Εταιρικό Προφίλ
Η εταιρία :
Η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. αποτελεί υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και τη λειτουργία
Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(Α.Η.Η.Ε.) στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε είναι εταιρία μη επενδυτικού χαρακτήρα και μη
επιδίωξης κερδών και έχει χαρακτήρα οργανωτικό και ελεγκτικό. Λειτουργεί πάντα μέσα στο πλαίσιο των
οδηγιών της Κοινότητας, οι οποίες έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Δίκαιο.
Η συμμετοχή στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν
και μεταπωλούν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, την απαλλαγή τους από την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων σχετικά με την Εναλλακτική Διαχείριση των Α.Η.Η.Ε. που επιβάλλει ο Νόμος 2939/2001 και
το Προεδρικό Διάταγμα 117/2004.

Αντικείμενο :
Αντικείμενο της εταιρείας είναι η εναλλακτική διαχείριση Αποβλήτων ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού δηλαδή οι εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, απορρύπανσης, και
αξιοποίησης /ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ ή/και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, ώστε να επιστρέψουν
στο ρεύμα της αγοράς.

Στόχοι :
Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. έχει ως πρωταρχική επιδίωξη την επίτευξη των Εθνικών Στόχων, έτσι
όπως αυτοί καθορίζονται από την εκάστοτε Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία, καθώς και τον
αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους της Εναλλακτικής Διαχείρισης των Α.Η.Η.Ε. Οι στόχοι αυτοί
περιλαμβάνουν σήμερα τη χωριστή συλλογή τουλάχιστον 4 kg ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο,
ανά κάτοικο και ανά έτος και συγκεκριμένα ποσοστά ως προς το βαθμό αξιοποίησης και ανακύκλωσης των
ΑΗΗΕ, που κυμαίνονται από 50% έως 80% κατ’ ελάχιστον, του μέσου βάρους ανά συσκευή (ανάλογα με
την κατηγορία του εξοπλισμού).
Περαιτέρω, στόχος της εταιρείας ο οποίος προδιαγράφεται μέσα από τις δραστηριότητές της είναι η
προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, η μείωση του όγκου των
απορριμμάτων και συνεπώς η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων μας.

Άξονες δράσης:
–

Ενημέρωση των υπόχρεων παραγωγών για τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και τη
διαδικασία προσχώρησής τους στο συλλογικό σύστημα.

–

Αναπτύξη, οργάνωση και έλεγχος απαιτούμενων υποδομών, ήτοι:

–

Δίκτυο συλλογής ΑΗΗΕ σε Πανελλαδικό επίπεδο
Το δίκτυο αναπτύσσεται μέσω Δήμων, Λιανοπωλητών και εμπόρων παλαιών
μεταλλικών απορριμάτων ως επίσης και συνεργατών που επιθυμούν να γίνουν
πρωτογενή σημεία συλλογής

–

Δίκτυο μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ
Είμαστε ήδη συμβεβλημένοι με σχεδόν όλες τις αδειοδοτημένες εταιρείες
μεταφοράς ΑΗΗΕ

–

Μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ
Έχουμε συνάψει σύμβαση συνεργασίας με 8( οκτώ ) κέντρα απορρύπανσης –
επεξεργασίας – αξιοποίησης , επιτυγχάνοντας την κάλυψη των αναγκών σε
αξιοποίηση των μέχρι σήμερα συλλεχθεισών ποσοτήτων ΑΗΗΕ σε όλη την
επικράτεια.

–

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πολίτη
Έχουμε προχωρήσει σε εκτεταμένο πρόγραμμα ενημέρωσης που καλύπτει όλα
τα Μ.Μ.Ε.
Επίσης συμμετέχουμε σε πλήθος προγραμμάτων που οργανώνονται από την
πολιτεία, Δήμους ή Λιανοπωλητές.

Στοιχεία επικοινωνίας :
Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2, Καλλιθέα 17671
Tηλ.: (210) 5319780, 5319762-5
Φαξ :(210) 5319766
URL : www.electrocycle.gr
Email : info@electrocycle.gr

