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Μάριος Ιντζελέρ
Διευθύνων Σύμβουλος

Χαιρετισμός

Στην Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. εργαζόμαστε 
καθημερινά για να βελτιστοποιήσουμε τα 
αποτελέσματα σε όλους τους τομείς της 
δραστηριότητάς μας: τις ποσότητες συλλογής 
και τα ποιοτικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, 
τους στόχους ανάκτησης, τον αριθμό ενταγμένων 
παραγωγών, το ποσοστό ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών. Μέλημά μας 
είναι να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας με το 
μικρότερο μεσοσταθμικό κόστος αλλά και το 
μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 
Διαχειριζόμαστε το πολυπλοκότερο ρεύμα 
αποβλήτων ξεπερνώντας τις δυσκολίες, χάρη στη 
γνώση της αγοράς και την υψηλή τεχνογνωσία 
των στελεχών και συνεργατών μας. Η πορεία 
της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. στην Ελλάδα 
έχει ιδιαίτερα θετική πορεία, με αποτέλεσμα να 
φέρνει τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις ανάμεσα 
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η λειτουργία της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. 
είναι αναγκαία τόσο για το περιβάλλον, όσο και 
την οικονομία. Εκτός της εξοικονόμησης των 
φυσικών πόρων και της ενέργειας, της μείωσης 
των απορριμμάτων και της ρύπανσης, εξασφαλίζει 
και μεγάλα οικονομικά οφέλη για την χώρα 

μας, καθώς συνεισφέρει στη δημιουργία 
νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας. 
Για την ανάπτυξη της Ανακύκλωση Συσκευών 
Α.Ε. προϋπόθεση είναι η ενδυνάμωση της 
συλλογικής συνείδησης των φορέων που 
την πλαισιώνουν, κυρίως της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Οι Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης έχουν την δυνατότητα να 
διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην 
ανάπτυξη της. Εμείς συνεχίζουμε την 
προσπάθεια για στενότερη συνεργασία, 
παρέχοντάς τους τα απαραίτητα μέσα 
συλλογής. Καθοριστικός, όμως, είναι ο 
παράγοντας Πολιτεία. Η άμεση παρέμβασή 
της είναι απαραίτητη, ώστε να παταχθούν 
τα φαινόμενα της παράνομης διακίνησης 
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 
Οι προκλήσεις είναι πολλές. Ωστόσο, θα 
συνεχίσουμε να δουλεύουμε με υπομονή 
και επιμονή και πιστεύουμε ότι με την 
ενεργή συμμετοχή φορέων και πολιτών, 
θα καταφέρουμε να βοηθήσουμε στην 
αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας και 
της ζωής των παιδιών μας.

Δουλεύουμε με υπομονή και επιμονή 
και πιστεύουμε ότι με την ενεργή 
συμμετοχή φορέων και πολιτών, θα 
καταφέρουμε να βοηθήσουμε στην 
αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής 
μας και της ζωής των παιδιών μας

"

"

3



4

Περιεχόμενα

5
5
6
6
7

7
8
8

  9
10
11
11
12
13

14
15
15
16
17

18
19
19

20-23

2.1     Συμβάσεις Προσχώρησης 
2.2     Η Εξέλιξη της Συλλογής
2.3     Πηγές Συλλογής
2.4     Γεωγραφική Κάλυψη
2.5     Επεξεργασία AHHE
2.5     Υλικά που Aνακτήθηκαν
2.6     Κυκλική Οικονομία
2.7     Επαναχρησιμοποίηση
2.8     Ενέργειες Ενημέρωσης 
          και Ευαισθητοποίησης

1.1    Το Όραμα Μας
1.2    Η Αποστολή Μας
1.3    Ποιοι Είμαστε
1.4    Εθνικοί Στόχοι
1.5    Μετοχική Σύνθεση
1.6    Οργανωτική Δομή
1.7       Συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς 
1.8    Πιστοποιήσεις
1.9    Κύκλος Ζωής Ηλεκτρικών Συσκευών
1.10  Κατηγορίες που Διαχειριζόμαστε
1.11  Δίκτυο Συλλογής
1.12  Μεταφορά
1.13  Συνεργαζόμενες Μονάδες Διαχείρισης
1.14  Οφέλη

1.      Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.

2.     Απολογισμός 2021

4



Να δημιουργούμε συνδετικούς κρίκους μεταξύ όλων των 
πολιτών και φορέων καλώντας τους να συμμετέχουν σε έναν 
κοινό στόχο, την προστασία του περιβάλλοντος.

1.1  Το Όραμα Μας 

Να διαδώσουμε την πρακτική της ανακύκλωσης των 
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ), ούτως ώστε όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές να ανακυκλώνονται, για να προσφέρουμε ένα 
καλύτερο περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας. 

1.2 Η Αποστολή Μας 
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1.3 Ποιοι Είμαστε

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. είναι Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού 
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) εγκεκριμένο απο τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), που 
υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Η εταιρεία, διαθέτοντας 18 χρόνια εμπειρίας, διασφαλίζει την ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων και των δοχείων τόνερ και μελανιών.

Το Σύστημα εξασφαλίζει το 94,2% της ποσότητας ανακύκλωσης ΑΗΗΕ που επιτυγχάνεται στην Ελλάδα.

Πρωταρχική επιδίωξη της εταιρείας είναι η καθοριστική συμβολή 
στην επίτευξη των εθνικών στόχων, όπως αυτοί καθορίζονται από την 
Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία, καθώς και ο αποτελεσματικός 
έλεγχος του κόστους της Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΗΗΕ.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, από το 2019 ως Εθνικός Στόχος των 
κρατών μελών τίθεται η συλλογή τουλάχιστον του 65% του μέσου βάρους 
των συσκευών που διατέθηκαν στην αγορά τα προηγούμενα τρία χρόνια. 

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. το 2021 πέτυχε τη συλλογή του 41,4% 
στην Ελλάδα. 

1.4 Εθνικοί Στόχοι

15.500750.00018
Σημεία

Συλλογής
Τόνοι

Αποβλήτων
Χρόνια

Λειτουργίας
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Στην Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. 
συμμετέχουν με μετοχικό 
κεφάλαιο 10 από τις μεγαλυτερες 
εταιρείες εμπορίας ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

1.5 Μετοχική Σύνθεση

Η εταιρεία είναι στελεχωμένη με ικανό και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και απασχολεί
29 εργαζομένους, οι οποίοι κατανέμονται στις εξής διευθύνσεις:

Οι συνεργάτες της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. απασχολούν περισσότερους από 1.000 εργαζομένους όλων 
των ειδικοτήτων σε εταιρείες μεταφοράς, συνεργάτες συλλογής και μονάδες επεξεργασίας.

1.6 Οργανωτική Δομή 
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Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. είναι μέλος του WEEΕ Forum, του 
μεγαλύτερου συνδέσμου παγκοσμίως για τη διαχείριση των Αποβλήτων 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

Είναι επίσης μέλος του συνδέσμου Eucolight που εξειδικεύεται στη 
διαχείριση των λαμπτήρων και προϊόντων φωτισμού μετά το τέλος της 
ζωής τους. Τέλος, είναι μέλος του οργανισμού WEEELABEX, ο οποίος 
έχει αναπτύξει αυστηρά πρότυπα για τη διεξαγωγή των απαιτούμενων 
εργασιών διαχείρισης των ΑΗΗΕ με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. είναι πιστοποιημένη 
κατά ISO9001:2015 και κατά ISO14001:2015

1.7 Συνεργασία με Διεθνείς 
Οργανισμούς

1.8 Πιστοποιήσεις
Διαθέτουμε οργάνωση και τεχνογνωσία

14001:2015

9001:2015
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1.9 Κύκλος ζωής των
Ηλεκτρικών Συσκευών

Άξονες Δραστηριότητας

Αντικείμενο του Συστήματος είναι η εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, δηλαδή η 
συλλογή, η µεταφορά, η προσωρινή αποθήκευση, η προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση και η επεξεργασία  των  ΑΗHΕ µε τελικό στόχο 
την επανένταξη των αξιοποιήσιμων υλικών τους - ως δευτερογενείς 
πρώτες ύλες - στην παραγωγή νέων προϊόντων. 
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1.10 Κατηγορίες που Διαχειριζόμαστε

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. διαχειρίζεται όλα τα είδη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων 
συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων, καθώς και των δοχείων τόνερ και μελανιών.

Ανάλογα με τα χαρατηριστικά των συσκευών, η νομοθεσία τις κατατάσσει σε 6 διαφορετικές κατηγορίες.

Εξοπλισμός Ανταλλαγής Θερμότητας

(καμιά εξωτερική διάσταση 
μεγαλύτερη απο 50cm)

Μικρού μεγέθους εξοπλισμός

(καμιά εξωτερική διάσταση 
μεγαλύτερη απο 50cm)

Μικρού μεγέθους εξοπλισμός
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός
(οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση

μεγαλύτερη από 50cm)

Οθόνες και Εξοπλισμός που περιέχει
οθόνες με επιφάνεια μεγαλύτερη

των 100 cm2

Λαμπτήρες
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Η εταιρεία συνεργάζεται με περισσότερα από 9.500 καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, επιχειρήσεις, 
οργανισμούς, φορείς και δήμους. Έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο με πάνω από 15.500 σημεία συλλογής 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, λαμπτήρων, δοχείων τόνερ και μελανιών.
Διαθέτουμε επίσης container για τη συλλογή ογκωδών συσκευών. 

Μέσα σε αυτά τα 18 χρόνια λειτουργίας έχουμε συλλέξει και ανακυκλώσει πάνω από 750.000 τόνους ΑΗΗΕ.

Μετά τη συλλογή οι συσκευές οδηγούνται στις συνεργαζόμενες 
μονάδες διαχείρισης μέσα από ένα οργανωμένο δίκτυο μεταφοράς, με 
37 συμβεβλημένες αδειοδοτημένες εταιρείες μεταφοράς ΑΗΗΕ, που 
δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα.

Κάδος
Plexiglass Μικροσυσκευών

Stand
Λαμπτήρων

Κιβώτιο Συλλογής Τονερ
και Μελανοδοχείων

Container

1.11 Δίκτυο Συλλογής

1.12 Μεταφορά
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Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. συνεργάζεται με 12 σύγχρονες αδειοδοτημένες και πιστοποιημένες 
εξειδικευμένες μονάδες διαχείρισης, στις οποίες λαμβάνουν χώρα εργασίες επεξεργασίας ΑΗΗΕ ή 
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.

1.13 Συνεργαζόμενες Μονάδες Διαχείρισης

Συνεργαζόμενες Μονάδες Διαχείρισης ΑΗΗΕ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

ECORESET A.E.

Ε.ΔΙ.Σ.Α.Κ  ΕΠΕ

ΕΚΑΝ ΑΒΕΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΒΕΕ (HFR SA)

ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (RCPS)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΦΟΙ ΑΒΒΕ & ΝΕ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ (HER)

ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΕ

ΧΕΡΜΕΣ ΙΚΕ 

Επεξεργασία όλων των κατηγοριών ΑΗΗΕ εκτός 
ψυγείων και λαμπτήρων

Επεξεργασία όλων των κατηγοριών ΑΗΗΕ εκτός 
ψυγείων και λαμπτήρων

Διαλογή / Ταξινόμηση με σκοπό την προετοιμασία 
για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ

Επεξεργασία όλων των κατηγοριών ΑΗΗΕ – εκτός 
ψυγείων και λαμπτήρων

Επεξεργασία όλων των κατηγοριών ΑΗΗΕ εκτός 
λαμπτήρων

Επεξεργασία ψυγείων

Επεξεργασία και προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση απόβλητων δοχείων 
μελανιών & τόνερ

Επεξεργασία όλων των κατηγοριών ΑΗΗΕ – εκτός 
λαμπτήρων

Επεξεργασία όλων των κατηγοριών ΑΗΗΕ – εκτός 
ψυγείων, λαμπτήρων και μεγάλων οικιακών 
συσκευών (λευκές συσκευές)

Επεξεργασία λαμπτήρων

Διαλογή / Ταξινόμηση με σκοπό την προετοιμασία 
για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ

Μυτιλήνη

Ασπρόπυργος Αττικής

Ηράκλειο Κρήτης

Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας

Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας

Μάνδρα Αττικής

Άσπρος Κιλκίς - Αυλώνα

Λάρισα Θεσσαλία

Μάνδρα Αττικής

Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκη

ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
ΚΙΛΚΙΣ

ΧΕΡΜΕΣ ΙΚΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΗER)

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΒΕΕ

ΕΚΑΝ ΑΒΕΕ
ECORESET Α.Ε.
ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΕ
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (RCPS)

ΕΔΙΣΑΚ ΕΠΕ

Μονάδες επεξεργασίας
ΑΗΗΕ εκτός ψυγείων

Μονάδα επεξεργασίας ψυγείων

Μονάδα επεξεργασίας 
λαμπτήρων

Μονάδα επεξεργασίας 
και προετοιμασίας για 
επαναχρησιμοποίηση δοχείων 
τόνερ και μελανιών

Κέντρο Διαλογής / Ταξινόμησης 
ΑΗΗΕ και Εγκατάσταση 
προετοιμασίας για 
επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ

ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΑΥΛΩΝΑΣ
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Μειώνουμε σημαντικά την
περιβαλλοντική ρύπανση

& τα απορρίματα

Εξασφαλίζουμε οικονομικά 
οφέλη για τη χώρα μας, 

χάρη στην ανάκτηση των 
πρώτων υλών

Συνεισφέρουμε στην πρόοδο 
της οικονομίας μας, με την 

ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων & τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Εξοικονομούμε 
ενέργεια & 

φυσικούς πόρους

Με σημαντική συνεισφορά στο περιβάλλον, τον 
πολιτισμό και την οικονομία

1.14 Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και 
Οικονομικά Οφέλη
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Τα έσοδα του Συστήματος προέρχονται από τις εισφορές 
των παραγωγών, οι οποίες είναι ανάλογες των ποσοτήτων 
ΗΗΕ που διαθέτουν στην εγχώρια αγορά.

2.1 Συμβάσεις Προσχώρησης 

Αριθμός των υποχρέων παραγωγών που έχουν υπογράψει 
σύμβαση με το σύστημα και η εξέλιξη τους διαχρονικά

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

ΑΡ
ΙΘ

Μ
ΟΣ

 Σ
ΥΜ

ΒΑ
ΣΕ

ΩΝ

2021

συμβάσεις σε σχέση με το
2020 

+7%

Το 2021 οι ενεργές, υπογεγραμμένες συμβάσεις της εταιρείας 
μας με επιχειρήσεις ανέρχονται σε 3.201

2. Απολογισμός 2021
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+3.5% vs 2020

Τό
νο

ι
2.2 Η Εξέλιξη της Συλλογής

2.3 Πηγές Συλλογής

Συλλογή ανά έτος 2012 - 2021 (τόνοι)

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. συλλέγει ΑΗΗΕ 
από διάφορες πηγές, όπως καταστήματα 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, 
εμπόρους παλαιών μετάλλων, επιχειρήσεις, 
οργανισμούς, Δήμους. 

Η συμμετοχή των καταστημάτων ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών ειδών αυξάνεται 
διαχρονικά, φτάνοντας το
29% για το 2021. 

2%

62%

7%

29%
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Η ανάπτυξη νέων συνεργασιών και υποδομών έχει στόχο τη γεωγραφική κάλυψη των δραστηριοτήτων 
της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες διαχείρισης των ΑΗΗΕ σε όλη την 
Επικράτεια.
 
Το έτος 2021, συνεχίστηκε η ανάπτυξη νέων σημείων συλλογής και σε μεγάλο βαθμό καλύπτονται οι ανάγκες 
συλλογής μεταφοράς, ιδιαίτερα σε σημεία συλλογής απομακρυσμένων περιοχών, στις οποίες έχει αυξηθεί 
σημαντικά ο δείκτης παρουσίας της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.

Διάγραμμα Διασποράς Κάδων Συλλογής  ΑΗΗΕ % vs Πληθυσμό
 % ανά Περιφέρεια 2011-2021

2.4 Γεωγραφική Κάλυψη
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12

Ο Συνολικός Συντελεστής Ανάκτησης για το 2021 της
Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. ήταν: 87,61%

% Υλικών που ανακτήθηκαν (2021)

Διαχειρίστηκαν
συνολικά από τις 

Συνεργαζόμενες 
Αδειοδοτημένες

Μονάδες Διαχείρισης ΑΗΗΕ

59.105
τόνοι

2.5 Επεξεργασία AHHE

Σίδηρος

Πλαστικό

Γυαλί

Λοιπά (π.χ. έλαια,
ψυκτικά, υπολείμματα)

Αλουμίνιο, Χαλκός
άλλα μέταλλα

56%

23%

11%

5%
5%
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Ποσότητα

Ποσότητα

Ποσότητα

Ανακυκλώθηκε ποσότητα
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ = ΜΕ

Ανακυκλώθηκε ποσότητα
Αλουμινίου = με

EMPIRE STATE
BUILDINGS 

2

Επεξεργασία
Υλικά που Ανακτήθηκαν

Ανακυκλώθηκαν

33.052

Σιδηροδρομικού Δίκτυού
Αθήνας - Θεσσαλονίκης  

ΤΟΝΟΙ ΣΙΔΗΡΟΥ
= ΜΕ 500ΚΜ 

Ανακυκλώθηκαν

6.601

Έκατομμύρια Καρέκλες

ΤΟΝΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 
= ΜΕ 3.3

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΙΔΗΡΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
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2.6 Κυκλική Οικονομία

2.7 Επαναχρησιμοποίηση

Δράσεις για Επίτευξη Στόχων
Επαναχρησιμοποίησης

Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας πρέπει να αναρωτιόμαστε κατά πόσο κάποια συσκευή που έχουμε 
είναι υπερβολικά ενεργοβόρα, αν είναι πλέον χρηστική, αν καλύπτει τις ανάγκες μας, αν χρειάζεται να την 
αλλάξουμε και αν μπορεί να την αξιοποιήσει κάποιος άλλος.

Όλα αυτά πρέπει να περνάνε απ' το νου μας ούτως ώστε η συσκευή μας να πάρει τον σωστό δρόμο, είτε να 
ανακυκλωθεί είτε να αξιοποιηθεί από κάποιον άλλον χρήστη.

Η επαναχρησιμοποίηση είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων. Σε συμφωνία 
με τη σχετική νομοθεσία, αναπτύξαμε μέσω του προγράμματος                           δύο Κέντρα Διαλογής και 
Ταξινόμησης (ΚΔΤ) ΑΗΗΕ στην περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. 

2.77OKG
390 TMX

ΟΘΟΝΕΣ FPD

22KG 65.380KG
51 TMX 59.436 TMX

TABLET ΔΟΧΕΙΑ
ΤΟΝΕΡ

450KG
226 TMX

LAPTOP

99KG 14.300KG
1.998 TMX 47.667 TMX

ΚΙΝΗΤΑ ΔΟΧΕΙΑ
ΜΕΛΑΝΙΩΝ

Αποτελέσματα Επαναχρησιμοποίησης  2021

●  Τοποθέτηση ειδικών μέσων συλλογής σε 732 σημεία, για τη χωριστή συλλογή των δοχείων τόνερ και  
     μελάνης από τα λοιπά ΑΗΗΕ.

●  Πιλοτική εφαρμογή κατάλληλων μέσων συλλογής για τη διακριτή τοποθέτηση συγκεκριμένων ειδών  
     ΑΗΗΕ με μεγάλο δυναμικό επαναχρησιμοποίησης
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Η ενέργεια προβλήθηκε με

• Τηλεοπτικό Spot
   μεγάλης και μικρής διάρκειας,

• Ραδιοφωνικά  Spot,

• Καταχωρήσεις στα Μέσα

• Τηλεοπτικό Spot που έχει 
   προβληθεί και σε Cinema

2.8 Ενέργειες Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης
Επικοινωνιακή Καμπάνια 360ο 

Με κεντρικό μήνυμα «Για τον πλανήτη 
γινόμαστε ένα», καταστήματα 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών συμμαχούν για να κάνουν 
ευρύτερα γνωστό ότι οι παλιές 
ηλεκτρικές συσκευές και λάμπες 
ανακυκλώνονται στα καταστήματά 
τους.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ

Περιβαλλοντικός λοιπόν ο λόγος 
που ένωσε τις αλυσίδες και 
έγινε με την πρωτοβουλία και 
τον συντονισμό της Ανακύκλωση 
Συσκευών Α.Ε.

Μεγάλες εταιρείες ηλεκτρικών 
συσκευών, όπως και τεχνολογικού 
υλικού έγιναν ένα για έναν 
κοινό και πολύ καλό σκοπό, την 
προστασία του περιβάλλοντος 
από τα απόβλητα του ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Δε χωρά ανταγωνισμός όταν 
πρόκειται να σώσουμε το σπίτι 
που μας φιλοξενεί, τον πλανήτη. 
Μας χρειάζεται όλους ενωμένους. 
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Παράλληλα, έτρεξε και η phygital ενέργεια «Βάλτο στη θέση του» με στόχο να αναδείξει το πρόβλημα της 
λανθασμένης διαχείρισης των χαλασμένων συσκευών και να ενημερώσει για το σωστό τρόπο απόρριψής τους. 
Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε με installation μέσα και έξω από συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής. Για 
την υποστήριξη της δράσης σχεδιάστηκε ένα microsite με ένα απλό παιχνίδι ανακύκλωσης και ηλεκτρονικών 
συσκευών, ενώ έγιναν δράσεις σχετικές με την ενέργεια και σε δυο καταστήματα λιανικής.

Βάλτο στη Θέση του

Πρόκειται για ένα ψηφιακό παιχνίδι με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, που δημιούργησε η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. 
για να μας ευαισθητοποιήσει με έναν ιδιαίτερα διαδραστικό τρόπο. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο χρήστης, 
είναι να σύρει τα αντικείμενα που θα βρει από τον κάδο σκουπιδιών στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης και αν 
καταφέρει να ολοκληρώσει τη διαδικασία σωστά και σε συγκεκριμένο χρόνο, τότε μπαίνει σε κλήρωση.

Ένα απλό παιχνίδι  

για να μάθεις

να διασκεδάσεις 

και να κερδίσεις!
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Ένα ακόμη σημαντικό βήμα είναι ότι από το 2016 διενεργούμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε σχολεία σε 
όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, Γυμνασίου 
και Πρώτης Λυκείου. Συνολικά, έχουν ενημερωθεί περίπου 46.548 μαθητές και εκπαιδευτικοί ενώ έχουν 
πραγματοποιηθεί 1.792 παρουσιάσεις.

Ενέργειες Εκπαίδευσης
σε Σχολεία

1792 Παρουσιάσεις

457 Σχολεία
οι οποίες αντιστοιχούν σε 

εκ των οποίων

310
Δημοτικά Σχολεία

121
Γυμνάσια

24
Λύκεια
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Το 2021 η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. ήταν παρούσα τόσο με καταχωρήσεις σε έντυπα όσο και σε ψηφιακά 
μέσα. Ιδιαίτερα ενεργή ήταν και η παρουσία στα social media με λογαριασμούς στο Facebook, Instagram, 
YouTube και LinkedIn. 

Πανελλαδική Καμπάνια Εντύπων & 
Ψηφιακών Μέσων
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης

Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

Λεωφόρος Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2, Καλλιθέα 17671
Τηλ.: 210 5319780, 210 5319762-5, Fax.: 210 5319766
www.electrocycle.gr

@electrocycle

electrocycle_gr

@ElectrocycleGR

Appliances Recycling S.A. - 
Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε 


