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 Δημοτικό Σχολείο/ Νηπιαγωγείο Ρίου. 

 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Στο σχολείο  μας, την εβδομάδα από 16 έως 20  

Μαΐου 2022 μπορείτε να παραδώσετε για 

ανακύκλωση παλιό και άχρηστο ηλεκτρικό 

και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τόνερ και 

μελάνια εκτυπωτών και λαμπτήρες  στους 

ειδικούς κάδους που θα τοποθετήσει ο 

Δήμος Πατρέων. 

 

Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (ΗΗΕ) 

θεωρείται ο εξοπλισμός, που έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί 

υπό ονομαστική τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος 

ή έως 1500 V συνεχούς ρεύματος. Κατά συνέπεια, μπορείτε να 

ανακυκλώσετε οποιαδήποτε ηλεκτρική και ηλεκτρονική 

συσκευή σας που μπαίνει στην πρίζα ή λειτουργεί με 

μπαταρία.  

 

Ανακύκλωση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

(ΑΗΗΕ) είναι η διαδικασία μετατροπής των αποβλήτων αυτών 

σε προϊόντα ίδιας ή διαφορετικής χρήσης, αφού έχουν 

προηγηθεί συγκεκριμένα στάδια επεξεργασίας που έχουν ως 

αποτέλεσμα την αφαίρεση των επικινδύνων στοιχείων από 

αυτά και την ανάκτηση των αξιοποιήσιμων υλικών τους. 

Ανακυκλώνοντας 

συνεισφέρουμε στο περιβάλλον, την οικονομία, αλλά και τον 

πολιτισμό, σεβόμενοι το δικαίωμα στην υγεία, την καθαριότητα 

και την αισθητική του περιβάλλοντος. 

Ανακυκλώνοντας άχρηστες ηλεκτρικές συσκευές,  τόνερ, μελάνια 

εκτυπωτών και λαμπτήρες περιορίζουμε την εξάντληση φυσικών 

πόρων και μειώνουμε τον όγκο των σκουπιδιών, συνεπώς και την 

ανάγκη για νέους ΧΥΤΑ. 
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Δείτε τις συσκευές που μπορείτε να ανακυκλώσετε : 

 
 

 

 
 

Μικρού μεγέθους 

ηλεκτρικός- 
ηλεκτρονικός 

εξοπλισμός  
 

(καμιά εξωτερική διάσταση 
μεγαλύτερη από 50 cm) 

 
 

 

 
Ηλεκτρικές σκούπες - σκούπες χαλιών,  

συσκευές ραπτικής,  

φωτιστικά είδη,  
φούρνοι μικροκυμάτων,  

ανεμιστήρες,  

ηλεκτρικά σίδερα,  
φρυγανιέρες,  

ηλεκτρικά μαχαίρια,  

ηλεκτρικοί βραστήρες,  

ηλεκτρονικά ρολόγια,  
ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές,  

ηλεκτρονικές ζυγαριές,  

συσκευές περιποίησης μαλλιών και σώματος,  
αριθμομηχανές,  

ραδιόφωνα,  

κάμερες μαγνητοσκόπησης (βιντεοκάμερες), 
 μαγνητοσκόπια (συσκευές αναπαραγωγής εικόνας), 

 συσκευές ηχογράφησης υψηλής πιστότητας (hi−fi),  

ηλεκτρικά μουσικά όργανα,  
εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνων,  

ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά παιχνίδια, 

 αθλητικός εξοπλισμός,  

υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, τρέξιμο,  
κωπηλασία κλπ.,  

ανιχνευτές καπνού,  

συσκευές θερμορύθμισης, θερμοστάτες,  
μικρά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία,  

μικρές ιατρικές συσκευές,  

μικρά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου,  
μικρά μηχανήματα αυτόματης διανομής προϊόντων,  

μικρές συσκευές με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά 

πλαίσια 

 

 
Μικρού μεγέθους 

εξοπλισμός 
πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών 

 
(καμιά εξωτερική διάσταση 

μεγαλύτερη από 50cm) 

 

 

Κινητά τηλέφωνα,  

GPS,  

αριθμομηχανές τσέπης,  

δρομολογητές (routers),  

προσωπικοί υπολογιστές,  

εκτυπωτές,  

συσκευές fax, 

τηλέφωνα 
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Αναλώσιμα 

υπολογιστών  

 

 

 

 
 

 

Μελάνια και τόνερ  

για εκτυπωτές 

 

 
Λαμπτήρες  

 

 

 

 

Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, 

ευθύγραμμοι λαμπτήρες φθορισμού, 

κυκλικοί λαμπτήρες φθορισμού, 

λαμπτήρες ατμών νατρίων, 

λαμπτήρες ατμών υδραργύρου, 

λαμπτήρες διόδου εκπομπής φωτός LED 

 

 

Δείτε το ακόλουθο βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=yS54FMM-8Oo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yS54FMM-8Oo

