
Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας  

Η διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και η επίτευξη των στόχων 
ανακύκλωσης ειδικών ρευµάτων αποβλήτων  

Rebattery: Εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών. Η συνέργεια όλων των 
εµπλεκοµένων, ο αποκλειστικός καταλύτης,  06/02/2013 



ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Συστήθηκε µε το Ν. 3818/2010 και σε αυτήν υπάγονται οι: 

!   Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 
!   Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων  
!   Αυτοτελές Συντονιστικό Γραφείο για την Αντιµετώπιση της Περιβαλλοντικής 

Ζηµιάς (ΣΥΓΑΠΕΖ) 
!   Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας & Δόµησης 



Πρωταρχικοί στόχοι της ΕΓΕΠΕ:  

- διερεύνηση των προβληµάτων στον κλάδο 

- επισήµανση αδυναµιών των συστηµάτων και εν γένει των επιχειρήσεων που 
ασχολούνται µε την ανακύκλωση 

- παρεµβάσεις µε σκοπό τη βελτίωση σε νοµοθετικό επίπεδο, την   
αντιµετώπιση ενδεχόµενων προβληµάτων ανταγωνισµού, την αποτροπή κατά 
το δυνατόν των πρακτικών των παράνοµων εξαγωγών ανακυκλώσιµων 
υλικών καθώς και της ανάµειξης επικινδύνων και µη επικινδύνων αποβλήτων 

- εφαρµογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» 



ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

  µέρος της ανακύκλωσης των συσσωρευτών γίνεται µε µη σύννοµο τρόπο από 
τους εµπλεκόµενους 

  η τήρηση των διαδικασιών για την ανακύκλωση των συσσωρευτών είναι 
πληµµελής (δεν συµπληρώνονται τα απαιτούµενα συνοδευτικά  έντυπα 
αναγνώρισης επικινδύνων αποβλήτων, δεν λαµβάνονται τα απαιτούµενα 
µέτρα πρόληψης σε όλη την αλυσίδα από τον κάτοχο του συσσωρευτή  µέχρι 
την ανακύκλωσή του στις µονάδες επεξεργασίας) προκαλώντας προβλήµατα 
στο περιβάλλον και στην οικονοµία 

  απαιτείται να λάβουν χώρα διαδικασίες που θα συµβάλλουν στον επακριβή 
προσδιορισµό των ποσοτήτων  που συλλέγονται και ανακυκλώνονται 
προκειµένου να υπολογίζονται µε ακρίβεια τα ποσοστά ανακύκλωσης που 
έχουν επιτευχθεί στη χώρα 



ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

  παράνοµη εξαγωγή συσσωρευτών και θα πρέπει να γίνουν οι απαιτούµενες 
παρεµβάσεις από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ προς τις τελωνειακές 
και λιµενικές αρχές 

 έχουν γίνει σηµαντικές επενδύσεις στις επιχειρήσεις του κλάδου και για την 
εξασφάλιση πρώτης ύλης που προϋποθέτει τη βιωσιµότητά τους, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η τήρηση της νοµοθεσίας σε όλα τα στάδια συλλογής, 
µεταφοράς, αποθήκευσης και ανακύκλωσης και η συνεργασία µε τις αρµόδιες 
αρχές 

 απαιτείται να καταβληθεί µεγαλύτερη προσπάθεια για την ενηµέρωση των 
επιχειρήσεων πώλησης/ αντικατάστασης ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών οχηµάτων  



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΓΕΠΕ  

1. Στην Ειδική Γραµµατεία µετά από υποµνήµατα και καταγγελίες, επιδιώχθηκε 
συνεργασία µε τους καθ΄ύλιν αρµόδιους φορέα ΕΟΑΝ &  Γραφείο ΕΔΣΑΠ του ΥΠΕΚΑ  

2. Συγκεντρώθηκαν και επεξεργάζεται από έξι (6) επιχειρήσεις ανακύκλωσης στοιχεία 
που αφορούν σε:  

 - Συγκεντρωτικές καταστάσεις αγορών, για την περίοδο 2008 – 2011, 
 ανά είδος για όλα τα είδη πρώτων και βοηθητικών υλών που αγοράζουν 
 προς επεξεργασία  
 - Συγκεντρωτικές καταστάσεις προµηθευτών για την ίδια περίοδο (2008-
 2011) όπως αυτή υποβάλλεται στην Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών 
 Συστηµάτων, µε το σχετικό αποδεικτικό. 

3. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος διενεργεί εντατικούς ελέγχους σε 
επιχειρήσεις ανακύκλωσης και σε σκραπατζίδικα και µε συγκρότηση Μικτών 
Κλιµακίων  



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΓΕΠΕ  

 Ενηµέρωση των επιχειρήσεων πώλησης/αντικατάστασης ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών οχηµάτων µέσω της Ενιαίας Οµοσπονδίας Βιοτεχνών 
Επισκευαστών Αυτοκίνητων Μηχανηµάτων Μοτοσικλετών υπενθυµίζοντας τα 
ακόλουθα:  

  Τα απόβλητα των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχηµάτων είναι 
επικίνδυνα απόβλητα. 

  Τα εν λόγω απόβλητα παραδίδονται µόνο σε αδειοδοτηµένους συλλέκτες  
  Κάθε µεταφορά φορτίου αποβλήτου ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

οχηµάτων θα πρέπει να συνοδεύεται από συµπληρωµένο έντυπο 
αναγνώρισης επικινδύνων αποβλήτων.  

  Οι επιχειρήσεις πώλησης/αντικατάστασης θα πρέπει να τηρούν σχετικό βιβλίο 
διακίνησης. 

   Οι επιχειρήσεις πώλησης συσσωρευτών θα πρέπει να ελέγχουν αν οι 
προµηθευτές τους είναι ενταγµένοι σε σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης.  

  Τα εγκεκριµένα συστήµατα θα πρέπει να βεβαιώνουν και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων των παραγωγών προς το σύστηµα. 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 

!   Παράνοµη λειτουργία µονάδων ανακύκλωσης συσσωρευτών 
!   Ανεξέλεγκτη απόθεση επικινδύνων αποβλήτων και υλικών εντός  των 

εγκαταστάσεων. 
!   Παράνοµη διαχείριση χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών 
!    Εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριότητας χωρίς προηγούµενη 

περιβαλλοντική αδειοδότηση  
!   Διαχείριση στερεών αποβλήτων χωρίς σχετική άδεια  
!   Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων χωρίς σχετική άδεια  
!   Διαχείριση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού χωρίς συµµετοχή σε 

σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης  
!   Λειτουργία σε υπαίθριο και όχι σε στεγασµένο χώρο κατά τα προβλεπόµενα  
!   Μη επιτρεπτή διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών 

κατά παράβαση της ΑΕΠΟ  
!   Διαχείριση (διαλογή και προσωρινή αποθήκευση), απόβλητων ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών συσκευών, κατά παράβαση της ΑΕΠΟ.  
!   Διαχείριση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού χωρίς να 

αποθηκεύονται σε κλειστό container 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 

Συνολικά από 12 επιχειρήσεις που ελέγχθησαν το 2010:  

!   σε 4 έχει διακοπεί η λειτουργία τους  
!   σε 6 επιβλήθηκαν πρόστιµα 
!    και 2 περιπτώσεις εκκρεµούν  


