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3. Καθορισμός μέγιστης ποσότητα που μπορεί να παραδίδει το πρωτογενές σημείο 

συλλογής  / καδούχος :  Ζητείται να προσδιορισθεί η μέγιστη ποσότητα αποβλήτου που θα 

μπορεί να αποθηκεύει στις εγκαταστάσεις του κάθε καδούχος / πρωτογενές σημείο συλλογής. 

Η συγκεκριμένη διευκρίνιση είναι σημαντική για τους εξής λόγους α) ο συλλέκτης όταν  

ειδοποιηθεί από τον καδούχο για να παραλάβει  φορτίο αποβλήτου δεν μπορεί να ελέγξει αν 

έχει περιβαλλοντικούς όρους και τι αυτοί ορίζουν, δεν νομιμοποιείται να κάνει τέτοιου είδους 

έλεγχο, β) πολλά σημεία συλλογής / συνεργεία / ηλεκτρολόγοι λειτουργούν ως έμποροι 

σκραπ, παραλαμβάνουν από «ιδιώτες» / γυρολόγους μεγάλες ποσότητες αποβλήτου. 

4. ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: Ζητείται να διευκρινιστεί αν υπάρχει προγραμματισμός 

από την Υπηρεσία σας για δημιουργία μητρώου καδούχων. Η κατάρτιση ενός τέτοιου 

μητρώου θα δώσει την δυνατότητα στους συλλέκτες να μπορούν να ελέγξουν την νομιμότητα 

των καδούχων ζητώντας τους μόνο τον αριθμό μητρώου τους, τον οποίο και θα 

συμπληρώνουν στα ΕΑΕΑ. Αυτό θα βοηθήσει στην πάταξη του παραεμπορίου και θα 

δημιουργήσει ένα νόμιμο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούν να λειτουργήσουν ισότιμα όλοι 

οι νόμιμοι συλλέκτες. 

5. Παραλαβή από ιδιώτες: Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΑΝ αρ. πρωτ.651/ 18-06-2012 «η 

παράδοση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων στις 

επιχειρήσεις πώλησης/αντικατάστασης ηλεκτρικών στηλών από τους κατόχους γίνεται χωρίς 

οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση….». Η παραπάνω οδηγία έχει ερμηνευθεί από την 

αγορά ως « ο ηλεκτρολόγος μπορεί να παραλαμβάνει απόβλητο συσσωρευτών  από ιδιώτες 

…». Ζητείται να διευκρινιστεί αν κατά τον ίδια λογική μπορεί  να παραλαμβάνει 

χρησιμοποιημένους συσσωρευτές και σε τι ποσότητες ο συλλέκτης ή η επιχείρηση που 

διαθέτει άδεια Δευτερογενούς Αποθήκευσης. 

6. Ο ρόλος των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης συσσωρευτών μολύβδου: Ζητείται 

να διευκρινιστεί αν τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης νομιμοποιούνται να εμπορεύονται 

τους χρησιμοποιημένους συσσωρευτές και συνάπτουν συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας 

με τους καδούχους ,τους Δημόσιους Φορείς, ΔΕΚΟ ή τις μεγάλες επιχειρήσεις. 

Τέλος το σύνολο των συλλεκτών εξέφρασε την επιθυμία για συχνότερους ελέγχους από τους 

Επιθεωρητές Περιβάλλοντος  καθώς, όπως επεσήμαναν πολλοί από τους παρόντες η παράνομη 

διακίνηση του αποβλήτου είχε περιορισθεί σημαντικά στο τέλος του προηγούμενου έτους, την εποχή 

που είχαν ενταθεί οι έλεγχοι αλλά δυστυχώς  από τον Μάριο του 2013 η παράνομη διακίνηση / 

παράνομες εξαγωγές έχει κυριαρχήσει για μια ακόμα φορά στο χώρο. 

 

Περιμένουμε την ανταπόκριση σας στα ανωτέρω θέματα και την υποστήριξη σας ώστε να 

δημιουργηθεί ένα «υγιές» πλαίσιο εργασίας και συνεργασίας ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους 

στον χώρο.  

 
Με εκτίμηση,   
 
Σοφία Χούμα 
Διευθ. Σύμβουλος       
















