
Οι κατηγορίες των προϊόντων που διαχειρίζεται η 
εταιρεία είναι μεγάλες και μικρές οικιακές συσκευές, 
εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, 
καταναλωτικά είδη, λάμπες οικονομίας/φθορισμού, 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων 
των μεγάλης κλίμακας σταθερών βιομηχανικών 
εργαλείων), παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και 
αθλητισμού, ιατροτεχνολογικά προϊόντα (εξαιρουμένων 
των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων), όργανα 
παρακολούθησης και ελέγχου και συσκευές αυτόματης 
διανομής.

Ας την κάνουμε τώρα πράξη

Ποιες συσκευές ανακυκλώνουμε  

Ποιοι είμαστε

Το σήμα του διαγραμμένου κάδου 
απορριμμάτων, που φέρουν τα είδη 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
δηλώνει ότι αυτά ανακυκλώνονται και ότι 
η χωριστή συλλογή τους είναι υποχρεωτική.
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Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. είναι εγκεκριμένος 
φορέας από το ΥΠΕΚΑ για την οργάνωση και τη 
λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής 
Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Συσκευών έχει ως σκοπό να συμβάλλει 
στη μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης των ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών συσκευών και επομένως στην 
προστασία του περιβάλλοντος της χώρας μας. Κατά 
συνέπεια δεν προβλέπεται διανομή μερίσματος στους 
μετόχους της εταιρείας.

Πρωταρχική επιδίωξη της εταιρείας είναι η επίτευξη 
των Εθνικών Στόχων, όπως αυτοί καθορίζονται από την 
Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα πανελλαδικό δίκτυο 
συλλογής με περισσότερα από 12.000 σημεία , σε 
συνεργασία με καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, 
αλυσίδες super market, δήμους, επιχειρήσεις και 
δημόσιους οργανισμούς. Η επεξεργασία των ΑΗΗΕ 
γίνεται σε 8 μονάδες επεξεργασίας στην Ελλάδα και 1 
στη Ρουμανία για τις λάμπες, με τις οποίες η εταιρεία 
έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας.



Πώς ανακυκλώνουμε…
Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές περιέχουν βλαβερές ουσίες. 
Αν δεν τις δώσουμε για ανακύκλωση, 
είναι πολύ πιθανό η πράξη μας να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

Για παράδειγμα:

     Ένας υπολογιστής αποτελείται από πλακέτες 
κι άλλα κατασκευαστικά μέρη που περιέχουν 
μέταλλα όπως χαλκό, ψευδάργυρο, κασσίτερο, 
μόλυβδο ή κάδμιο. Όταν τον πετάξουμε 
στη φύση, τον κάψουμε ή τον διαλύσουμε 
μπορεί τα μέταλλα, που είναι τοξικά να 
απελευθερωθούν στον αέρα ή να εισχωρήσουν 
στο υπέδαφος, να μολύνουν τον υδροφόρο 
ορίζοντα και να εισβάλουν στη διατροφική 
αλυσίδα.

     Ένα ψυγείο ή ένα κλιματιστικό παλιάς 
τεχνολογίας περιέχει ουσίες που προσβάλλουν 
το όζον και επηρεάζουν το θερμικό δυναμικό 
του πλανήτη μας. 

Γιατί πρέπει να ανακυκλώνουμε τον παλιό 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Με την ανακύκλωση των παλιών μας συσκευών: 
• συνεισφέρουμε σημαντικά στη μείωση της εξόρυξης των  
 φυσικών πόρων και της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος  
 από τις παραγωγικές διαδικασίες.  
• συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας  
 λόγω του περιορισμού των παραγωγικών διαδικασιών.
• συμβάλλουμε στη μείωση των εκπομπών των αερίων  
 του θερμοκηπίου. Έτσι επενδύουμε σε ένα καλύτερο  
 μέλλον για τα παιδιά μας.
• βοηθάμε στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων  
 και τον περιορισμό του κινδύνου μόλυνσης  
 του περιβάλλοντος από βλαβερές ουσίες.

Ο δρόμος για έναν καινούριο κύκλο ζωής

Μετά τη συλλογή τους, ένα δίκτυο αδειοδοτημένων 
μονάδων επεξεργασίας, αναλαμβάνει την επεξεργασία των 
συσκευών.

Με μια καλά σχεδιασμένη και απόλυτα φιλική προς 
το περιβάλλον επεξεργασία, το μεγαλύτερο μέρος των 
υλικών που ανακτώνται είναι έτοιμα να επανεισαχθούν 
ως πρώτη ύλη στην παραγωγή νέων προϊόντων, ενώ τα 
κατασκευαστικά μέρη που περιέχουν βλαβερές για το 
περιβάλλον ουσίες, απομακρύνονται για περαιτέρω
διαχείρισή τους από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες.

Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ αυξάνει συνεχώς τον 
αριθμό των επεξεργασμένων συσκευών, που μετριούνται σε 
εκατομμύρια.Ανακυκλώνουμε σήμερα 

για ένα καλύτερο αύριο

Tip: Μην εγκαταλείπετε τις άχρηστες  
 συσκευές σας στο πεζοδρόμιο.  
 Θα τις πάρει κάποιος πλανόδιος   
 συλλέκτης με πιθανό αποτέλεσμα να  
 μην καταλήξουν για ανακύκλωση.

…τις μεγάλες συσκευές:
• στα καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών και   
 ηλεκτρονικών ειδών, που μεταφέροντας στο σπίτι  
 την καινούρια σας συσκευή παραλαμβάνουν χωρίς 
 χρέωση την αποσυρόμενη 

• με ένα τηλεφώνημα στο Δήμο  
 (στην υπηρεσία ογκωδών) για  
 συνεννόηση για την ημέρα και ώρα  
 παραλαβής της συσκευής από το  
 πεζοδρόμιο

…τις μικρές συσκευές:
• στα καταστήματα που πωλούν ηλεκτρικά και  
 ηλεκτρονικά είδη και σε αλυσίδες super market
• σε σημεία συλλογής συμβεβλημένων δήμων 
      

…τις λάμπες:
• σε καταστήματα πώλησης λαμπτήρων  
 εξειδικευμένα και μη 
• σε καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
• σε  επιλεγμένα super market 
• σε σημεία συλλογής συμβεβλημένων δήμων


