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1. Εισαγωγή. 
 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (στο εξής «Όροι») αφορούν όλους τους χρήστες της πλατφόρμας eweee 

του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (στο εξής «ΣΣΕΔ») «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝ. 

Α.Ε.» που επιθυμούν να αποσύρουν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, στο πλαίσιο της σχετικής 

νομοθεσίας (Ν. 4819/20 όπως ισχύει και την ΚΥΑ 23615/2014) που διέπει τη διαχείριση αποβλήτων 

Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (στο εξής «Α.Η.Η.Ε.»), καθώς και της ανανεωμένης έγκρισης της 

λειτουργίας του «ΣΣΕΔ» (ΑΔΑ 63ΤΨ46Ψ8ΟΖ-ΗΜΣ).  

 

2. Χαρακτηριστικά του Αποσυρόμενου Εξοπλισμού. 

 

Τα παραδιδόμενα από όλους τους χρήστες απόβλητα πρέπει να εμπίπτουν στην ΚΥΑ 23615/2014 (δείτε αν 

ο αποσυρόμενος εξοπλισμός είναι εντός πεδίου Α.Η.Η.Ε. εδώ). 

 

3. Διαχείριση των Α.Η.Η.Ε.. 

 

Η εναλλακτική διαχείριση των Α.Η.Η.Ε. στην οποία προβαίνει το ΣΣΕΔ σύμφωνα με την έγκρισή του και την 

κείμενη νομοθεσία συνίσταται σε συγκεκριμένες ενδεδειγμένες διαδικασίες με την εκτέλεση των παρακάτω 

εργασιών, ήτοι : 

 

✓ Συλλογή και μεταφορά των Α.Η.Η.Ε..  

✓ Προσωρινή αποθήκευση Α.Η.Η.Ε. προς μεταφορά στις γραμμές διαχείρισης. 

✓ Αρχικός (οπτικός) έλεγχος και διαλογή Α.Η.Η.Ε. προς προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή 

ενδεδειγμένη επεξεργασία. Η ενδεδειγμένη επεξεργασία περιλαμβάνει : 

 

• Αφαίρεση όλων των ρευστών και την επιλεκτική επεξεργασία σύμφωνα με το παράρτημα VΙΙ της 

ΚΥΑ 23615/2014 (άρθρο 8 Παράγραφος 3 της ΚΥΑ 23615/2014).  
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• Αφαίρεση και διάθεση των παραγόμενων αποβλήτων από τις εργασίες επεξεργασίας των 

Α.Η.Η.Ε. σε κατάλληλα αδειοδοτημένους αποδέκτες αποβλήτων βάσει του αντίστοιχου κωδικού 

ΕΚΑ. 

• Αφαίρεση και διάθεση των παραγόμενων αποβλήτων από τις εργασίες προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση των Α.Η.Η.Ε. σε κατάλληλα αδειοδοτημένους αποδέκτες αποβλήτων 

βάσει του αντίστοιχου κωδικού ΕΚΑ. 

• Διάθεση ΗΗΕ που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση  σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς/ 

φορείς προς πώληση ή δωρεά. 

 

✓ Οι διαδικασίες εναλλακτικής διαχείρισης του αποσυρθέντος ΗΗΕ από τις συνεργαζόμενες μονάδες 

εκτελούνται με σταδιακή επεξεργασία και ανάλογα με την παραγωγική διαδικασία και το 

χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί η εκάστοτε μονάδα. 

✓ Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός που παραδίδεται από το χρήστη αξιολογείται από το «ΣΣΕΔ» ως 

εξοπλισμός κατάλληλος για εργασίες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, εκπρόσωπος 

συμβεβλημένης μονάδας διαχείρισης δύναται να προβεί στο σημείο συλλογής του χρήστη, κατόπιν 

συνεννόησης με το ΣΣΕΔ και το χρήστη, για την επαλήθευση των ορθών πρακτικών χειρισμού και 

αποθήκευσης των Α.Η.Η.Ε. στο σημείο συλλογής με στόχο το μέγιστο δυναμικό επαναχρησιμοποίησής 

τους, καθώς και να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τον αποσυρόμενο εξοπλισμό.  

 

4. Όροι και προϋποθέσεις παραλαβής Α.Η.Η.Ε. 

 

Εφόσον τα παραδιδόμενα απόβλητα αφορούν σε αποσυρόμενο εξοπλισμό, κατά την πλοήγηση του χρήστη 

στην πλατφόρμα eweee για την υποβολή αιτήματος / εντολής παραλαβής θα πρέπει να έχουν αποδεχθεί 

τους παρακάτω όρους: 

 
1. Ο Χρήστης εισάγει εντολή παραλαβής, αναγράφοντας ανά κατηγορία Α.Η.Η.Ε. τα είδη προς 

ανακύκλωση και τον εκτιμώμενο όγκο και βάρος στην ειδική φόρμα.  

2. Ο Χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι τα προς παράδοση Α.Η.Η.Ε., ανήκουν στην κυριότητα του. 

3. Ο Χρήστης σε περίπτωση μεγάλου όγκου παράδοσης Α.Η.Η.Ε., φροντίζει να παραδίδει την εκάστοτε 

ποσότητα τοποθετημένη σε παλέτες μεταφοράς.  

4. Το «ΣΣΕΔ» επιμελείται του προγραμματισμού της ημερομηνίας και του ωραρίου παραλαβής των 

Α.Η.Η.Ε., σύμφωνα με τις απαιτήσεις και την ορθή διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

5. Το «ΣΣΕΔ» διατηρεί το δικαίωμα της μη εκτέλεσης εντολής παραλαβής, στην περίπτωση που ο όγκος 

δεν ξεπερνά τα 3m3  ή κατά προσέγγιση σε βάρος τα 300 κιλά.  

6. Το «ΣΣΕΔ» δεν παραλαμβάνει υλικά τα οποία δεν είναι Α.Η.Η.Ε., όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2 

του παρόντος, διατηρώντας το δικαίωμα της επιστροφής τους στο Χρήστη με αντίστοιχη χρέωση σε 

περίπτωση αναγκαίας δρομολόγησης επιστροφής.  
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7. Ο Χρήστης σε περίπτωση παράδοσης στο «ΣΣΕΔ» Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 23615/2014, δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει μεριμνήσει για την απολύμανση 

αυτού και να προσκομίζει τα αντίστοιχα συνοδευτικά έγγραφα. 

8. Ο Χρήστης σε περίπτωση παράδοσης στο «ΣΣΕΔ» Α.Η.Η.Ε. με ραδιενεργές ουσίες  που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 23615/2014 υποχρεούται, προ της παράδοσης, να έχει προβεί σε όλες τις 

απαιτούμενες ενέργειες, όπως αυτές ορίζονται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) 

και να προσκομίζει τα αντίστοιχα συνοδευτικά έγγραφα. 

9. Επιπροσθέτως, ο Χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει μεριμνήσει, όπως υποχρεούται, για την οριστική 

διαγραφή των δεδομένων προσωπικού ή/και ευαίσθητου χαρακτήρα, όπως ορίζονται στον Κανονισμό 

(ΕΕ) 2016/679, που ενδεχομένως περιέχονται στα Α.Η.Η.Ε. τα οποία παραδίδει προς ενδεδειγμένες 

εργασίες διαχείρισης. Σε αντίθετη περίπτωση, το «ΣΣΕΔ» δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν διαρροές 

δεδομένων προσωπικού ή/και ευαίσθητου χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω Α.Η.Η.Ε. ή σε 

μέρη αυτών. 

10. Οι συσκευές Α.Η.Η.Ε. θα πρέπει να είναι ακέραιες, και να μην έχουν αφαιρεθεί κατασκευαστικά μέρη 

(π.χ. μοτέρ ψυγείων, κλιματιστικών, πλυντηρίων κ.λπ.), έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για 

διαρροή επικίνδυνων ουσιών και να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ορθής εφαρμογής των μετέπειτα 

εργασιών διαχείρισης. 

11. Το κόστος απασχόλησης εργατικού προσωπικού, ανυψωτικού ή/και υλικών συσκευασίας για την 

παραλαβή Α.Η.Η.Ε. (λόγω ιδιαιτερότητας του σημείου παραλαβής) επιβαρύνει το Χρήστη.  

12. Κατά την ημέρα παραλαβής των Α.Η.Η.Ε., ο Χρήστης εκδίδει Δελτίο Αποστολής στην «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε»(*) με τόπο παράδοσης που θα ορίσει το «ΣΣΕΔ» και στο οποίο αναφέρεται ο 

προς ανακύκλωση ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός.  

13. Το «ΣΣΕΔ» εκδίδει στο όνομα της επιχείρησης «Βεβαίωση Παραλαβής» (σύμφωνα με το άρθρο 6 της 

ΚΥΑ 23615/2014), όπου βεβαιώνει τα συνολικά κιλά ανά παραλαβή, τον αριθμό του δελτίου 

αποστολής του Χρήστη και τον αριθμό ζυγολογίου από τη μονάδα παραλαβής και αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά. 

14. Την αποκλειστική ευθύνη αναγραφής των ποσοτήτων στο συνοδευτικό δελτίο αποστολής, την έχει 

αποκλειστικά ο Χρήστης. Σε καμία περίπτωση η βεβαίωση παραλαβής που εκδίδεται από το «ΣΣΕΔ» 

δεν ταυτίζεται με το συνοδευτικό δελτίο αποστολής όσον αφορά στον αναγραφόμενο σε αυτό 

αποσυρόμενο εξοπλισμό. Το «ΣΣΕΔ» έχει αποκλειστική ευθύνη για την ποσότητα σε βάρος που 

αναγράφεται στην βεβαίωση παραλαβής.  

15. Το «ΣΣΕΔ» παραλαμβάνει την ποσότητα των Α.Η.Η.Ε. από το Χρήστη σε βάρος. Δεν επιβεβαιώνει 

παραλαβή σε τεμάχια, κωδικούς ειδών ή σειριακούς αριθμούς, που ενδεχομένως αναγράφονται στο 

συνοδευτικό Δ.Α. του Χρήστη και οδηγεί τα Α.Η.Η.Ε. σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης 

ή/και επαναχρησιμοποίησης Α.Η.Η.Ε. 
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16. Ο «Χρήστης» με την εγγραφή του στην πλατφόρμα eweee συναινεί στην επεξεργασία των 

προσωπικών του δεδομένων από την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. μόνο για νόμιμο λόγο. Η 

Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψει τα προσωπικά 

δεδομένα που επεξεργάζεται και να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο. Οι όροι 

της πολιτικής προστασίας παρατίθενται στην ιστοσελίδα της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. στο 

ακόλουθο link https://www.electrocycle.gr/politiki-prostasias/ .  

5. Όροι και προϋποθέσεις για την αρχική τοποθέτηση κάδων συλλογής Α.Η.Η.Ε. 
 

Οι παρόντες όροι ισχύουν για την αρχική τοποθέτηση κάδου/κάδων συλλογής Α.Η.Η.Ε. από το  «ΣΣΕΔ», 
χωρίς επιβάρυνση για το Χρήστη. 

 
1. Το «ΣΣΕΔ» διατηρεί το δικαίωμα εξέτασης του «αιτήματος τοποθέτησης κάδου συλλογής Α.Η.Η.Ε.» 

για την έγκριση ή όχι δημιουργίας νέου σημείου συλλογής. Ελάχιστα απαιτούμενα για έγκριση του 

αιτήματος είναι ο κάδος να τοποθετηθεί σε εσωτερικό και φυλασσόμενο χώρο ώστε να αποφεύγεται 

η αφαίρεση Α.Η.Η.Ε. από αυτόν, καθώς και η αφαίρεση ή η καταστροφή του ίδιου του κάδου. 

2. Ο Χρήστης υποχρεούται να διατηρεί σε καλή κατάσταση τον κάδο συλλογής και να φροντίζει να 

βρίσκεται σε εμφανές και προσβάσιμο σημείο για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Στην περίπτωση που 

το ΣΣΕΔ διαπιστώσει ότι έχουν προκληθεί φθορές στο μέσο συλλογής ή ακόμη έχει κλαπεί, διατηρεί 

το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση από το Χρήστη. 

3. O Χρήστης υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς φύλαξης του σημείου 

συλλογής των Α.Η.Η.Ε. για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στα μέσα συλλογής Α.Η.Η.Ε. και 

ανάφλεξης ή πρόκλησης πυρκαγιών ή εκρήξεων. 

4. Ο Χρήστης υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι τα Α.Η.Η.Ε. θα τοποθετούνται με ευθύνη του ή/και των 

προστηθέντων του εντός του μέσου συλλογής με τέτοιο τρόπο ώστε το «ΣΣΕΔ» να εκμεταλλεύεται 

πλήρως το μέγιστο επιτρεπτό όγκο και βάρος.  

5. Ειδικότερα, ο Χρήστης σε περίπτωση παραλαβής κάδου συλλογής container 30 - 38m3 υποχρεούται 

να υπογράφει Πρωτόκολλο Αρχικής Τοποθέτησης container, το οποίο θα προσκομίζεται και θα 

υπογράφεται και από τον εκπρόσωπο της μεταφορικής εταιρείας κατά την παραλαβή. 

6. Ο Χρήστης υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι  κατά τη διαδικασία της φόρτωσης των Α.Η.Η.Ε. εντός του 

container δεν θα προκαλείται φθορά, η οποία θα οφείλεται σε κακό χειρισμό εκ μέρους των 

υπαλλήλων του (π.χ. χρήση αρπάγης κατά την φόρτωση) με αποτέλεσμα τη φθορά / καταστροφή 

μερική ή ολική του μέσου συλλογής αλλά και των Α.Η.Η.Ε.. 

(*)  Στοιχεία έκδοσης δελτίου αποστολής  
Ανακύκλωση Συσκευών Μον. Α.Ε  
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. 
Λ. Συγγρού  & Χαροκόπου 2  - Καλλιθέα – ΤΚ 17671  
Α.Φ.Μ: 999612594 
Δ..Ο.Υ : ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 
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