Α. Όροι και Προϋποθέσεις για την παραλαβή ΑΗΗΕ από εταιρείες, δημόσιους
οργανισμούς και καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.



Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (στο εξής «Όροι») ισχύουν για την
παραλαβή με αδειοδοτημένους συνεργάτες του Συλλογικού Συστήματος
Εναλλακτικής Διαχείρισης «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» (στο εξής «το
Σύστημα») Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (στο εξής «
ΑΗΗΕ»), από επιχειρήσεις (στο εξής «ο πελάτης» ή «ο παραδίδων»), που
αναθέτουν τη διαχείριση των ΑΗΗΕ, που διαθέτουν στις εγκαταστάσεις τους
ως Χρήστες Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και που προορίζεται
για απόσυρση σύμφωνα με το Ν. 4496/2017 και την ΚΥΑ 23615/2014.

1. Ο πελάτης αναγράφει στην ειδική φόρμα αναλυτικά τα στοιχεία του
συμπληρώνοντας οποιαδήποτε πληροφορία θα διευκολύνει την εκτέλεση της
παραλαβής.
2. Ο πελάτης περιγράφει αναλυτικά ανά κατηγορία ΑΗΗΕ τα είδη προς
ανακύκλωση, αναγράφοντας τα τεμάχια και τον εκτιμώμενο όγκο και βάρος της
ποσότητας παραλαβής.
3. Ο πελάτης δηλώνει υπεύθυνα ότι τα προς παράδοση ΑΗΗΕ , ανήκουν στην
κυριότητα του.
4. Ο πελάτης σε περίπτωση μεγάλου όγκου παράδοσης ΑΗΗΕ , φροντίζει να
παραδίδει την εκάστοτε ποσότητα τοποθετημένη σε παλέτες μεταφοράς.
5. Το Σύστημα διατηρεί το δικαίωμα προγραμματισμού της ημερομηνίας και του
ωραρίου παραλαβής των ΑΗΗΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και την ορθή
διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
6. Το Σύστημα διατηρεί το δικαίωμα της μη εκτέλεσης εντολής παραλαβής, στην
περίπτωση που το βάρος δεν ξεπερνά τα 300 κιλά.
7. Το Σύστημα δεν παραλαμβάνει υλικά τα οποία δεν είναι ΑΗΗΕ, διατηρώντας το
δικαίωμα της επιστροφής τους στον πελάτη με αντίστοιχη χρέωση σε περίπτωση
αναγκαίας δρομολόγησης επιστροφής.
8. Ο παραδίδων σε περίπτωση παράδοσης στην Εταιρεία ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 23615/2014 δηλώνει
υπεύθυνα ότι έχει μεριμνήσει για την απολύμανση αυτού και διαθέτει τα αντίστοιχα
έγγραφα και παραστατικά.
9. Ο παραδίδων σε περίπτωση παράδοσης στην Εταιρεία ΑΗΗΕ με ραδιενεργές
ουσίες που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 23615/2014 υποχρεούται, προ
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της παράδοσης, να έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, όπως αυτές
ορίζονται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και να διαθέτει τα
αντίστοιχα συνοδευτικά έγγραφα και παραστατικά.
10. Επιπροσθέτως, ο παραδίδων 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 ΑΗΗΕ τα οποία παραδίδει προς διαχείριση. Σε αντίθετη
περίπτωση, η «ANAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN A.E.» δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν
διαρροές δεδομένων προσωπικού ή/και ευαίσθητου χαρακτήρα που περιέχονται στα
ανωτέρω ΑΗΗΕ ή σε μέρη αυτών.
11. Το κόστος απασχόλησης περισσότερων υπαλλήλων για την παραλαβή ΑΗΗΕ
(λόγω ιδιαιτερότητας του σημείου παραλαβής) επιβαρύνει τον πελάτη.
12. Κατά την ημέρα παραλαβής των ΑΗΗΕ, ο πελάτης εκδίδει Δελτίο Αποστολής
στην «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε»(*) με τόπο παράδοσης που θα ορίσει η
«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» και στο οποίο αναφέρεται ο προς ανακύκλωση
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός.
13. Την αποκλειστική ευθύνη αναγραφής των ποσοτήτων, τεμαχίων, κωδικών
είδους ή σειριακών αριθμών, στο συνοδευτικό δελτίο αποστολής, την έχει
αποκλειστικά ο πελάτης.
14. Το Σύστημα παραλαμβάνει την ποσότητα των ΑΗΗΕ από τον πελάτη σε βάρος,
όγκο και κατηγορία ΑΗΗΕ, δεν δύναται να επιβεβαιώνει παραλαβή σε τεμάχια ,
κωδικούς ειδών ή σειριακούς αριθμούς και με τον ίδιο τρόπο οδηγεί την
καταγεγραμμένη ποσότητα των ΑΗΗΕ σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
ανακύκλωσης ή/και επαναχρησιμοποίησης ΑΗΗΕ.
15 .Η «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» εκδίδει στο όνομα της επιχείρησης «Βεβαίωση
Παραλαβής» (σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 23615/2014) , όπου βεβαιώνει τα
συνολικά κιλά ανά παραλαβή , το Νο δελτίου αποστολής του πελάτη και τον αριθμό
ζυγολογίου. Η «Βεβαίωση Παραλαβής» , εκτυπώνεται από τον πελάτη σε δύο (2)
αντίγραφα , υπογράφει και στα δύο και το ένα (1) αποστέλλεται στο Σύστημα.
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Β. Όροι και Προϋποθέσεις για την αρχική τοποθέτηση κάδων συλλογής ΑΗΗΕ.



Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (στο εξής «Όροι») ισχύουν για την
αρχική τοποθέτηση κάδου συλλογής Αποβλήτων Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (στο εξής « ΑΗΗΕ») από το Συλλογικό Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
«Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» (στο εξής «το Σύστημα») σε διακινητές (στο
εξής «ο πελάτης») που κατά την παροχή νέου προϊόντος οφείλουν σε σχέση
ένα προς ένα, να παραλαμβάνουν χωρίς επιβάρυνση αποσυρόμενο
εξοπλισμό, ο οποίος είναι ισοδύναμου τύπου και εκπληρώνει τις ίδιες
λειτουργίες με τον παρεχόμενο εξοπλισμό και προορίζεται για απόσυρση
σύμφωνα με το Ν. 4496/2017 και την ΚΥΑ 23615/2014.

1. Το Σύστημα διατηρεί το δικαίωμα εξέτασης του «αιτήματος τοποθέτησης κάδου
συλλογής ΑΗΗΕ» για την έγκριση ή όχι δημιουργίας νέου σημείου συλλογής.
2. Ο πελάτης υποχρεούται (στο μέτρο του δυνατού) να διατηρεί σε καλή κατάσταση
τον κάδο συλλογής και να φροντίζει να βρίσκεται σε εμφανές και προσβάσιμο
σημείο εντός καταστήματος για την κάλυψη εξυπηρέτησης των πολιτών.
3. Ο πελάτης υποχρεούται να διατηρεί τον κάδο σε φυλασσόμενο χώρο , ώστε να
αποφεύγεται , η αφαίρεση ΑΗΗΕ από αυτόν.

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