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ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

 

 

Στην Νέα Ερυθραία σήμερα την ……………../……………../…………….. μεταξύ: 

 

1) Του  εγκεκριμένου Συλλογικού  Συστήματος  Εναλλακτικής Διαχείρισης  Αποβλήτων ΗΗΕ με την 

επωνυμία : 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΥΛΙΚΟΥ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό  τίτλο  αυτού «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.»   που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς 

(Δ.Κ. Νέας Ερυθραίας) -Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 173, με ΑΦΜ 998869212, αριθ. ΓΕΜΗ 

6656501000, Ηλεκτρονική διεύθυνση www.fotokiklosi.gr, και εκπροσωπείται νόμιμα για την 

υπογραφή του παρόντος από τον …………………………………………………………………………………… και το οποίο 

θα καλείται στο εξής ο «Φορέας ΣΣΕΔ» και  

 

2) Της Επιχείρησης με την επωνυμία ……………………………………………………………………………………………………… 

(οδός …………………………………………………………………………………,ΤΚ…………..………., AΦΜ …..…………………………. 

ΔΟΥ………..…………….……………) η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον 

……………………………………………………… (ιδιότητα) ………………………………………….……………… (ονοματεπώνυμο) 

του ……………………………………………… κάτοικο ………………………………………………………………………………………..…… 

στο εξής καλούμενος ο «Συμβαλλόμενος» 

 

ρητά συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα  ακόλουθα: 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο φορέας ΣΣΕΔ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ αποτελεί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  Πανελλαδικό 

Εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα για την Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.). 

Συστήθηκε νόμιμα και έλαβε έγκριση λειτουργίας με την υπ. αριθμ. οικ. 11674/2009 απόφαση 

Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 317 Β/20/2/2009), σε συνδυασμό με την απόφαση υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 

623 (27/3/12) και με την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 314/ 13-6-2012 του Ε.Ο.ΑΝ. και είναι εθνικής 

εμβέλειας. Με την υπ. αριθμ. 171/ 16-07-2020 (ΑΔΑ Ω82846Ψ8ΟΖ-ΑΡ6 /22-07-2020) απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ. εγκρίθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο και ανανεώθηκε η άδεια 

λειτουργίας και διαχείρισης του φορέα ΣΕΔ για όλα τα είδη αποβλήτων Η.Η.Ε. όπως ορίζονται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ & ΙV της ΚΥΑ 23615/651/2014 περιλαμβανομένων και των Φωτοβολταϊκών Πλαισίων. 

 

Η/Ο   δεύτερη/ος   Συμβαλλόμενη/ος   εταιρεία/φυσικό  πρόσωπο, αποτελεί «σημείο συλλογής» 

ΑΗΗΕ που έχει επιλεγεί σύμφωνα με την παράγρ.2 του άρθρου 6 της  ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 

για να απορρίπτει ο κάθε τελικός χρήστης, καταναλωτής, κοινό, τα απόβλητα ΗΗΕ, ώστε να 

επιτυγχάνεται η χωριστή συλλογή τους. Το «σημείο συλλογής», δεύτερος συμβαλλόμενος, διαθέτει 

στο χώρο του, μέσο ή μέσα πρωτογενούς προσωρινής αποθήκευσης του «φορέα ΣΣΕΔ», πρώτου 

Συμβαλλόμενου. Το «σημείο συλλογής» δεν υπόκειται στις απαιτήσεις αδειοδότησης που 

προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για τη συλλογή αποβλήτων.  
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Οι  κάτωθι  ορισμοί που χρησιμοποιούνται στη παρούσα σύμβαση είναι  αυτοί  που ορίζονται και  

διαλαμβάνονται  στις σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ 23615/651/2014, του Ν. 4042/12 και του Ν. 

4496/17, ο οποίος τροποποιεί και συμπληρώνει  τις διατάξεις του Ν. 2939/01 περί εναλλακτικής 

διαχείρισης αποβλήτων. 

 

Ενδεικτικά: 

 

«Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» ή «Α.Η.Η.Ε.» ορίζονται ως ο 

ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 11 

παρ. 1 του Ν. 4042/12,  συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των 

συναρμολογημένων μερών και των αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά το χρόνο 

απόρριψής του. 

 

«ΑΗΗΕ Οικιακής Προέλευσης» ορίζονται τα ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά και από 

εμπορικές, βιομηχανικές, ιδρυματικές και άλλες πηγές, η φύση και η ποσότητα των οποίων είναι 

παρόμοιες με εκείνες των ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά. Τα ΑΗΗΕ που ενδέχεται να 

χρησιμοποιούνται τόσο από ιδιωτικά νοικοκυριά όσο και από άλλους χρήστες πλην των ιδιωτικών 

νοικοκυριών, θεωρούνται σε κάθε περίπτωση ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης. 

 

«Διακινητής (Διανομέας)» ορίζεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, το 

οποίο θέτει σε κυκλοφορία στην αγορά είδη και εξοπλισμό ΗΗΕ. 

  

«Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)»  ορίζεται η οργάνωση σε ατομική ή συλλογική 

βάση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων άλλων προϊόντων (Η.Η.Ε.) , με σκοπό την κατά 

προτεραιότητα προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση και εφόσον εξαντληθούν οι 

δυνατότητες αυτών των δράσεων, για άλλου είδους ανάκτηση των αποβλήτων αυτών. Τα ΣΕΔ 

εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος όπως ορίζεται στο άρθ. 2 του Ν. 

4496/17, και οργανώνονται και λειτουργούν  σύμφωνα με το κεφ. Γ της ΚΥΑ 23615/651/Ε.105/14. 

 

«Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και   Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» 

θεωρούνται οι εργασίες συλλογής, διαλογής, μεταφοράς, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, 

επεξεργασίας και ανάκτησης των Α.Η.Η.Ε., ώστε να εξυπηρετείται ένας χρήσιμος σκοπός.  

 

«Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση» νοείται κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, 

καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά (κατασκευαστικά) στοιχεία προϊόντων που 

αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς άλλη 

προ-επεξεργασία. 

 

«Ανακύκλωση» ορίζεται οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης από την οποία προκύπτουν νέα προϊόντα 

ή υλικά που μπορούν να εξυπηρετήσουν πάλι τον αρχικό σκοπό τους ή άλλους σκοπούς, 

εξαιρούμενης της ανάκτησης ενέργειας.   

 

«Συλλογή» ορίζεται η συγκέντρωση αποβλήτων περιλαμβανομένης της διαλογής και της 

αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό την μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων. 

 

«Σημείο  συλλογής» ορίζεται  κάθε  κατάλληλος επιλεγμένος χώρος σύμφωνα με την παρ.2 του 

αρθ.6 της ΚΥΑ  23615/651/Ε.105/14 στον  οποίο γίνεται  η  απόρριψη  Α.Η.Η.Ε  από τον  τελικό  

χρήστη ώστε να επιτυγχάνεται η χωριστή συλλογή τους. 

 

«Μεταφορά» ορίζεται το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα ή τους 

χώρους συλλογής στους χώρους διάθεσης, αξιοποίησης ή μεταφόρτωσης. 

             

«Προσωρινή Αποθήκευση» ορίζεται  η αποθήκευση των συλλεγομένων αποβλήτων για ορισμένο 

χρόνο στον συγκεκριμένο κατάλληλο χώρο ή σημείο που έχει οριστεί, μέχρι να πραγματοποιηθεί η 

μεταφορά αυτών στην εγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης. 
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«Κέντρα διαλογής/Ταξινόμησης» ορίζονται οι  επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής όπου 

συγκεντρώνονται τα ΑΗΗΕ  από σημεία συλλογής ή άλλους χώρους παραγωγής αποβλήτων, με 

σκοπό την ταξινόμηση τους ή την διαλογή τους προκειμένου να υποβληθούν σε προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση ή να οδηγηθούν σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας. 

 

«Πράσινα Σημεία» ορίζονται οι οριοθετημένοι και διαμορφωμένοι χώροι με κατάλληλη κτιριακή 

υποδομή (όπου απαιτείται) και εξοπλισμό, οργανωμένοι από το Δήμο, ώστε οι δημότες ή τρίτοι να 

αποθέτουν ανακυκλώσιμα απόβλητα, μεταξύ των οποίων και ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, 

προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση. 

 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

- Σύμφωνα με Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  για  την  συμμόρφωση  προς  αυτές  εκδόθηκε  

ο  Ν. 2939/01  (ΦΕΚ 179 Α΄/6/8/2001)  όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/10  και  ισχύει, περί 

εναλλακτικής διαχείρισης «Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων» , και περί  «Ίδρυσης Εθνικού 

Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων  Προϊόντων  (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)» , με  

σκοπό  τη θέσπιση μέτρων για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων των «συσκευασιών» και 

«άλλων προϊόντων»  και την πρόβλεψη κυρώσεων  για τη μη εφαρμογή των, προς αποτροπή της 

ανεξέλεγκτης απόρριψης, καθιέρωση της πρόληψης, οργάνωση της αξιοποίησης και διάθεσης, και 

ενημέρωση για την προστασία των φυσικών πόρων και της ανθρώπινης ζωής. 

- Στα «άλλα προϊόντα» που  ορίζει  ο νόμος , περιλαμβάνονται   και  τα είδη  ηλεκτρικού  και  

ηλεκτρονικού  εξοπλισμού (Η.Η.Ε.), τα οποία εν προκειμένω,  συνιστούν αντικείμενο  της  

διαχειριστικής δραστηριότητας  του Συστήματος. 

- Με το Ν.4042/12,  περί «Ποινικής προστασίας του Περιβάλλοντος……»,  ορίζονται  οι ποινικές, 

διοικητικές, αστικές κυρώσεις  των φυσικών και νομικών προσώπων που παραβαίνουν την 

περιβαλλοντική Νομοθεσία  & τις άλλες σχετικές διατάξεις μεταξύ των οποίων και τις διατάξεις του 

Ν.2939/01. Με τον ίδιο νόμο ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. μετονομάσθηκε σε Ελληνικό  Οργανισμό  

Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) . 

- Με την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 και σε εφαρμογή της οδηγίας 2012/19/ΕΕ 

συμπληρώνεται, διευρύνεται  και επαναδιατυπώνεται  η νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων 

ΗΗΕ. 

- Με το Ν.4496/17 τροποποιείται ο Ν.2939/01 περί εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και 

άλλων προϊόντων, για την προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ.  

- Με την Υ.Α. 39/31/8/2020 (ΦΕΚ 185 Α΄/29/9/2020) περί «Έγκρισης του Εθνικού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)» ορίζονται τα μέτρα υλοποίησης της στρατηγικής, των στόχων και 

των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για την περίοδο 2020-2030. 

Επιπλέον, έχουν εκδοθεί σχετικές κανονιστικές πράξεις και  ΚΥΑ  για την  ειδικότερη εφαρμογή  των 

άνω  διατάξεων. 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ –ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Τα ΣΕΔ εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος όπως ορίζεται στο άρθ. 2 του Ν. 

4496/17, και οργανώνονται και λειτουργούν  σύμφωνα με το κεφ. Γ της ΚΥΑ 23615/651/Ε.105/14. 

 

Με την παρούσα σύμβαση, ο φορέας ΣΣΕΔ σε συνεργασία με το Συμβαλλόμενο, επιδιώκει την κατά 

το δυνατό μεγαλύτερη συγκέντρωση αποβλήτων ΗΗΕ που προέρχονται από τη δραστηριότητα του 

Συμβαλλόμενου ή από τρίτους χρήστες-καταναλωτές των προϊόντων αυτών, με σκοπό την ορθή 

περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων αυτών όπως ορίζονται από το νόμο, και την κατά το 

δυνατόν επίτευξη χωριστής συλλογής αυτών κατά είδος αποβλήτου. 

 

Για το σκοπό αυτό ο φορέας ΣΣΕΔ, εξασφαλίζει και διαθέτει προς χρήση στο Συμβαλλόμενο, μέσα 

πρωτογενούς συλλογής - προσωρινής αποθήκευσης (κάδους ή κιβωτάμαξες ή άλλα ενδεδειγμένα 

μέσα) και ο Συμβαλλόμενος αντίστοιχα ορίζει και διαθέτει συγκεκριμένο σημείο και χώρο για την 

τοποθέτηση και εξυπηρέτηση του αποθηκευτικού μέσου και των τρίτων χρηστών που πρέπει να 

έχουν πρόσβαση σε αυτό προς απόρριψη των αποβλήτων τους, καθώς και προς απόρριψη των 

παραγομένων αποβλήτων του Συμβαλλόμενου. Τα μέσα συλλογής θα φέρουν τα διακριτικά ή το 

https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-praxi-39-tis-31820202020-fek-185a-2992020
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λογότυπο του φορέα ΣΣΕΔ και θα ανήκουν κατά κυριότητα στο φορέα ή θα είναι μισθωμένα από το 

φορέα. 

 

Η μεταφορά των αποβλήτων από το «σημείο συλλογής» του Συμβαλλόμενου προς τα κέντρα 

ταξινόμησης ή προς τις μονάδες επεξεργασίας, κατά περίπτωση, θα γίνεται με μέριμνα του φορέα 

ΣΣΕΔ, σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω εγκεκριμένων συνεργαζόμενων με το φορέα μεταφορέων. 

 

Οι κατηγορίες των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που αποτελούν αντικείμενο 

της παρούσας , αναλύονται στο συνημμένο Παράρτημα Α’ , όπως ορίζονται στην  ΚΥΑ 

23615/651/Ε.103/2014. 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   ΦΟΡΕΑ ΣΣΕΔ 

 

Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται: 

  

- Να  τοποθετήσει μία ή περισσότερες κιβωτάμαξες ή τυχόν άλλα μέσα ( παλετοκάλαθα, κάδοι κλπ ) 

πρωτογενούς προσωρινής αποθήκευσης, κατόπιν συμφωνίας με το Συμβαλλόμενο, σε σημείο που θα 

υποδείξει και παραχωρήσει ο Συμβαλλόμενος. 

 

- Να διακινεί με δική του μέριμνα, έλεγχο και ευθύνη, τα συλλεχθέντα από το Συμβαλλόμενο  ΑΗΗΕ  

προς τα κέντρα διαλογής-ταξινόμησης, ή προς τις μονάδες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ή 

επεξεργασίας και ανακύκλωσης. Για την εξυπηρέτηση της συλλογής και μεταφοράς από το σημείο 

συλλογής του Συμβαλλόμενου, ο φορέας ΣΣΕΔ θα συνεργάζεται με εγκεκριμένους και κατάλληλα 

αδειοδοτημένους μεταφορείς. 

 

- Να προβάλλει τον σκοπό της ανακύκλωσης, με σκοπό τη διαφήμιση, την ενημέρωση και την 

ευαισθητοποίηση των πολιτών στο θέμα της ανακύκλωσης και της ορθής περιβαλλοντικά απόρριψης 

των αποβλήτων αυτών, καθώς και να οργανώνει σε συνεργασία με το Συμβαλλόμενο, την προώθηση 

των σκοπών του φορέα ΣΣΕΔ και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του κοινού. 

 

- Να εποπτεύει, παρακολουθεί και συλλέγει τα στοιχεία που αφορούν τη συλλογή, μεταφορά, 

διακίνηση και επεξεργασία των αποβλήτων, από το σημείο συλλογής του Συμβαλλόμενου, καθώς και 

την περαιτέρω ανακύκλωση και διάθεση των υλικών ανάκτησης και αξιοποίησης. 

 

- Να παρέχει στο Συμβαλλόμενο, ετήσια αναφορά παραληφθέντων ΑΗΗΕ. 

 

- Να προωθεί εγκεκριμένες μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης και να επιτυγχάνει τους στόχους  

του φορέα ΣΣΕΔ, όπως αυτοί  προβλέπονται.   

 

- Να τηρεί  τους  εγκριτικούς όρους λειτουργίας του όπως αυτοί  ορίζονται στην απόφαση 171/ 16-

07-2020  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ. (ΑΔΑ. Ω82846Ψ80Ζ-ΑΡ6, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

2634_2020/22-07-2020). 

 

- Να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την ανανέωση της έγκρισης αδείας του  όταν 

απαιτείται. 

 

Ο φορέας ΣΣΕΔ δεν  ευθύνεται  και  δεν  υποχρεούται  σε  κανενός είδους  αποζημίωση  σε  

περίπτωση μη ανανέωσης  ή  ανάκλησης έγκρισης  λειτουργίας του  από την Αρμόδια Αρχή ή λύσης 

του Νομικού Προσώπου του. Στην τελευταία περίπτωση το ποσό που απομένει μετά την σχετική 

εκκαθάριση όπως ορίζεται στο καταστατικό περιέρχεται στον Ε.Ο.ΑΝ, ο οποίος υποχρεούται να το 

αποδώσει σε υφιστάμενα ή νέα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης.  
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

 

Ο Συμβαλλόμενος υποχρεούται: 

  

- Να επιδιώκει την καθολική και μέγιστη δυνατή συλλογή ποσοτήτων παραγομένων αποβλήτων ΗΗΕ  

από τη δραστηριότητά του ή από το κοινό , στο αποθηκευτικό μέσο που τοποθετείται στο σημείο 

συλλογής. 

 

- Να προβαίνει στην κατάρτιση, ενημέρωση, εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού που 

απασχολεί, ως προς τα θέματα συλλογής, διαλογής και προσωρινής αποθήκευσης των ΑΗΗΕ, καθώς 

και ως προς τα ζητήματα προστασίας και ασφάλειας για τους ίδιους τους εργαζόμενους και για την 

δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 

 

- Να μεριμνά για την φύλαξη και ασφάλεια του χώρου συλλογής, των ΑΗΗΕ και των μέσων 

συλλογής ΑΗΗΕ. 

 

- Να ενημερώνει τους χρήστες - καταναλωτές για τον ορθό τρόπο απόρριψης των αποβλήτων που 

προβλέπεται από το νόμο, καθώς και για την παρούσα σύμβαση με το φορέα ΣΣΕΔ. 

- Να απορρίπτει, συλλέγει, τοποθετεί και διαχωρίζει τα απόβλητα με κατάλληλο τακτικό τρόπο ώστε 

να εκμεταλλεύεται τη μέγιστη δυνατή χωρητικότητα του μέσου συλλογής, να μην υφίσταται 

καταστροφή αυτών ή άτακτη απόρριψη εκτός  του αποθηκευτικού μέσου, και να μην προσβάλλεται 

τυχόν το περιβάλλον και η υγεία. 

 

- Να  μεριμνά για την ασφάλεια, επιμέλεια  και φύλαξη του χώρου  συλλογής  και του 

αποθηκευτικού μέσου στο  σημείο συλλογής ΑΗΗΕ. 

 

- Να συνδράμει στην κατάλληλη φόρτωση, μεταφόρτωση, διακίνηση, για την ασφαλή αποκομιδή 

των συλλεγομένων στο αποθηκευτικό μέσο αποβλήτων ΗΗΕ. 

-  

- Να ελέγχει το μεταφορέα κατά την αποκομιδή και να διαπιστώνει ότι διαθέτει τη σχετική εντολή 

του Φορέα ΣΣΕΔ για την αποκομιδή των αποβλήτων από το σημείο συλλογής. 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

Προκειμένου να τηρούνται οι γενικές αρχές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την ορθή 

περιβαλλοντική διαχείριση των ΑΗΗΕ, πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι: 

 

• Ασφαλής τοποθέτηση των αποβλήτων στο μέσο συλλογής. 

• Ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού και του διακινούμενου φορτίου. 

• Μεθοδική τοποθέτηση των αποβλήτων για την αξιοποίηση του μέγιστου χώρου του 

αποθηκευτικού μέσου ή σημείου. 

 

Περαιτέρω ανάλυση του ενδεδειγμένου τρόπου συλλογής-μεταφοράς, ανά κατηγορία ΑΗΗΕ, 

παρατίθεται στο συνημμένο Παράρτημα Β’ της παρούσης. 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Τα ανωτέρω αμοιβαία συμφωνηθέντα πραγματοποιούνται χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα μεταξύ των 

δύο μερών , στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 2939/01 και ν. 4042/12 όπως ισχύουν και με βάση 

την υποχρέωση που απορρέει από τις σχετικές διατάξεις των ανωτέρω, την Περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα, ευαισθησία και αναγκαιότητα,  και την εταιρική Κοινωνική ευθύνη. 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ   &    ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης συμφωνείται  για  ένα (1) έτος. 

 

Η παρούσα σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα κάθε έτος εκτός εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη 

καταγγείλει την σύμβαση  ή ζητήσει τη λύση ή τη διακοπή της . 

 

Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί εγγράφως να καταγγείλει την σύμβαση ή να ζητήσει τη 

λύση ή τη διακοπή της, όχι αργότερα από 2 μήνες πριν την λήξη της διάρκειας ή τη λήξη της 

ανανεούμενης περιόδου. 

 

Οι συμβαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν την παρούσα σύμβαση για σπουδαίο λόγο, ο 

οποίος συνίσταται στην παράλειψη τήρησης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων που αναφέρονται στην 

παρούσα σύμβαση και στο νόμο. 

 

Ο φορέας ΣΣΕΔ, διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα σύμβαση για σπουδαίο 

λόγο, ο οποίος συνίσταται μεταξύ άλλων στην αθέτηση τήρησης των συμφωνηθέντων και κυρίως 

στην κακή χρήση ή χρήση που δεν εμπίπτει στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης, καταστροφή ή 

απώλεια των μέσων πρωτογενούς αποθήκευσης ή σε περίπτωση επανειλημμένης παράδοσης 

βανδαλισμένων  ακατάλληλων για παραλαβή αποβλήτων. 

 

Η καταγγελία κοινοποιείται από τον καταγγέλλοντα στον αντισυμβαλλόμενο, εγγράφως, και τα 

αποτελέσματα αυτής επέρχονται ένα (1) μήνα μετά την περιέλευση σε αυτόν της καταγγελίας. 

 

Σε τέτοια περίπτωση δεν αποκλείεται η αξίωση προς αποζημίωση κάθε ζημίας που έχει υποστεί το 

μέρος που προέβει στην καταγγελία. 

 

 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 

 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο αντισυμβαλλόμενος, με υπαιτιότητα του ή βαρεία αμέλεια του, 

προκάλεσε φθορές, καταστροφή ή απώλεια των παρασχεθέντων σε αυτόν μέσων πρωτογενούς 

προσωρινής αποθήκευσης  αποβλήτων, ο φορέας ΣΣΕΔ δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση 

τουλάχιστον ίση με το κόστος απόκτησης και τις δαπάνες τοποθέτησης των μέσων αυτών στο σημείο 

συλλογής. 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ 

 

Η παρούσα τροποποιείται εγγράφως με συμφωνία αμφοτέρων των μερών  αποκλειομένου   

οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. Τυχόν άκυρος όρος της σύμβασης δεν επηρεάζει το σύνολο 

της σύμβασης εκτός εάν η ακυρότητα του όρου ή η μη εφαρμογή του καθιστά αδύνατη την 

εφαρμογή της ή αποτελεί λόγο καταγγελίας. 

 

 

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

 

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι για  κάθε  διαφορά  από  την  παρούσα ή  

σχετιζόμενη με αυτή, αρμόδια  καθίστανται  τα  δικαστήρια  των  Αθηνών, και  ισχύει το  Ελληνικό  

Δίκαιο. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Η  Αρμόδια  Αρχή  δικαιούται  να  λαμβάνει  γνώση  της  παρούσας κατά  νόμον. 

 

Στην  παρούσα  προσαρτώνται: 

- Παράρτημα Α’ (Κατηγορίες προϊόντων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) 

- Παράρτημα Β’ (Βασικές αρχές συλλογής – μεταφοράς ανά κατηγορία ΑΗΗΕ) 

Η παρούσα σύμβαση συνετάγη σε δυο (2) πρωτότυπα και κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε ένα. 

 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΣΣΕΔ 

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. 
Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014) 

 

Κατηγορία Ορισμός 
Ορισμένα παραδείγματα από την 

οδηγία ΑΗΕΕ2 / το ευρωπαϊκό δίκτυο 
EWRN 

1 
Εξοπλισμός 
ανταλλαγής 
θερμότητας (ΕΑΘ) 

Ο εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας 
αποτελεί ηλεκτρονικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό (ΗΗΕ) με εσωτερικά 
κυκλώματα όπου χρησιμοποιούνται 
ουσίες πλην του νερού, π.χ. αέρια, 
έλαια, ψυκτικό ή δευτερογενές υγρό, για 
τη ψύξη και/ή τη θέρμανση και/ή την 
αφύγρανση. 

Ψυγεία, καταψύκτες, μηχανήματα που 
διανέμουν αυτόματα προϊόντα σε ψύξη, 
συσκευές κλιματισμού, συσκευές 
αφύγρανσης, αντλίες θέρμανσης, 
θερμάστρες που περιέχουν πετρέλαιο και 
άλλες συσκευές ανταλλαγής θερμότητας 
που χρησιμοποιούν υγρά πλην του νερού 
για την ανταλλαγή θερμότητας. 

2 

Οθόνες και 
εξοπλισμός που 
περιέχει οθόνες με 
επιφάνεια 
μεγαλύτερη των 100 

cm2 

Οθόνες που αποτελούν ΗΗΕ για την 
παροχή εικόνων και πληροφοριών σε 
ηλεκτρονική οθόνη, ανεξαρτήτως 
διάστασης, όπως έγχρωμες καθοδικές 
σωληνωτές λυχνίες (CRT), οθόνες 
υγρών κρυστάλλων (LCD), φωτοδίοδοι 
(LED) ή άλλο είδος ηλεκτρονικών 
οθονών. 
 
Επιπλέον, η οδηγία ΑΗΗΕ2 περιλαμβάνει 
στην κατηγορία 2 και άλλον εξοπλισμό 
που περιλαμβάνει οθόνες με επιφάνεια 
μεγαλύτερη των 100 cm2. Ωστόσο, οι 
Συχνές Ερωτήσεις2[1] της ΑΗΗΕ2 
διευκρινίζουν ότι δεν εμπίπτουν στην 
κατηγορία 2 όλες οι συσκευές που 
περιέχουν οθόνη με επιφάνεια 
μεγαλύτερη των 100 cm2. Μόνο ΗΗΕ με 
επιφάνεια οθόνης μεγαλύτερη των 100 
cm2 και των οποίων η προβλεπόμενη 
εστιαζόμενη χρήση είναι η προβολή 
εικόνων ή πληροφοριών σε οθόνη που 
αντιστοιχεί στην κατηγορία 2. Ο 
εξοπλισμός, όπως φορητοί υπολογιστές 
(laptops), υπολογιστές τσέπης 
(notebooks), ταμπλέτες (Tablets), 
ηλεκτρονικά βιβλία (eBook) / ηλεκτρικοί 
αναγνώστες (e-Reader) με επιφάνεια 
οθόνης μεγαλύτερη των 100 cm 
θεωρείται ότι ανήκει στην κατηγορία 2, 
αλλά όχι ο εξοπλισμός όπως, πλυντήρια, 
ψυγεία, εκτυπωτές, κινητά τηλέφωνα 
[έξυπνα τηλέφωνα (smartphones), 
τηλέφωνα-ταμπλέτες (phablets) κ.λπ.], 
ακόμα και εάν διαθέτει οθόνη με 
επιφάνεια μεγαλύτερη των 100 cm2 
καθότι η εστιαζόμενη χρήση του δεν 
προβλέπει την προβολή πληροφοριών σε 
οθόνη. 

Οθόνες, τηλεοράσεις, κορνίζες LCD, 
φορητοί υπολογιστές (laptops), 
υπολογιστές τσέπης (notebooks), 
ταμπλέτες (tablets), ηλεκτρονικά βιβλία 
(eBook) / ηλεκτρικοί αναγνώστες (e-

Reader) 
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3 Λαμπτήρες 

Λαμπτήρες κάθε μεγέθους που 
αποτελούν «εξοπλισμό για τη γενιά του 
φωτός» που σημαίνει ηλεκτρικές πηγές 
φωτός (συμπεριλαμβανομένων των 
λαμπτήρων LED αλλά όχι των 
φωτιστικών σωμάτων LED) που μπορούν 
να εγκατασταθούν ή να 
αντικατασταθούν από τον τελικό χρήστη 
σε συγκεκριμένες ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές, όπως φωτιστικά 
σώματα, προβολείς, θάλαμοι τεχνητού 
μαυρίσματος (solarium) κ.λπ. 

Ευθείς λαμπτήρες φθορισμού, λαμπτήρες 
φθορισμού μικρών διαστάσεων, λαμπτήρες 
φθορισμού, λαμπτήρες εκκενώσεως 
υψηλής έντασης, συμπεριλαμβανομένων 
των λαμπτήρων νατρίου υψηλής πίεσης 
και των λαμπτήρων αλογονούχων 
μετάλλων, λαμπτήρες νατρίου χαμηλής 
πίεσης, λαμπτήρες LED. 

4 

Μεγάλου μεγέθους 
εξοπλισμός 

(οποιαδήποτε 
εξωτερική διάσταση 
μεγαλύτερη από 50 

cm) 

ΗΗΕ που δεν αντιστοιχεί στις κατηγορίες 
1, 2 ή 3. Οποιαδήποτε εξωτερική 
διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm. 
 
Οι εξωτερικές διαστάσεις του εξοπλισμού 
πρέπει να μετρώνται όταν είναι έτοιμος 
για χρήση. Για την ορθή μέτρηση του 
ΗΗΕ, βλ. ενότητα 3 («Μεθοδολογία 
μέτρησης ΗΗΕ») στη σελίδα 6. 

Πλυντήρια, στεγνωτήρια, πλυντήρια 
πιάτων, συσκευές μαγειρικής, ηλεκτρικές 
κουζίνες, ηλεκτρικά μάτια, φωτιστικά 
σώματα, εξοπλισμός που αναπαράγει ήχο ή 
εικόνες, μουσικός εξοπλισμός 
(εξαιρουμένων των εκκλησιαστικών 

οργάνων), συσκευές χρησιμοποιούμενες 
για πλέξιμο και ύφανση, μεγάλοι 
υπολογιστές (mainframes), μεγάλες 
μηχανές εκτύπωσης, φωτοαντιγραφικά 
μηχανήματα, κερματοδέκτες τυχερών 
παιχνιδιών, μεγάλα ιατρικά βοηθήματα, 
μεγάλα όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου, μεγάλα μηχανήματα αυτόματης 
διανομής προϊόντων και χρημάτων, 
φωτοβολταϊκά πλαίσια. Οικιακές συσκευές, 
εξοπλισμός πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών, καταναλωτικά είδη, 
φωτιστικά είδη, εξοπλισμός αναπαραγωγής 
ήχου και εικόνων, μουσικός εξοπλισμός, 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, 
παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και 
αθλητισμού, ιατρικά βοηθήματα, όργανα 
παρακολούθησης και ελέγχου, συσκευές 
αυτόματης διανομής, εξοπλισμός 
παραγωγής ηλεκτρικών ρευμάτων. 
 
Η κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει τον 
εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στις 
κατηγορίες 1 έως 3. 
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5 

Μικρού μεγέθους 
εξοπλισμός (καμία 

εξωτερική διάσταση 
μεγαλύτερη από 50 

cm) 

ΗΗΕ που δεν αντιστοιχεί στις κατηγορίες 
1, 2, 3, 4 ή 6. Καμία εξωτερική διάσταση 
μεγαλύτερη από 50 cm. 
 
Ο καθορισμός των διαστάσεων 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τον 
ορισμό που προβλέπεται στην κατηγορία 
4 ανωτέρω. Εφόσον η μεγαλύτερη 
εξωτερική διάσταση είναι 50 cm ή 
λιγότερο και δεν αποτελεί εξοπλισμό 
πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών, 
πληροί τον ορισμό της κατηγορίας 5. 

Ηλεκτρικές σκούπες, σκούπες χαλιών, 
συσκευές ραπτικής, φωτιστικά είδη, 
φούρνοι μικροκυμάτων, ανεμιστήρες, 
ηλεκτρικά σίδερα, φρυγανιέρες, ηλεκτρικά 
μαχαίρια, ηλεκτρικοί βραστήρες, ρολόγια, 
ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές, ζυγαριές, 
συσκευές περιποίησης μαλλιών και 
σώματος, ραδιόφωνα, ψηφιακές κάμερες, 
βιντεοκάμερες, συσκευές βιντεοεγγραφής, 
συσκευές ηχογράφησης υψηλής 
πιστότητας, μουσικά όργανα, εξοπλισμός 
αναπαραγωγής ήχου ή εικόνων, ηλεκτρικά 
και ηλεκτρονικά παιχνίδια, αθλητικός 
εξοπλισμός, υπολογιστές για ποδηλασία, 
καταδύσεις, τρέξιμο, κωπηλασία κλπ., 
ανιχνευτές καπνού, συσκευές 
θερμορύθμισης, θερμοστάτες, μικρά 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, μικρά 
ιατρικά βοηθήματα, μικρά όργανα 
παρακολούθησης και ελέγχου, μικρά 
μηχανήματα αυτόματης διανομής 
προϊόντων, μικρές συσκευές με 
ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά πλαίσια. 
Οικιακές συσκευές, καταναλωτικά είδη, 
φωτιστικά είδη, εξοπλισμός αναπαραγωγής 
ήχου και εικόνων, μουσικός εξοπλισμός, 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, 
παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και 
αθλητισμού, ιατρικά βοηθήματα, όργανα 
παρακολούθησης και ελέγχου, συσκευές 
αυτόματης διανομής, εξοπλισμός 
παραγωγής ηλεκτρικών ρευμάτων. 
 
Η κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει τον 
εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στις 
κατηγορίες 1 έως 3 και 6. 

6 

Μικρού μεγέθους 

εξοπλισμός 
πληροφορικήςκαι 
τηλεπικοινωνιών 
(καμία εξωτερική 

διάσταση 
μεγαλύτερη από 50 

cm) 

ΗΗΕ που δεν αντιστοιχεί στις κατηγορίες 
1, 2, 3, 4 ή 5. 
 
Ο εξοπλισμός πληροφορικής αποτελεί 
εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τη συλλογή, μετάδοση, επεξεργασία, 

αποθήκευση και προβολή πληροφοριών. 
Ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών αποτελεί 
εξοπλισμό που είναι σχεδιασμένος για 
την ηλεκτρονική μετάδοση σημάτων 
(φωνή, βίντεο και δεδομένα) σε μια 
ορισμένη απόσταση. 
 
Ο καθορισμός των διαστάσεων είναι ο 
ίδιος όπως στην κατηγορία 5. Εφόσον ο 
εξοπλισμός είναι εξοπλισμός 
πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών, 
πληροί τον ορισμό της κατηγορίας 6. 

Κινητά τηλέφωνα [έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones), τηλέφωνα-ταμπλέτες 
(phablets) κ.λπ.], GPS και εξοπλισμός 
πλοήγησης, αριθμομηχανές τσέπης, 
δρομολογητές, προσωπικοί υπολογιστές, 
εκτυπωτές, τηλέφωνα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΗΗΕ 

 

Οι Βασικές αρχές της συλλογής – μεταφοράς των ΑΗΗΕ, καταρχήν, δεν επιτρέπουν τη  

αποσυναρμολόγηση των ΑΗΗΕ. Περαιτέρω, κυρίως όταν γίνεται χρήση κιβωτάμαξας,  συνιστούν 

την τοποθέτηση των μεγάλων ΑΗΗΕ στο κάτω μέρος της κιβωτάμαξας και των μικρών ΑΗΗΕ μέσα 

στα ειδικά διαμορφωμένα παλετοκιβώτια, με την προϋπόθεση ότι δεν θα εξέχουν της ανοιχτής 

διάστασης του παλετοκιβωτίου, ώστε να είναι δυνατή η στοίβαξη δύο παλετοκιβωτίων χωρίς να 

προκληθεί φθορά. Η πληρότητα του φορτίου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, ώστε 

να μην υπάρχει κίνδυνος μετακίνησης των ΑΗΗΕ μέσα στο φορτίο, δεδομένου ότι κατά την 

παραλαβή του φορτίου από το σημείο συλλογής και κατά την απόθεσή του στο χώρο 

παραλαβής των μονάδων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, διαλογής ή επεξεργασίας της 

κιβωτάμαξας, ανυψώνεται σε γωνία μεγαλύτερη των 45 μοιρών. 

 

Σε περίπτωση που αποθηκευτούν στο φορτηγό 2 ή περισσότερες συσκευές (η μία πάνω στην 

άλλη), αυτό να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος  ανατροπής των 

υπερκείμενων συσκευών κατά την μεταφορά. 

 
 

Κατηγορία Απαιτήσεις ανά κατηγορία ΑΗΗΕ 

1 Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας (ΕΑΘ) 

Η μεταφορά και η φόρτωσή τους πρέπει να γίνεται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να 
αποφεύγεται οποιαδήποτε μηχανική καταπόνηση (π.χ. 
συμπίεση / κόψιμο), που μπορεί να έχει ως συνέπεια την 
έκλυση των ελεγχόμενων ουσιών στην ατμόσφαιρα (αέρια 
τα οποία μπορεί να καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος ή 
να παρουσιάζουν δυναμικό αύξησης της θέρμανσης του 
πλανήτη, GWP). Ειδικότερα: 
• Πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε μηχανική 

καταπόνηση στα σημεία όπου βρίσκεται το ψυκτικό υγρό 
και στα πλευρικά τοιχώματα όπου περιέχεται το μονωτικό 
υλικό. 

• Συνιστάται να τοποθετούνται σε όρθια θέση κατά την 
μεταφορά και 

φόρτωσή τους, ώστε να αποφευχθεί η διαρροή ελαίου ή 
ψυκτικού υγρού σε περίπτωση καταστροφής του ψυκτικού 
κυκλώματος. 

• Σε περίπτωση παραλαβής ψυγείου με οθόνη, η διαχείριση 
θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκληθεί 
θραύση της οθόνης. 

2 
Οθόνες και εξοπλισμός που περιέχει οθόνες με 
επιφάνεια μεγαλύτερη των 100 cm2 

Η μεταφορά και η φόρτωσή τους πρέπει να γίνεται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να μην προκληθεί θραύση της οθόνης. 
Ειδικότερα δεν επιτρέπεται: 
• η αποσυναρμολόγηση, 
• η συμπίεση των καθοδικών λυχνιών μέσα στα μέσα 

συλλογής, 
• η τοποθέτηση των τηλεοράσεων με το γυαλί προς τα 

κάτω, για να μην ασκείται πίεση πάνω στο γυαλί και  
• η ανεξέλεγκτη ανατροπή του γεμάτου φορτίου ή 

παλετοκιβωτίου. 
• Τέλος, οι οθόνες / τηλεοράσεις δεν θα πρέπει να εξέχουν 

της ανοιχτής διάστασης του παλετοκιβωτίου, ώστε να 
είναι δυνατή η στοίβαξη δύο παλετοκιβωτίων χωρίς να 
προκληθεί σπάσιμο των οθονών / τηλεοράσεων. 

Ο ενδεδειγμένος τρόπος φόρτωσης είναι μέσα σε 
παλετοκιβώτια ή επάνω σε παλέτες με περιτύλιξη stretch 
film (εφ’ όσον αυτά διατίθενται). 

Επίπεδες οθόνες και τηλεοράσεις (Flat Panel Displays) 

Η μεταφορά και η φόρτωσή τους πρέπει να γίνεται με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να μην προκληθεί θραύση της οθόνης. 

 Ειδικότερα: 
• Δεν επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση και η συμπίεσή 

τους. 
• Θα πρέπει να τοποθετούνται μία - μία όρθιες μέσα σε 

παλετοκιβώτια (εφ’ όσον αυτά διατίθενται) και εάν 
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κρίνεται απαραίτητο στην μικρότερη πλευρά τους. 
• Συνιστάται να μην τοποθετούνται αντικριστά (οθόνη με 

οθόνη) και, εάν είναι δυνατόν, να αφαιρείται οι βάσεις 
στήριξής τους (χωρίς την χρήση εργαλείου) και να 

χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των κενών μέσα στο 
παλετοκιβώτιο. 

• Οι οθόνες / τηλεοράσεις δεν θα πρέπει να εξέχουν της 
ανοιχτής διάστασης του παλετοκιβωτίου, ώστε να είναι 
δυνατή η στοίβαξη δύο παλετοκιβωτίων χωρίς να 
προκληθεί σπάσιμο των οθονών / τηλεοράσεων. 

• Θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια τοποθέτησης 
τηλεοράσεων ιδίου μεγέθους μέσα στο ίδιο παλετοκιβώτιο. 

• Σε περίπτωση παραλαβής τηλεόρασης με διάσταση 
μεγαλύτερη από αυτήν του παλετοκιβωτίου, συνιστάται η 
τοποθέτησή της σε οριζόντια θέση πάνω από τις άλλες 
όρθια τοποθετημένες τηλεοράσεις μέσα στο παλετοκιβώτιο 
και εφ’ όσον κρίνεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος θραύσης 
της. 

3 Λαμπτήρες 

Η διαχείρισή τους θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να μην προκληθεί θραύση. Σχετικά με την διαχείριση των 
λαμπτήρων εκκένωσης αερίων πρέπει να εφαρμόζονται τα 
ακόλουθα: 
• Οι λαμπτήρες εκκένωσης αερίων (δηλαδή οι λαμπτήρες 

φθορισμού, ατμών νατρίου υψηλής ή χαμηλής πίεσης, 
ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης καθώς και αερίων με 
προσμίξεις αλογονιδίων μετάλλων) δεν επιτρέπεται να 
φορτώνονται «χύμα», διότι είναι πολύ εύκολη η 
καταστροφή τους λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας που 
παρουσιάζουν σε οποιαδήποτε μηχανική καταπόνηση. 

• Η τοποθέτησή τους πρέπει να γίνεται μόνο στα 
ενδεδειγμένα μέσα συλλογής (π.χ. χαρτοκιβώτια 
συλλογής λαμπτήρων ή κουτιά ειδικά για λαμπτήρες) με 
τη συσκευασία τους. 

• Η αποθήκευσή τους θα πρέπει να γίνεται σε σημεία 
προφυλαγμένα από καιρικά φαινόμενα, μακριά από σημεία 
πτώσης υλικών και πάνω σε αδιαπέρατο έδαφος. 

• Οι ευθύγραμμοι λαμπτήρες τοποθετούνται στα ειδικά 
σχεδιασμένα για αυτήν την χρήση χαρτοκιβώτια 
(συγκεκριμένα σε αυτό με την μεγαλύτερη διάσταση).  

Οι υπόλοιποι λαμπτήρες τοποθετούνται στο τετράγωνο 
χαρτοκιβώτιο. 

4 
Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε 
εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm) 

Η μεταφορά και η φόρτωσή τους πρέπει να γίνεται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να τηρούνται οι βασικές αρχές συλλογής – 
μεταφοράς των ΑΗΗΕ. 

5 
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμία εξωτερική 

διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm) 

Η μεταφορά και η φόρτωσή τους πρέπει να γίνεται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να τηρούνται οι βασικές αρχές συλλογής – 
μεταφοράς των ΑΗΗΕ. 

6 
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών (καμία εξωτερική διάσταση 
μεγαλύτερη από 50 cm) 

Η μεταφορά και η φόρτωσή τους πρέπει να γίνεται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να τηρούνται οι βασικές αρχές συλλογής – 
μεταφοράς των ΑΗΗΕ και ειδικότερα να μην προκληθεί 
θραύση της οθόνης. 

 


