή Αποβλήτων 

Προώθηση - 

Επικοινωνία 



 10 

 εμπειρία στο χώρο,  

 απόσταση από τις αποθήκες του ΣΕΔ,  

 τήρηση των σύγχρονων διαδικασιών ανακύκλωσης,  

 έκδοση μηνιαίων και ετήσιων αναφορών και ισοζυγίων μάζας,  

 εχεμύθεια,  

 αντίτιμο 

Σχετικό Κεφ. 6 

 

ii. Συλλογείς – Μεταφορείς : 

Κριτήρια επιλογής συλλογέων – μεταφορέων σχετικό Κεφ. 4.5 

 

2. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 

 Εντόπισε και αναζήτησε πιθανούς υπόχρεους και ενημέρωσε αυτούς. 

 Διαθέτει περίπου 6.309 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 6 χρόνια τουλάχιστον 3.793.500  λαμπτήρες που θα κατέληγαν στην 

χωματερή 

 Από το 2009 μέχρι τέλους του 2014 έχει συλλέξει 758,702 τόνους αποβλήτων λαμπτήρων,         

1.142 τόνους αποβλήτων φωτιστικών και από το δεύτερο εξάμηνο του 2012 μέχρι τέλους 2014,     

77,83 τόνους μικροσυσκευών. Από τα παραπάνω συλλεχθέντα, ήτοι συνολικά 1.978,9 τόνοι 

αποβλήτων, ποσότητα εξ ’αυτών 64,13 τόνοι βρίσκονται σε προσωρινή αποθήκευση η δε 

ποσότητα εξ’ αυτών 1.914,77 τόνοι αποβλήτων οδηγήθηκαν προς επεξεργασία, ανακύκλωση. 

ήτοι ποσοστό 96,8% του συνόλου των συλλεχθέντων οδηγήθηκε προς ανάκτηση – επεξεργασία 

– ανακύκλωση. 

 Πραγματοποίησε ενημέρωση σχολείων (περίπου 398 σχολεία) και άλλων φορέων σε όλη την 

χώρα και στα νησιά.  

 Έχει διανείμει 120.000 ενημερωτικά φυλλάδια και γενικά έντυπο υλικό για το έτος 2014. 

Εκτύπωσε δε νέα έντυπα με διαφορετικό περιεχόμενο και κείμενο ευαισθητοποίησης για την 

συλλογή και ανακύκλωση περίπου 20.000. 

 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. 
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 Επιδιώκει την αναθεώρηση 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. 

 

 3. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

Οι επιχειρήσεις που έχουν υπογράψει σύμβαση με τη ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ έως το τέλος του 2014 

είναι 229, και είναι επιχειρήσεις κατασκευαστικές και εισαγωγικές ειδών Η.Η.Ε 

 

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,  

 Τέλος  του 2009 συμμετέχουσες  επιχειρήσεις  85,   

 Τέλος του 2010 συμμετέχουσες  επιχειρήσεις  100,  

 Τέλος του 2011 συμμετέχουσες επιχειρήσεις 130, 

 Τέλος του 2012 συμμετέχουσες επιχειρήσεις 170 

 Τέλος του 2013 συμμετέχουσες επιχειρήσεις 216 

 Τέλος του 2014 συμμετέχουσες επιχειρήσεις 229, 

 Μέχρι τον Μάρτιο του 2015 ο συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων επιχειρήσεων ανήλθε 

σε 235 ( Από τις παραπάνω επιχειρήσεις 8 έχουν διακόψει δραστηριότητα και 31 

επιχειρήσεις έπαψαν την εισαγωγή υπόχρεων προϊόντων οπότε δεν ισχύει η σύμβαση)  

 Σήμερα τον Απρίλιο του 2015 εγγεγραμμένοι είναι 196.  

 

 
 

Η επιδίωξη μας για αύξηση των συμβεβλημένων και για το έτος 2014 αποδείχτηκε εν μέρει εφικτή, 

διότι :  
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 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. 

 Τα αποτελέσματα της επέκτασης της δραστηριότητας μας σε άλλα ΑΗΗΕ (μικροσυσκευές κλπ) 

φαίνεται να αποδίδει μακροπρόθεσμα και μελλοντικά εν τούτοις οι προβλέψεις μας για το έτος 2014 

ως προς τις ποσότητες συλλεγομένων έχουν υπερκαλυφθεί  

 Η διαφοροποίηση των κατηγοριών διαχείρισης του Συστήματος καθώς και η αναπροσαρμογή – 

κατηγοριοποίηση της χρηματικής εισφοράς μικροσυσκευών προβλέπεται να συνεισφέρει στο 

Σύστημα αφενός μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων αφετέρου μεγαλύτερο αριθμό  συνεργαζομένων 

στο Σύστημα. Εν τούτοις οποιαδήποτε πρόοδος είναι δύσκολη λόγω εκκρεμών θεμάτων στη 

Διαχείριση Αποβλήτων όπως το θέμα της «εξαίρεσης οικιακών φωτιστικών σωμάτων» που επανήλθε 

προς συζήτηση και το οποίο θα μειώσει τον αριθμό των συμβεβλημένων υπόχρεων και των 

δηλωθέντων ποσοτήτων. 

 

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. 

Δεδομένου ότι, όπως προκύπτει και από τους σχετικούς πίνακες υπόχρεων που σας παραθέτουμε, το 

15% των συμβάσεων που καταρτίστηκαν, αρχικά έχουν διακοπεί λόγω πλήρους ασυνέπειας των 

εγγεγραμμένων υπόχρεων, σημαντικό ποσοστό των συμβεβλημένων υπόχρεων δεν εκπληρώνουν τις 

υποχρεώσεις τους και ένα μικρό ποσοστό συμβεβλημένων διέκοψε δραστηριότητα.    

 

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 

 

 

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

έτος: 
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ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ PUT IN THE MARKET 

Έτος 

Λαμπτήρες 

(tn) 

Φωτιστικά 

(tn) 

Μικροσυσκευές 

(tn) 

2006 445 1.700 0 

2007 611 2.073 0 

2008 885 2.110 0 

2009 884 2.194 0 

2010 800 1.728 0 

2011 1.056 2.365 0 

2012 780 2.082 115,02 

2013 831 2.300 391,2 

2014 900 2.954 559 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 212,963

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 272,410

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 13,113

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 9,356

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 2954

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5Α 900

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 51,158

PUT IN THE MARKET ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η.Η.Ε. (tn)

 
 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι για το έτος 2014 ως προς τους λαμπτήρες υπήρξε 

αύξηση των ποσοτήτων που μπήκαν στην αγορά σχετικά με το προηγούμενο έτος κατά ποσοστό 

8,3%, ενώ ως προς τα φωτιστικά και τις μικροσυσκευές οι ποσότητες που διατέθηκαν στην 

αγορά υπερβαίνουν κατά πολύ τις ποσότητες του προηγούμενου έτους ήτοι 28,43% και 42, 9% 

αντίστοιχα. 

 

Η αύξηση αυτή των ποσοτήτων Η.Η.Ε. δικαιολογείται και ερμηνεύεται λόγω της επέκτασης 

ειδών προϊόντων των συμβεβλημένων που διατίθενται στην αγορά καθώς και της επέκτασης του 

ΣΕΔ σε περισσότερες κατηγορίες διαχείρισης αποβλήτων. Οπότε παρά τις δυσοίωνες και 

επιφυλακτικές προβλέψεις για το 2014 το ΣΣΕΔ εμφανίζει θετικό απολογισμό ως προς τις 

ποσότητες που μπήκαν στην αγορά των υπόχρεων εγγεγραμμένων στο ΣΣΕΔ επιχειρήσεων.  

Ακολουθεί το γράφημα PUT IN THE MARKET: 
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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 2 τρόπους : αφενός κάποια προϊόντα που μπαίνουν στην 

αγορά δεν δηλώνονται καθόλου στο σύστημα αφετέρου 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.  

Ο έλεγχος των δηλωθέντων ποσοτήτων των υπόχρεων 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)  

 

Για το έτος 2014 οι προβλέψεις για αύξηση 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα προϊόντα που 

μπαίνουν στην αγορά, σχεδόν καλύφθηκαν. Ως προς τους λαμπτήρες η αύξηση ήταν περίπου 8,3% ενώ 

στα φωτιστικά 28,43% και στις μικροσυσκευές 42,9% περίπου.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ (PUT IN THE MARKET) - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Λαμπτήρες (tn) 780 831 900 930 950 

Φωτιστικά (tn) 2.082 2.300 2.954 3.100 3.300 

Μικροσυσκευές 

(tn) 

115,2 391,2 559 600 650 

 

Εκτίμηση καταρχήν είναι, ότι οι ποσότητες θα αυξηθούν σύμφωνα με το ενδιαφέρον των 

προβλεπομένων νέων υπόχρεων που θα εγγραφούν στο Σύστημα. Προβλέπεται ότι σε σχέση με τις 
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δηλωθείσες ποσότητες του 2014 και για τις κατηγορίες αποβλήτων που ήδη διαχειρίζεται το ΣΕΔ αυτές 

θα αυξηθούν για το έτος 2015 τουλάχιστον 10% κυρίως ως προς τις μικροσυσκευές.  

Οι λόγοι αύξησης των εισερχομένων ποσοτήτων μικροσυσκευών η οποία φαίνεται βέβαιη, είναι : 

 η είσοδος στην αγορά φθηνών μικροσυσκευών από τρίτες χώρες, που εύκολα επιλέγει και 

αντικαθιστά ο καταναλωτής,  

 πολλοί υπόχρεοι του είδους αυτού, δεν έχουν ενταχθεί σε Σύστημα, οπότε αναμένεται να 

προστεθούν  

 τα προϊόντα αυτά, ειδικά ορισμένα εποχιακού χαρακτήρα (θερμαντικά, ανεμιστήρες κλπ) αλλά 

απαραίτητα στον χρήστη, διατίθενται σε διαρκή κατανάλωση. 

Ως προς τα φωτιστικά και τους λαμπτήρες παρατηρείται σταθερά σχετική αύξηση σε σχέση με 

προβλέψεις που είχαν γίνει για την προηγούμενη τριετία. 

Το ποσοστό αυτό αύξησης και οι προβλέψεις για τα επόμενα έτη ως προς τα φωτιστικά δεν είναι 

ασφαλείς λόγω της τυχόν «εξαίρεσης των οικιακών φωτιστικών σωμάτων».   

    

3.3 ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΕΣΟΔΑ 2014 

 

- 

 

 

3.4 ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 

 

- 

 

3.5 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2014 

 

- 

 

 

 

4. ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  

 

4.1.α. 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 διαχείρισης περιβάλλοντος,  αυτός προβαίνει σε κατανομή 

εντολών συλλογής στους μεταφορείς του ΣΕΔ 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. 
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 Στα σημεία συλλογής μεγάλων ποσοτήτων ο μεταφορέας διαθέτει παλαιτοφόρο 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.  

 Κατά την παράδοση στην αποθήκη του ΣΣΕΔ, όσα απόβλητα παραδίδονται εκεί, γίνεται επίσης 

ζύγιση και διασταύρωση με τα Δελτία Αποστολής 

 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 διαθέτει,  

-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. 

Καθένας συντάκτης των εγγράφων καλύπτει τις απαιτήσεις και τα υποβαλλόμενα στοιχεία που ζητάει 

το Σύστημα. 

 

4.1.β.  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.  

 

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  

 

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. 
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      Κάδος Φωτιστικών   

        & μικροσυσκευών                                      Νέος τροχήλατος κάδος μικροσυσκευών                                        

 

 
 

Κάδος Λαμπτήρων 

 

4.1.γ 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.  
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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, ο οποίος δεν έχει λάβει επίσημα θέση στο συγκεκριμένο θέμα και έτσι 

δημιουργείται η εντύπωση ότι αυτό είναι αποδεκτό. 

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 ΕΜΒΕΛΕΙΑ – ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

 

Η εμβέλεια και δράση του συστήματος είναι πανελλαδική και καλύπτει τόσο την ηπειρωτική χώρα σε 

όλες τις περιφέρειες καθώς και τη νησιωτική χώρα σε καίρια σημεία. Η συλλογή των λαμπτήρων, των 

φωτιστικών και τώρα μικροσυσκευών γίνεται μέσω 6.309 ειδικών κάδων σήμερα, 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. 

Ακολουθεί πίνακας των κάδων (σημείων συλλογής) που υπάρχουν διασπαρμένοι ανά νομό: 
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Νομοί Κάδοι 

Νομός Αιτωλοακαρνανίας 87

Νομός Αργολίδας 46

Νομός Αρκαδίας 44

Νομός Άρτας 22

Νομός Αττικής 2850

Νομός Αχαΐας 131

Νομός Βοιωτίας 112

Νομός Γρεβενών 18

Νομός Δράμας 28

Νομός Δωδεκανήσων 102

Νομός Έβρου 60

Νομός Ευβοίας 126

Νομός Ευρυτανίας 12

Νομός Ζακύνθου 18

Νομός Ηλείας 73

Νομός Ημαθίας 52

Νομός Ηρακλείου 158

Νομός Θεσπρωτίας 21

Νομός Θεσσαλονίκης 583

Νομός Ιωαννίνων 73

Νομός Καβάλας 60

Νομός Καρδίτσας 32

Νομός Καστορίας 25

Νομός Κερκύρας 49

Νομός Κεφαλλονιάς 27

Νομός Κιλκίς 31

Νομός Κοζάνης 170

Νομός Κορινθίας 100

Νομός Κυκλάδων 97

Νομός Λακωνίας 62

Νομός Λάρισας 111

Νομός Λασιθίου 51

Νομός Λέσβου 41

Νομός Λευκάδας 13

Νομός Μαγνησίας 116

Νομός Μεσσηνίας 79

Νομός Ξάνθης 24

Νομός Πέλλας 43

Νομός Πιερίας 43

Νομός Πρεβέζης 26

Νομός Ρεθύμνης 51

Νομός Ροδόπης 25

Νομός Σάμου 24

Νομός Σερρών 60

Νομός Τρικάλων 43

Νομός Φθιώτιδας 86

Νομός Φλώρινας 25

Νομός Φωκίδας 23

Νομός Χαλκιδικής 47

Νομός Χανίων 83

Νομός Χίου 26  
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Χαρακτηριστικά σημειώνουμε ότι λειτουργούν τα παρακάτω νησιωτικά σημεία και πολλά άλλα  

απομακρυσμένα  σημεία,  παρά  τις  δυσκολίες  μεταφοράς  αποβλήτων από  αυτά, και του σημαντικού 

κόστους : 

 

Οινούσσες 1 Τήλος 1

Ψαρά 1 Χάλκη 1

Αγαθονήσι 1 Σύμη 3

Παξούς 1 Ανάφη 1

Κουφονήσια 1 Δονούσα 1

Άγιο Όρος 4 Κίμωλος 1

Καστελόριζο 1 Ηρακλειά 1

Άγιος Ευστράτιος 1 Σχοινούσα 1

Φούρνοι 1 Φολέγανδρος 2

Αστυπάλαια 1 Αντικύθηρα 1

Κάσος 1 Λειψοί 1  
 

 

Παρακάτω ακολουθεί πίνακας των κάδων (σημείων συλλογής) φωτιστικών- μικροσυσκευών που 

υπάρχουν διασπαρμένοι ανά περιφέρεια : 

 

τεμάχια

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 16

ΗΠΕΙΡΟΣ 12

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 24

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 18

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 26

ΚΡΗΤΗ 23

ΑΤΤΙΚΗ 222

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 120

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 6

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 10

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΔΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ - 

ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
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ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  

 

 
 

Πίνακες εξέλιξης των σημείων συλλογής για όλα τα είδη αποβλήτων : 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΚΑΔΟΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2014  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΕΩΣ ΤΟ 2017 

 

 
 

Από την απεικόνιση αυτή προκύπτει ότι έχουμε καλύψει και υπερβεί τους σχετικούς στόχους ως 

προς τον αριθμό τους μέχρι το 2014, ενώ για το έτος 2015 πιθανώς θα προσεγγίσουμε τους 6.650 

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. 

 

Ακολουθεί πίνακας σημείων συλλογής ομαδοποιημένος ανά κατηγορία και ανά περιφέρεια σημείων 

συλλογής.  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΔΟΣ - ΟΜΑΔΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ SUPER MARKET 7

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 15

 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 26

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 1

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 65

 ΤΡΑΠΕΖΑ 83

 ΑΤΤΙΚΗ  SUPER MARKET 186

 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 280

 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 555

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 309

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 730

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 42

 ΤΡΑΠΕΖΑ 755

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ SUPER MARKET 5

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 2

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 34

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 1

ΤΡΑΠΕΖΑ 38

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ SUPER MARKET 35

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 24

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 36

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 7

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 92

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 4

ΤΡΑΠΕΖΑ 102

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ SUPER MARKET 10

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 26

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 42

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 56

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 51

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 2

ΤΡΑΠΕΖΑ 47

ΗΠΕΙΡΟΣ SUPER MARKET 7

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 19

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 19

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 47

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 2

ΤΡΑΠΕΖΑ 43

ΘΕΣΣΑΛΙΑ SUPER MARKET 27

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 40

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 38

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 10

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 82

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 6

ΤΡΑΠΕΖΑ 99

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ SUPER MARKET 7

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 13

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 2

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 34

ΤΡΑΠΕΖΑ 42

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ SUPER MARKET 33

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 40

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 133

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 33

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 307

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 7

ΤΡΑΠΕΖΑ 309

ΚΡΗΤΗ SUPER MARKET 48

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 31

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 43

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 16

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 88

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 8

ΤΡΑΠΕΖΑ 109

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ SUPER MARKET 7

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 29

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 20

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 61

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 3

ΤΡΑΠΕΖΑ 78

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ SUPER MARKET 47

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 37

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 33

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 23

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 88

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 5

 ΤΡΑΠΕΖΑ 104

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ SUPER MARKET 22

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 35

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 75

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 33

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 100

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 2

ΤΡΑΠΕΖΑ 80  
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4.3 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΛΛΕΧΘΕΝΤΩΝ – ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ  

 

Μόλις ο μεταφορέας παραλάβει από το σημείο συλλογής τα απόβλητα στη συνέχεια προχωρεί στην 

παράδοση αυτών κατόπιν εντολής του συστήματος. Η παράδοση των συλλεχθέντων γίνεται είτε στις 

αποθήκες, είτε απευθείας στους ανακυκλωτές του αντίστοιχου προϊόντος, όπως απεικονίζεται 

παρακάτω : 

 

 ΠΡΟΣ 

 

 

   Λαμπτήρες     Λοιπά ΑΗΗΕ  

Α.  Β.  Γ.  

 

 

 

 

 

 

 

 Μεταφορά από το ΣΕΔ ή από τον ίδιο τον Ανακυκλωτή  

 

Μεταφορά μετά από διαλογή λοιπών ΑΗΗΕ 

 

 

Κατά την παράδοση αποβλήτων λαμπτήρων στην αποθήκη του ΣΣΕΔ, συνήθως συνυπάρχουν και  άλλα 

είδη αποβλήτων, κυρίως μικροσυσκευών και φωτιστικών. Μετά την παράδοση ακολουθούν οι 

παρακάτω εργασίες : 

Α.  

 επιτόπου χειροδιαλογή των τρίτων αποβλήτων 

 συλλογή των τρίτων αποβλήτων σε κάδους 

 μεταφορά των τρίτων αποβλήτων προς τους Ανακυκλωτές ΑΗΗΕ.  

Β. 

 συσκευασία των λαμπτήρων σε παλέτες  

 απόθεση στο χώρο της αποθήκης  

 κατάταξη με  σειρά και είδος σε α) επιμήκεις φθορισμού β) διάφορες άλλες 

 προσωρινή αποθήκευση 

 ζύγιση των συσκευασμένων παλετών  

 έκδοση παραστατικού ποσοτήτων 

 μεταφορά από τρίτο συνεργαζόμενο μεταφορέα στον ανακυκλωτή λαμπτήρων  

 ζύγιση και έκδοση αποδεικτικού ζύγισης από παλετοφόρο ζυγό ή σύμφωνα με νεώτερη μέθοδο 

από γεφυροπλάστιγγα του ανακυκλωτή για διασταύρωση στοιχείων ποσοτήτων 

   

 

 

 

 

 

 

 

1. Αποθήκη ΣΕΔ Αχαρνές  

2. Αποθήκες (2) λαμπτήρων 

Αττική 

3. Αποθήκη Σερρών 

4. Αποθήκη Κοζάνης  

1.Αποθήκη ΣΕΔ 

2. Αποθήκη Σερρών 

3. Αποθήκη ανακυκλωτών 

ΑΗΗΕ Απευθείας 

Μονάδα 

επεξεργασίας 

λαμπτήρων  

(Ριτσώνα)  

Απευθείας 

ΠΗΓΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
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Συλλογή και μεταφορά από νησιωτική χώρα – Παράδοση συλλεχθέντων  

 

                                             Μεταφορέας ΣΣΕΔ            

 

       

                                          Μεταφορέας Εργολάβος 

   

 

 

 Μεταφορέας Εργολάβος 

 

  

 

 Πρακτορεία μεταφορέων       

 

 

 

Από τα αναφερόμενα νησιά τα συλλεγόμενα απόβλητα από τους μεταφορείς όπως αναφέρονται, 

μεταφέρονται προς την αποθήκη του ΣΣΕΔ.    

Ακολουθεί ο πίνακας «σημείων συλλογής» στη νησιωτική χώρα : 

 

ΕΥΒΟΙΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΝΗΣΙΑ -Αποθήκη ΣΣΕΔ  

-Αποθήκη ΣΣΕΔ 

ΚΡΗΤΗ -Αποθήκη ΣΣΕΔ 

-Αποθήκη Ριτσώνα 

ΚΕΡΚΥΡΑ  

ΛΕΥΚΑΔΑ -Αποθήκη Κοζάνης 
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Νησιά

Σύνολο 

Σημείων

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 1

ΛΕΙΨΟΙ 1

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 1

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 4

ΚΑΡΠΑΘΟΣ 5

ΚΑΣΟΣ 1

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 1

ΚΩΣ 13

ΛΕΡΟΣ 3

ΝΙΣΥΡΟΣ 1

ΠΑΤΜΟΣ 2

ΡΟΔΟΣ 62

ΣΥΜΗ 3

ΤΗΛΟΣ 1

ΧΑΛΚΗ 1

Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ 18

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 158

ΘΑΣΟΣ 12

ΚΕΡΚΥΡΑ 49

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 24

ΙΘΑΚΗ 3

ΑΜΟΡΓΟΣ 2

ΣΕΡΙΦΟΣ 2

ΑΜΟΡΓΟΣ 1

ΑΝΑΦΗ 1

ΑΝΔΡΟΣ 10

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 1

ΙΟΣ 2

ΚΕΑ 6

ΚΙΜΩΛΟΣ 1

ΚΥΘΝΟΣ 1

ΜΗΛΟΣ 5

ΜΥΚΟΝΟΣ 10

ΝΑΞΟΣ 10

ΠΑΡΟΣ 9

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 10

ΣΙΚΙΝΟΣ 1

ΣΙΦΝΟΣ 3

ΣΥΡΟΣ 15

ΤΗΝΟΣ 6

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 2

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 30

ΛΗΜΝΟΣ 11

ΛΕΥΚΑΔΑ 13

ΣΚΙΑΘΟΣ 5

ΣΚΟΠΕΛΟΣ 3

Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 51

ΙΚΑΡΙΑ 6

ΣΑΜΟΣ 24

Ν.ΧΑΝΙΩΝ 83

ΧΙΟΣ 26

ΨΑΡΑ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ σημείων συλλογής                                          

στη νησιωτική χώρα 
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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), τα οποία αποκτήθηκαν από το σύστημα εντός του έτους 2013 και 

αντικατέστησαν 2 μεταφορικά μέσα παλαιάς τεχνολογίας αντίστοιχα. 

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 ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 

 

Το σύστημα είναι συμβεβλημένο με αδειοδοτημένους μεταφορείς για τη συλλογή και μεταφορά των 

ΑΗΗΕ ώστε να καλύπτεται κατά το δυνατόν 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 : 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ                                                                                                                 

Ημερομηνία Σύμβασης 11/4/2013

ΘΕΣΗ ΒΑΡΙΚΟ ΡΙΤΣΩΝΑΣ 

ΑΥΛΙΔΑ 32009 
2221034885

Έγγραφο
Αρ. Πρωτοκόλλου Ημ/νια Έκδοσης

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – 

Θράκης 46825/4526 22/11/2010

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 6/1213 18/2/2014

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 44330/9951 20/12/2013

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 1939/10 28/2/2011

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 44417/4919 8/9/2010

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων                  

Κατάθεση αιτήματος με αρ. πρωτ.: 

22668/8712/02.05.2013 14969 8/11/2010

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Κρήτης 5128 8/10/2010

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Αττικής

Φ3864/5536/ΠΕΡΙΒ-

ΣΑ/2010                 

Ανανέωση: 

Φ3864/3632/ΠΕΡΙΒ-

ΣΑ/2013 5/8/2010

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 43755/1282/ΑΦ 6.1.16.1 17/2/2014

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 69792/2178 22/9/2010

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Ηπείρου 25662/1110 12/6/2013

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 1590/86755 17/5/2013

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 3466 14/5/2013

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΙΔΕΑ-ΙΔΑΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -

 ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ Δ. ΗΛΙΑΣ                          

Ημερομηνία Σύμβασης 01/04/2011

1 ΧΛΜ ΒΑΤΕΡΟΥ - ΚΟΙΛΩΝ 

ΚΟΖΑΝΗ 50100
2310477149

Έγγραφο Αρ. Πρωτοκόλλου Ημ/νια Έκδοσης

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Ηπείρου 48147/1948 16/9/2013

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 29482/893 3/6/2010

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 756 6/2/2014

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 3088/90445 18/8/2011

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 3230/97069 12/9/2013

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων 4007/1959 6/3/2014

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - 

θράκης 22252/2055 20/9/2010

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  

Ημερομηνία Σύμβασης 4/1/2012

ΔΡΟΜΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 29100
2695045179

Έγγραφο Αρ. Πρωτοκόλλου Ημ/νια Έκδοσης

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-

ΙΟΝΙΟΥ 14470/13261 25/1/2012  
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ Λ. ΤΑΤΟΙΟΥ 349 210-4831164

Έγγραφο Αρ. Πρωτοκόλλου Ημ/νια Έκδοσης

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – 

Θράκης 22252/2055 20/9/2010

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 40310/1199 24/10/2013

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Αττικής Φ 2939/3314 23/7/2013

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 3230/97069 12/9/2013

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 32411/983 16/8/2010

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 2152/58914 18/6/2010

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 3507 25/5/2010

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Κρήτης 2266 14/5/2010

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 36850/8719 25/11/2013

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 2134 17/6/2010

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 30447/3490 20/9/2010

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Ηπείρου 46270/1880 21/8/2013

Άδεια Συλλογής – μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων (μη επικίνδυνων) - 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 4007/1959 6/3/2014  
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- Πίνακας με τις Περιφέρειες δράσεις του κάθε μεταφορέα:  

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ 

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ 

ΗΠΕΙΡΟΣ ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ 

ΚΡΗΤΗ 
ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ 

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΘΡΑΚΗ 

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ 

ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ 

ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ 

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ 

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ 

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ  

ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

Σ. Δ.Σ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ 

 

Οι μεταφορές από τα περισσότερα νησιά γίνονται με μεταφορικές εταιρείες γιατί είναι ο μόνος δυνατός 

και κατάλληλος τρόπος μεταφοράς, καθώς και με τα ίδια μεταφορικά μέσα του ΣΕΔ όσον αφορά τα 

μεγαλύτερα νησιά, όπως αναφέρονται στον σχετικό πίνακα. 

 

- Κριτήρια επιλογής συλλογέων – μεταφορέων 

 Άδεια σε ισχύ 

 Εμπειρία στα συγκεκριμένα απόβλητα  

 Χωρική κάλυψη 

 Επιμελής και ποιοτική συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων ειδικά των λαμπτήρων  

 Ύπαρξη αποθηκευτικού χώρου αδειοδοτημένου  

 Έκδοση παραστατικών ποσοτήτων και τήρηση κατά σειρά της διαδικασίας των 

σταδίων συλλογής – μεταφοράς – παράδοσης στο ΣΕΔ των αποβλήτων 

 Έκδοση μηνιαίων και ετήσιων αναφορών για απόβλητα που συλλέχτηκαν κατά το 

δυνατόν. 

 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 : δυο (2) 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. 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ Λ. ΤΑΤΟΙΟΥ 349 ΑΧΑΡΝΕΣ 2104831164

ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ Λ. ΝΑΤΟ & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 2105596455

ΑΘ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΑΓΟΥΛΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2104128513

ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ ΘΕΣΗ ΒΑΡΙΚΟ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΑΥΛΙΔΑ 2221034885

ΝΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 1 ΧΛΜ ΒΑΤΕΡΟΥ - ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗ 2461027853

ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ ΒΙΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 2221034885

Πίνακας σημείων προσωρινής αποθήκευσης

ΑΤΤΙΚΗ

ΚΟΖΑΝΗ

ΣΕΡΡΕΣ

ΕΥΒΟΙΑ

 
 

 

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,  

 Δημοσίους φορείς (πανεπιστήμια, σχολεία, δικαστήρια, Υπουργεία), 

 οργανισμούς, 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 90% των συλλεγομένων ποσοτήτων προέρχεται από οικιακά απόβλητα, το 

δε υπόλοιπο 10% 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 νέο λογισμικό που ήδη έχουμε εφαρμόσει. 
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Για τα μη οικιακά απόβλητα ισχύει το ΠΔ 15/3/2/2006 σε συνδυασμό ήδη με την νέα οδηγία 

19/2012/ΕΚ.     

 

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). 

 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 

 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 σε 56,139 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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 

Λαμπτήρες (tn) 9,38 30 80 225 189,856 224,466 758,702 

Οικιακά 80% 85% 85% 85% 85% 90%  

Μη οικιακά 20% 15% 15% 15% 15% 10%  

Φωτιστικά (tn) 85 160 175 250 287 185,378 1.142,38 

Οικιακά   90% 80% 90% 60% 80% 90%  

Μη οικιακά 10% 20% 10% 40% 20% 10%  

Μικροσυσκευές (tn) - - - 3,33 18,36 56,139 77,829 

Οικιακά   - - - 100%  100% 100%  

Μη οικιακά - - - - - -  

 

 

 
 

Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες σε τόνους συλλογής λαμπτήρων, φωτιστικών και μικροσυσκευών ανά 

περιφέρεια και ανά μεταφορέα – συλλέκτη έτους 2014: 

 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ  ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 112.009,02 22.989,28 89.019,74 0,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

10.969,79 4.051,30 6.786,49 132,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

9.161,30 927,20 5.032,10 3.202,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

7.379,59 2.114,79 5.264,80 0,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 8.800,51 561,00 7.189,51 1.050,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

32.488,38 8.790,70 22.234,68 1.463,00 



 34 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

4.572,12 22,10 4.550,02 0,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

10.113,00 0,00 0,00 10.113,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 8.545,00 0,00 0,00 8.545,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 10.962,78 353,70 10.609,08 0,00 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 
2.374,30 2.374,30 0,00 0,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

5.125,00 5.125,00 0,00 0,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 

1.966,10 283,10 0,00 1.683,00 

ΣΥΝΟΛΟ 224.466,89 47.592,47 150.686,42 26.188,00 

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 39.475,07 26.686,57 12.788,50 0,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

6.495,69 2.102,09 2.893,60 1.500,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

2.580,00 0,00 0,00 2.580,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

1.624,09 1.299,49 324,60 0,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 400,00 0,00 0,00 400,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

13.810,00 0,00 0,00 13.810,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

960,00 0,00 0,00 960,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

105.240,00 0,00 0,00 105.240,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 13.890,00 0,00 0,00 13.890,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 233,70 57,80 175,90 0,00 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 
0,00 0,00 0,00 0,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 

670,00 0,00 0,00 670,00 

ΣΥΝΟΛΟ 185.378,55 30.145,95 16.182,60 139.050,00 
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ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.604,00 2.182,60 3.421,40 0,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

70,00 0,00 0,00 70,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 400,00 0,00 0,00 400,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

3.020,00 0,00 0,00 3.020,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

6.150,00 0,00 0,00 6.150,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

35.735,00 0,00 0,00 35.735,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 4.630,00 0,00 0,00 4.630,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 

530,00 0,00 0,00 530,00 

ΣΥΝΟΛΟ 56.139,00 2.182,60 3.421,40 50.535,00 

 

 

*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 

 

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 244,621 τόνοι και αποθηκεύτηκαν 18,52 τόνοι  

Μικροσυσκευές : ανακυκλώθηκαν 44,73 και αποθηκεύτηκαν 15,14  

Λαμπτήρες : ανακυκλώθηκαν 169,79 τόνοι και αποθηκεύτηκαν 30,084 τόνοι. Στο παραπάνω ρεύμα 

αποβλήτων περιλαμβάνονται και άλλα είδη αποβλήτων όπως λάμπες LED, μπαταρίες, συσκευασίες, 

χαρτί, καλώδια, μικροσυσκευές, πλαστικά, χαρτόνι τα οποία συνολικά ανάγονται 65,06 τόνους.  

Αναλυτική αναφορά κεφάλαιο 6.3 και 6.4 
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6.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 

6.1 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Για την ανακύκλωση των αποβλήτων φωτιστικών και μικροσυσκευών, το Σύστημα είναι 

συμβεβλημένο με την εταιρία ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ, την εταιρεία ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε., και την εταιρεία ΝΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ.  

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. 

 

ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ

Λ. ΝΑΤΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 2105596455

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) - 

Αποθήκευση, ανακύκλωση στερ. Αποβ. ΑΗΗΕ                                  

1660/Φ.ΠΕΡΙΒ.9/2007-26/04/2007

Ανανέωση: Φ.475/2273/ΠΕΡΙΒ.-ΣΑ/2012-02/05/2012

Άδεια Λειτουργίας                                                                                

3520/Φ.14-ΑΣΠΡ.3183-25/07/2008

Ανανέωση: 1712/Φ14 ΑΣΠΡ. 3183 – 19/05/2009

01/06/2010 με αόριστη 

διάρκεια

ΑΤΤΙΚΗ                                                        

ΒΟΙΩΤΙΑ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΑΘ. ΣΙΑ ΟΕ

ΜΑΓΟΥΛΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2104128513

Άδεια Λειτουργίας (ανανέωση λόγω εκσυγχρονισμού) 6374 

Φ14.ΜΑΓ.2564 – 22/12/2008

Άδεια λειτουργίας (ανανέωση λόγω ενσωμάτωσης της 

δραστηριότητας αποσυναρμολόγησης φωτιστικών ειδών) 

6645/Φ.14.ΜΑΓ2564 - 18.01.2010

Άδεια Διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, 

προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ 1502 – 27/10/2010

Ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) 

(Αξιοποίηση, Αποθήκευση, Επεξεργασία αποβλήτων 

ηλεκτρολογικών – φωτιστικών ειδών) 3064 – 30/06/2009

Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας 

3742/Φ.701.4/1709 – 17/11/2008

4/4/2011 με αόριστη 

διάρκεια
ΑΤΤΙΚΗ 

ΝΟΥΛΙΑΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ

1 ΧΛΜ ΒΑΤΕΡΟΥ - 

ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗ 2461027853

Άδεια Λειτουργίας και απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων (ΑΕΠΟ) - Προσωρινή αποθήκευση και ανάκτηση ΑΗΗΕ 

Ανανέωση, αλλαγή επωνυμίας:

ΤΒΚ Φ14.2/562/4/2736

2/12/2013 με αόριστη 

διάρκεια

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                   

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ                               

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                  

ΗΠΕΙΡΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ

ΘΕΣΗ ΒΑΡΙΚΟ ΡΙΤΣΩΝΑΣ 

ΑΥΛΙΔΑ 2221034885

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) - Εγκαταστάσεις 

Ριτσώνας 1017/Φ14/3470

Άδεια Εγκατάστασης - Εγκαταστάσεις Ριτσώνας 2785/Φ14/3470

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) - Προσωρινή 

αποθήκευση, ΒΙ.ΠΕ. Σερρών 10157

Άδειας λειτουργίας - Αίτηση 2589

1/1/2014 με αόριστη 

διάρκεια

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                           

ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

 
 

Δυναμικότητα και τεχνολογία μονάδων επεξεργασίας 

 

Αναλυτικά η δυναμικότητα των μονάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λ 
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6.2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ  

 

Οι συμβάσεις με όλους τους ανακυκλωτές πλέον μετά το τέλος του 2013 έχουν καταστεί αορίστου 

χρόνου, όπως προαναφέρονται στο πίνακα.  

 

6.3 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ  

 

Οι ποσότητες των φωτιστικών που παραδόθηκαν και επεξεργάστηκαν οι ανακυκλωτές, είναι οι 

κάτωθι : 

Για το έτος 2014 : 

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗ 31/12/2013 ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 2014 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  2014 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2014

ΝΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 45.060,11 139.050,00 165.590,00 18.520,11
ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ 0,00 34.611,90 34.611,90 0,00

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΑΘ. ΣΙΑ Ο.Ε. 32.702,89 11.716,65 44.419,54 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 77.763,00 185.378,55 244.621,44 18.520,11  
 

Από τα στοιχεία που μας παρέχουν οι συνεργαζόμενοι ανακυκλωτές για τα ανακτώμενα υλικά κατά 

είδος, το ΣΣΕΔ διαθέτει τον κάτωθι πίνακα : 

  

 

ΕΙΔΟΣ (KG) ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΑΘ. & ΣΙΑ ΟΕ ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ ΝΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΣΙΔΗΡΟΣ/ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 21.325 13.830 141.927

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ 54 0 0

ΚΑΛΩΔΙΑ 543 2.570 15.731

ΧΑΛΚΟΣ 1.711 0 0

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 0 220 149

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1.700 4.000 5.464

ΑΚΡΥΛΙΚΟ 830 0 0

ΓΥΑΛΙ 3.030 930 414

ΜΟΛΥΒΔΟΣ 83 0 0

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 179 0 0

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 380 0 0

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2.910 8.670 1.822

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 220 560 83

ΧΑΡΤΙ 1.510 0 0

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ 9.945 3.832 0

ΣΥΝΟΛΟ 44.419,54 34.612,00 165.590,00

*Στην περίπτωση του ανακυκλωτή ΝΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ το Πλαστικό και το Γυαλί είναι στα υλικά προς ΧΥΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΌ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ 

 
 

Οι ποσότητες των μικροσυσκευών που παραδόθηκαν και επεξεργάστηκαν οι ανακυκλωτές, είναι οι 

κάτωθι : 

Για το έτος 2014 : 
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ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗ 31/12/2013 ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 2014 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  2014 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2014

ΝΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 3.730 50.535 39.125 15.140

ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ 0 5.604 5.604 0

ΣΥΝΟΛΟ 3.730 56.139 44.729 15.140  
 

ΕΙΔΟΣ (KG) ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ ΝΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΣΙΔΗΡΟΣ/ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 2.240 26.096

ΚΑΛΩΔΙΑ 290 1.174

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 30 16

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 630 8.608

ΓΥΑΛΙ 200 1.921

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 1.420 1.290

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 130 20

ΧΥΤΑ 664 0

ΣΥΝΟΛΟ 5.604 39.125

*Στην περίπτωση του ανακυκλωτή ΝΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ το Πλαστικό και το Γυαλί είναι στα υλικά προς ΧΥΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ 

 
 

Γραμμική απεικόνιση ανακτώμενων υλικών :  

 

 
 

Οι  ποσότητες  αποβλήτων λαμπτήρων που παραδόθηκαν στην εγχώρια μονάδα επεξεργασίας 

λαμπτήρων ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ 246,004 τόνοι λαμπτήρων. Από αυτούς οδηγήθηκαν σε διαλογή – 

διαχείριση - επεξεργασία 234,850 τόνοι ανάμικτων αποβλήτων λαμπτήρων, από τους οποίους 

ανακυκλώθηκαν 169,79 τόνοι λαμπτήρων, 65,060 τόνοι προκύπτοντα άλλα είδη αποβλήτων (λαμπτήρες 

LED, μπαταρίες κλπ) και προσωρινά αποθηκεύθηκαν 30,084 τόνοι από το σύνολο των παραδοθέντων 

και όπως αυτά εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα.   

Αποθήκη 2013 : 18,93 τόνοι 

Παραδόθηκαν : 246,004 τόνοι 

Προσωρινή αποθήκευση : 30,084 τόνοι 

Διαλογή - Διαχείριση : 234,850 τόνοι 

Διαλογή άλλων αποβλήτων (λαμπτήρες LED, μπαταρίες, συσκευές, υλικά συσκευασίας) : 65,06 τόνοι 
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Ανακύκλωση : 169,79 τόνοι 

 

Από την ανακύκλωση των λαμπτήρων στην παραπάνω μονάδα προέκυψαν τα ακόλουθα υλικά:  

 

Λαμπτήρες 72,30% 169.788,90 ΓΥΑΛΙ 71,51% 121.411,00

ΛΑΜΠΕΣ LED 0,72% 1.692,30 ΚΑΛΥΚΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 3,07% 5.214,80

Α.Η.Η.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 3,98% 9.357,20 ΚΑΛΥΚΕΣ HID (ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ) 5,07% 8.600,00

Α.Η.Η.Ε. ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 0,37% 868,50 ΚΑΛΥΚΕΣ CFL (COMPACT) 18,07% 30.684,40

ΚΑΛΩΔΙΑ 0,12% 285,30 ΠΟΥΔΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 2,28% 3.878,70

ΧΑΡΤΙ 11,29% 26.525,70 ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 169.788,90

ΠΑΛΕΤΕΣ 8,69% 20.417,10

ΝΑΙΛΟΝ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 0,34% 793,80

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 0,75% 1.762,40

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ 1,43% 3.358,80

ΣΥΝΟΛΟ 100% 234.850,00

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠO ΔΙΑΛΟΓΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠO  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 
 

Από τα παραπάνω υλικά ορισμένα διατέθηκαν στην Ελλάδα όπως: μεταλλικοί  κάλυκες, χαρτί, μικρή 

ποσότητα γυαλιού.  

Από τα υπόλοιπα ορισμένα διοχετεύθηκαν στα αντίστοιχα ρεύματα αποβλήτων (όπως μπαταρίες, 

συσκευασίες). 

Κανένα υλικό προς το παρόν δεν διατίθεται στο εξωτερικό. 

 

   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 2014 στην μονάδα : 

 

-Η Ο.Ε. Σ & Ι ΝΟΥΛΙΑΣ αποθήκευσε 18,52 tn φωτιστικά είδη, 15,14 tn μικροσυσκευές και 0,386 tn 

λαμπτήρες 

-Η ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ αποθήκευσε 30,084 tn λαμπτήρες παλετοποιημένους καθώς επίσης και 

2,116 tn λαμπτήρες LED από το έτος 2013 και 1,692 tn λαμπτήρες LED από το έτος 2014.  

 

Απορρύπανση οχημάτων & χώρων του Ανακυκλωτή 

 

Οι λαμπτήρες που συλλέγονται από τα σημεία συλλογής και απευθείας παραδίδονται από τον 

μεταφορέα στο εργοστάσιο επεξεργασίας στην περίπτωση που πρόκειται για μεγάλες ποσότητες. Μετά 

την μεταφορά και παράδοση των αποβλήτων αυτών, γίνεται απορρύπανση των μεταφορικών μέσων και 

του αποθηκευτικού χώρου του Ανακυκλωτή, όπου όλα τα μεταφορικά μέσα υποβάλλονται σε 

απορρύπανση, καθώς και οι χώροι.   

 

6.5  Διάθεση του υπολείμματος  

 

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 
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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 Εξαγωγές υπολειμμάτων 

  

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.  

Στόχευσης 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 

 

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 (WEEE, 

LETS DO IT κλπ) 

 Συμμετοχή σε Δημοτικές δράσεις, ανοικτούς περιβαλλοντικούς διαλόγους των Δήμων  

 Συμμετοχή σε περιβαλλοντικούς φορείς  

 Ενημέρωση σε 398 Σχολεία πανελλαδικά  

 

Η διάρκεια και η εμβέλεια των δράσεων προώθησης και ευαισθητοποίησης καλύπτει τόσο την 

ηπειρωτική όσο και την νησιωτική χώρα, είναι τακτική και επιμελής καθόλη την διάρκεια του έτους. 

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 398 σχολεία 



 41 

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.  

 Η ενημέρωση στους επιχειρηματικούς χώρους έχει αποφέρει αύξηση των συμμετεχόντων κατά 

ποσοστό 10% 

 Αύξηση των σημείων συλλογής στις κοινωνικές ομάδες και φορείς που ενημερώνουμε.  

 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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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

1

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ forum WEEE

Βρυξέλες – Μιλάνο : Συμμετοχή στο PROSUM PROJECT 

το οποίο ερευνά  την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου 

για την εύρεση των κρίσιμων πρώτων υλών, το οποίο 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα horizon  2020 και 

συντονίζεται από το WEEE Forum.

27/2/2014-28/2/2014                                                     

12/5/2014-13/5/2014

2

LETS DO IT GREECE

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ ελάβε 

μέρος στη μεγαλύτερη και ευρέως αναπτυσσόμενη 

εθελοντική καμπάνια διεθνώς του ‘LETS DO IT GREECE’. 

Το φετινό ραντεβού, με το σύνθημα «Καθαρίζουμε όλη την 

Ελλάδα σε μια μέρα», δόθηκε την Κυριακή, 6 Απριλίου. 

6/4/2014

3

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

Παρουσία της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ  στην Τριημερίδα της 

Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων 

στο πλαίσιο της : ‘Εβδομάδας Ηλεκτρικής Ασφάλειας’

8/4/2014-10/4/2014

4

THE RANCH

Στα πλαίσια της ημέρας Περιβάλλοντος 2014 σε συνεργασία 

με το THE RANCH στο Σοφικό Κορινθίας 

πραγματοποιήσαμε περιβαλλοντική ενημέρωση, διανομή 

φυλλαδίων, και συμμετοχή σε κλήρωση με δώρο ποδήλατα 

31/5/2014

5

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) 

ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ -ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Mε την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 

Περιβάλλοντος της 5ης Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε 

ενημερώση των πολιτών. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περτουλίου-Τρικκαίων, ενημέρωσε σε 

συνεργασία με την ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ τους πολίτες για το 

σωστό τρόπο ανακύκλωσης και τα οφέλη της με στόχο την 

ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με το θέμα αυτό. 

Στη δράση συμμετέχουν και μαθητές, οι οποίοι παρουσίασαν 

θεατρικά δρώμενα, και  ακολούθησαν το περιβαλλοντικό 

μονοπάτι κατά μήκος του ποταμού Ληθαίου.

6/6/2014

6

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Γιορτή ανακύκλωσης σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης 

στο Δημοτικό Κήπο Κοζάνης.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης, 

συμμετοχή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με περίπτερο και 

ενημέρωση των συμμετεχόντων σχολείων πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.

1/6/2014

7

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 

ECOTEC ΜΕ ΘΕΜΑ Η 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟ 2014

Συμμετοχή στην ημερίδα του περιοδικού ECOTEC με θέμα 

:Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ το 2014. Η κατάσταση σήμερα, τα 

προβλήματα, οι προτάσεις, οι λύσεις. Στην εκδήλωση 

παρουσιάστηκαν τα θέματα της ανακύκλωσης ΑΗΗΕ από 

την ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ 

17/7/2014

8

4ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και 

Μουσικής

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ χορηγός στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ 

Χορού και Μουσικής. Για 4η συνεχόμενη χρονιά 

πραγματοποιήθηκε το διεθνές Φεστιβάλ 

«EARTHDANCERS» 

27/8/2014-31/8/2014

9

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

Η "Σχολική Ενημέρωση" σε 15 σχολεία στην ευρύτερη 

περιοχή της Κοζάνης.
3/11/2014-14/11/2014

10

5 ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ενημέρωση στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων 5ο Σύστημα 

Ναυτοπροσκόπων Πειραιά 
9/11/2014

11

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ forum WEEE

Βουκουρέστι: Weee2020 Raw Materials Partnership 

(Παροχή εξελίξεων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των 

ΑΗΗΕ για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, την κάλυψη της 

ζήτησης της  ΕΕ για  πρώτες ύλες και να δώσει μια 

αποδοτική χρήση των πόρων,  πράσινη οικονομία.)

 KeyFigures platform (Δημιουργία πανευρωπαϊκής 

πλατφόρμας παρακολούθησης αποβλήτων) - Workshop on 

new weee collection targets(βέλτιστες πρακτικές επίτευξης 

των νέων στόχων)

Βαρσοβία - KeyFigures Platform -CWIT Project (Countering 

Weee Illegal Trade)(Πρόγραμμα παρακολούθησης 

παράνομης διακίνησης ΑΗΗΕ και τρόποι αντιμετώπισης)

Λισσαβόνα -  ProSum project -  Circular economy on Weee 

2020 & CWIT ( κατά πόσο μπορούν να επηρεάσουν τα 

προγράμματα την κυκλική οικονομία)

16/5/2014                                              

25/9/2015                                             

26/11/2014

12
Τηλεοπτικό μήνυμα 

Προβολή του τηλεοπτικού μηνύματος στα κανάλια της 

τηλεόρασης (κοινωνικό μήνυμα)

15/3/2014- - 15/4/2014                                             

27/10/2014-27/11/2014       

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 2014
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8. ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
 

8.1 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 των 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 

στον προορισμό τους ακέραια προς επεξεργασία 

 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  
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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. 

Από 1/1/2014 ισχύει πλήρης μηχανογράφηση, διασταύρωση των στοιχείων, ποσοτήτων, σημείων και 

μεταφορικών μέσων, ώστε να είναι ταχύτερη και ταυτόχρονη 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. 
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8.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ (TUV HELLAS) 

 

Έλεγχος διενεργείτε 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 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 2014 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 2015 θα επαναληφθούν όπως πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2014 

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, 



 46 

-η ευαισθητοποίηση των χρηστών,  

-η συνειδητοποίηση της «ατομικής ευθύνης» ώστε να εκπληρώνονται οι περιβαλλοντικές 

επιταγές,  

-οι στόχοι συλλογής του Συστήματος 

 

 η τακτική και η ποιοτική συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων από τα υπάρχοντα 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 

2016. 

 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 συστηθούν 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.  

 η μείωση της χρηματικής εισφοράς κατά μονάδα, η οποία μπορεί να αναπληρωθεί αλλά και 

να αυξηθεί σε τελικό αποτέλεσμα συνολικά, από την αύξηση εγγεγραμμένων υπόχρεων που 

προβλέπει το ΣΣΕΔ όχι όμως για τους λαμπτήρες των οποίων είναι χαμηλή και δεν 

ανταποκρίνεται στο κόστος ανακύκλωσης. 

 
Από την 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 προβολή και ενημέρωση αλλά και η μέθοδος και οργάνωση 

διαχείρισης του ΣΣΕΔ είναι επιτυχής. 

Είναι χαρακτηριστικό και άξιο παρατήρησης ότι η συχνότητα πλήρωσης των κάδων σε ορισμένα 

σημεία συλλογής έχει διπλασιαστεί.  

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. 
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Προβλέψεις για συλλογή το έτος 2015 

Φωτιστικά 300 τόνοι 

Λαμπτήρες 250 τόνοι 

Μικροσυσκευές 65 τόνοι 

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 φωτιστικά 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 2015 είναι ανοδικές παρά την ύπαρξη διαφόρων 

επιμέρους προβλημάτων ως προς την διαχείριση αυτών και ως προς την συλλογή των. Παρά τα 

προβλήματα της αγοράς, ωστόσο 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 νέος είδος προϊόντων στην αγορά.  

Ως προς  τις μικροσυσκευές η πρόβλεψη κατά το έτος 2014 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) 
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- Προγραμματισμός ενημερωτικών ραντεβού και προώθηση συνεργασίας με Δήμους, 

Αυτοδιοίκηση, Κοινότητες 

- Προγραμματισμός συμμετοχής σε τηλεοπτική εκπομπή αδάπανα με την προβολή των 

σκοπών της ανακύκλωσης και του ΣΕΔ 

- 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  

 

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 

 

Η συλλογή και μεταφορά από τα σημεία συλλογής προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας έχει 

πρωταρχικό ρόλο τόσο στην ποσοτική καταγραφή των συλλεγομένων αποβλήτων όσο και στην 

ποιοτική μεταφορά των αποβλήτων από το σημείο προέλευσης μέχρι τον τελικό προορισμό τους.  

Κάθε μεταφορά από κάθε σημείο συλλογής συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά έγγραφα. Για 

την συλλογή αποβλήτων που πραγματοποιήθηκε το έτος 2014 εξεδόθησαν 9.157  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 με τις άδειες μεταφοράς – συλλογής και για τις 13 περιφέρειες που εξασφάλισε 

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. 
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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. 

 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.  

 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. Ενώ διαπιστώνουμε όλοι, ως χρήστες και καταναλωτές, ότι τα super 

market και οι πολυεθνικές πωλούν προϊόντα με την μάρκα τους (π.χ. λαμπτήρες Carrefour) δεν έχει 

καταστεί δυνατό να ελεγχθεί και διαπιστωθεί αν επιβάλλεται εισφορά ανακύκλωσης στα προϊόντα αυτά, 

δεδομένου ότι όποιος ‘πωλεί με την μάρκα του’ είναι υπόχρεος για την καταβολή εισφοράς. Πρόταση 

μας είναι να κληθούν από το Υπουργείο σας (ΕΟΑΝ) να απαντήσουν οι ίδιοι επ’ αυτού όπως όλοι οι 

λοιποί υπόχρεοι οφείλουν. Την δυνατότητα αυτή δεν έχει το ΣΣΕΔ. 

 Μεγάλο ζήτημα αποτελεί το θέμα «οικιακά φωτιστικά» με αποτέλεσμα να μην εντάσσονται οι υπόχρεοι 

των προϊόντων αυτών αλλά ούτε ο ΕΟΑΝ να τους καλεί σε συμμόρφωση. 

 Δεν έχει επιλυθεί επίσημα από ΕΟΑΝ το θέμα καταβολής αντιτίμου στους Δήμους για παράδοση 

αποβλήτων στο ΣΣΕΔ, ειδικώς των λαμπτήρων, με αποτέλεσμα να υπάρχει σύγχυση και άρνηση στις 

συμβάσεις σημείων συλλογής, και το ζήτημα προκύπτει τακτικά και συχνότερα 

 Σε θέματα ή ερωτήματα που υποβάλλουμε περιοδικά εγγράφως, ουδεμία απάντηση λαμβάνουμε από 

τον ΕΟΑΝ 

 Το Μητρώο Παραγωγού δεν έχει ακόμα οργανωθεί ούτε η συνεργασία με το ΓΕΜΗ για τον έλεγχο των 

Υπόχρεων, ενώ μεσολάβησαν επανειλημμένες διαβεβαιώσεις για τη λειτουργία του εντός του έτους 

2014 σε κάθε περίπτωση   

 Καμία λύση δεν εκφράστηκε από τον ΕΟΑΝ για τους «καταγγελθέντες» από ένα Σύστημα ώστε να μην 

μπορούν να εγγράφονται ξανά εξαπατώντας το επόμενο  Σύστημα. Το έχουμε θέσει πολλές φορές με 

πρόταση «κόκκινης λίστας» των καταγγελθέντων από κάθε σύστημα, αναρτημένη στο site του ΕΟΑΝ ή 

του κάθε Συστήματος. 

 Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων δεν έχει ολοκληρωθεί 

 Το ΠΕΔ δεν έχει χορηγηθεί στα Συστήματα  
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 Ο κανονισμός ΕΟΑΝ δεν προκύπτει αν έχει δημοσιευθεί 

 Το κριτήριο και ο τρόπος χορήγησης του Μητρώου από τον ΕΟΑΝ είναι αβάσιμος και ασαφής και 

δημιουργεί προβλήματα σε παραγωγούς που τον δικαιούνται 

 Αδυναμία του ΕΟΑΝ στην προώθηση επίλυσης προβλημάτων της Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

Τελευταία δε αυτά έχουν επαυξηθεί λόγω της παρατεινόμενης έλλειψης Γενικού Διευθυντή.  

 

Σημαντικά προβλήματα που εντοπίζονται από το Σύστημα, την δράση και εμπειρία του αναφέρονται 

ενδεικτικά : 

Από τους 235 εγγεγραμμένους μέχρι τον Μάρτιο του 2015, η λίστα έχει διαφοροποιηθεί και 

παραμένουν ενεργοί 196, κάποιοι έχουν ‘εξαφανιστεί’, ενώ εκκρεμούν οφειλές τους, κάποιοι δεν έχουν 

υποβάλει δηλώσεις έτους 2014 από τους εγγεγραμμένους, κάποιοι δεν έχουν λάβει Αριθμό Μητρώου 

Παραγωγού από την αρχή της εγγραφής των απλώς υπέγραψαν Σύμβαση Προσχωρήσεως, και αρκετοί 

δεν έχουν κάνει αίτηση ανανέωσης - χορήγησης Μητρώου Παραγωγού για το 2015, ήτοι έχουν 

ανανεωθεί - χορηγηθεί περί της 70 αιτήσεις Αριθμού Μητρώου Παραγωγού. Σε αυτούς που έχουν 

εξαφανιστεί περιλαμβάνονται, κάποιοι που έκλεισαν την επιχείρηση, κάποιοι που δεν εισάγουν πλέον, 

κάποιοι που δεν ενδιαφέρονται να υποβάλουν δήλωση κλπ. 

 

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 σχετικές ενέργειες 

- Προώθηση προτάσεων μας προς την Διαβούλευση σχετικών με τα απόβλητα οδηγιών και εθνικών 

νόμων  

- Θέμα ‘Μητρώου Παραγωγού’ το οποίο έχουμε υποστηρίξει σθεναρά με προτάσεις και ενέργειες 

ενώπιον και του ΕΟΑΝ και άλλων φορέων, το οποίο ακόμη ούτε έχει ολοκληρωθεί ούτε έχει εισάγει 

διαδικασίες των υπόχρεων. 

- 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. 

 

 

12.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  

 

- Χορήγηση του ΠΕΔ στα ΣΕΔ 

- Εφαρμογή του ‘Μητρώου Παραγωγού’ με τρόπο που να καθίσταται αναγκαίο στις συναλλαγές ώστε 

να τηρηθεί και η υποχρέωση του Ν. 2939/01 

- Έλεγχος ‘περιβαλλοντικής ενημερότητας’ με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αν δεν καταστεί λειτουργικό 

το Μητρώο Παραγωγού 

- 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. 
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- 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 

- Οριστική αντιμετώπιση των υπόχρεων ‘οικιακών’ φωτιστικών και πρόσκληση αυτών από τον ΕΟΑΝ 

να ενταχθούν άλλως επιβολή κυρώσεων 

- Δυνατότητα του ΕΟΑΝ να προβεί στον έλεγχο των υποχρέων, έστω και δειγματοληπτικά 

- Απόφαση του ΕΟΑΝ ξεκάθαρη σχετικά με την καταβολή αντιτίμου στα «Σημεία Συλλογής», για 

ποιά είδη αποβλήτων ; για ποιά Σημεία, για ποιές Συμβάσεις ; 

- 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 

 

12.4 ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 Από την παραπάνω έκθεση θεωρούνται απόρρητα και δεν μπορούν να αναρτηθούν και να 

γνωστοποιηθούν σε τρίτους : τα οικονομικά στοιχεία του ΣΣΕΔ, τα στοιχεία που αφορούν τρίτους 

πελάτες ή συνεργαζόμενους (πλην της επωνυμίας των), τα κόστη και οι αμοιβές και οι σχετικοί αυτών 

πίνακες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


