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Γενικά Στοιχεία 

2010 

• Έναρξη Εταιρίας με σκοπό την εφαρμογή μεθόδων ανακύκλωσης 
στον κλάδο των λαμπτήρων και γενικότερα των αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε)   

• Έναρξη συνεργασίας με το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής  
διαχείρισης ΑΗΗΕ, Φωτοκύκλωση ΑΕ. 

2013 
 

• Εργοστάσιο Ανακύκλωσης Α.Η.Η.Ε.  

2014 

 

• Πιστοποιήσεις: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001, 
Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης 14001, Σύστημα Υγιεινής 
και Ασφάλειας 18001, πανευρωπαϊκό πρότυπο λειτουργίας 
weeelabex. 



Στάδια ανακύκλωσης Α.Η.ΗΕ. 

 Παραλαβή Α.Η.Η.Ε. 

 

 Προσωρινή αποθήκευση  

 

 Διαχωρισμός αποβλήτων  

 

 Διαχείριση-Ανακύκλωση: χειρωνακτική 

αποσυναρμολόγηση, μηχανική επεξεργασία λαμπτήρων, 

φωτιστικών, μικροσυσκευών και καλωδίων 

 

 Προσωρινή αποθήκευση ανακτώμενων υλικών-αποβλήτων 

 

 Διάθεση ανακτώμενων υλικών-αποβλήτων 



 

Διαχείριση-Ανακύκλωση Αποβλήτων  

 Χειρωνακτική αποσυναρμολόγηση 

• Ενδεδειγμένη δραστηριότητα αρχικού διαχωρισμού χειρωνακτικά ή ημιαυτόματα. 

(πνευματικά εργαλεία ή εργαλεία χειρός όπως κατσαβίδια, πένσες, λαβίδες κ.λ.π.) 

• Χωριστή συλλογή των ανακτηθέντων μεταλλικών και μη μεταλλικών υλικών που 

προκύπτουν (σιδηρούχα-μη σιδηρούχα μέταλλα, πλαστικά, χαρτί, γυαλί, λαμπτήρες, 

μετασχηματιστές ξηρού τύπου και καλώδια.) 

• Εναρμονισμός με την κείμενη νομοθεσία διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. (Φ.Ε.Κ. 1184/2014) 

• Συνεχής καταγραφή της ποιότητας του αέρα στον χώρο του εργοστασίου με ενδεδειγμένα 

συστήματα μέτρησης καθώς και απορρύπανση του με φίλτρα ενεργού άνθρακα. 

 

 

 

 

      Χειροδιαλογή  ΑΗΗΕ Φωτιστικών  Χειροδιαλογή ΑΗΗΕ Λαμπτήρων  

       Ανακτηθέντα Μέταλλα   Μικροσυσκευές προς Χειροδιαλογή  



Διαχείριση-Ανακύκλωση Αποβλήτων 

Μηχάνημα επεξεργασίας λαμπτήρων Μηχάνημα επεξεργασίας  ηλεκτρονικών πλακετών 

Μηχάνημα επεξεργασίας  καλωδίων Μηχάνημα επεξεργασίας  γυαλιού 



ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ 

Μηχάνημα επεξεργασίας  ηλεκτρονικών πλακετών 

 Τα ανακτηθέντα από την χειροδιαλογή ηλεκτρονικά απόβλητα (κυρίως πλακέτες)  εν 

συνεχεία οδεύουν προς τη μονάδα τεμαχισμού  όπου  επιτυγχάνεται τεμαχισμός και διαχωρισμός των 

υλικών σε σιδηρούχα μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα και αδρανές στερεό υπόλειμμα. Η συγκεκριμένη 

μονάδα μπορεί να επεξεργαστεί όλων των ειδών ηλεκτρονικές πλακέτες από υπολογιστές, 

μικροσυσκευές και γενικότερα ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό υλικό. 

 

 Στο συγκεκριμένο μηχάνημα ανακύκλωσης πραγματοποιήθηκε και η ανακύκλωση των 

ηλεκτρονικών πλακετών που μας παραδόθηκαν από την εταιρία ΗΛΕΚΤΩΡ. 

 

   

 

 



ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ 

Μηχάνημα επεξεργασίας  ηλεκτρονικών πλακετών

 Στάδια διαχωρισμού  
  

-  Αρχικά στις πλακέτες έγινε χειρονακτικός διαχωρισμός των υλικών τα οποία ήταν καθαρά από ξένες 

ύλες και θα ήταν περιττό να τοποθετηθούν στο μηχάνημα ανακύκλωσης. 

-  Έπειτα οι πλακέτες απορρίφθηκαν στον σπαστήρα για να ξεκινήσει η διαδικασία σύνθλιψης τους σε 

μικρότερα κομμάτια έτσι ώστε να γίνει ο διαχωρισμός τους ανά είδος. 

-  Ο αρχικός τεμαχιστής αποτελείται από το προσπαστήρα-preshredder όπου εισέρχονται για να 

μειωθεί η κοκκομετρία τους σε 2-10mm. Εν συνεχεία στον δεύτερο σπαστήρα-turbo mill 

πραγματοποιείται θρυμματισμός σε τεμάχια 1-3mm το οποία οδεύουν εντός κλειστού κυκλώματος στο 

δονητικό κόσκινο όπου απομακρύνεται το αδρανές στερεό υπόλειμμα και η σκόνη με την βοήθεια 

αεροδιαχωριστή. 

-  Το υπόλοιπο σύμμεικτο υλικό οδεύει στο δεύτερο κόσκινο και με τη χρήση επιπλέον μαγνητικού 

διαχωριστή γίνεται διαχωρισμός των σιδηρούχων από τα μη σιδηρούχα μέταλλα. 

 

 



ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ 

Μηχάνημα επεξεργασίας  ηλεκτρονικών πλακετών

 Υλικά τελικής Διάθεσης 

- Μετά από αυτή την διαδικασία τα υλικά που έχουμε είναι  

- Σίδηρος 

- Αλουμίνιο  

- Σύμμεικτα μέταλλα 

- Πλαστικό 

   Η τελική διάθεση των υλικών γίνεται στην εγχώρια βιομηχανία , έτσι ώστε στα πλαίσια της αειφόρου 

ανάπτυξης, η λειτουργία της δραστηριότητας όχι μόνο δεν καταναλώνει πρωτογενή υλικά, αλλά ανακτά 

και αξιοποιεί παραγόμενα απόβλητα τα οποία μέσω της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης τους 

εισέρχονται στην αγορά ως δευτερογενή προϊόντα με παραπλήσιες και πολλές φορές καλύτερες 

προδιαγραφές από τα πρωτογενή υλικά. Ταυτόχρονα, η δραστηριότητα αυτή συμβάλει 

αποτελεσματικά στην εξοικονόμηση παράλληλα και μεγάλης ποσότητας ενέργειας η οποία 

χρησιμοποιείται για την εξόρυξη-μεταφορά-βιομηχανική παραγωγή και πώληση πρωτογενών υλών. 

 

 

 



   
Εξοικονόμηση 

  897.000 

 kWh ενέργειας 

Αποφυγή  

243 τόνων 
εκπομπών 

CO2 

Αποφυγή 
έκλυσης ατμών 

υδραργύρου 

Ανακύκλωση 
Ανακτώμενων 

υλικών 

Περιβαλλοντική Συμβολή της εταιρίας το 

2014  




