
 

Μάθε να ΠΡΟΣΑΣΕΤΕΙ το περιβάλλον!   

Γιατί να ανακυκλώνω τις παλιές μου συσκευές; 

Ανακυκλώνοντας τις συσκευές σας, συμβάλλετε: 

τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων 

την εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων κι ενέργειας. 

τον περιορισμό των κινδύνων ρύπανσης από τοξικές ουσίες που  περιέχουν οι ηλεκτρονικές συσκευές και 

από επιπλέον διαδικασίες για την επεξεργασία πρώτων υλών. 

 

Ποιες συσκευές μπορώ να ανακυκλώνω; 

Μπορείτε να ανακυκλώνετε οποιαδήποτε ηλεκτρική και ηλεκτρονική συσκευή σας που μπαίνει στην πρίζα ή 

λειτουργεί με μπαταρία. 

 

Μεγάλες Οικιακές υσκευές 

Ψυγεία, Μεγάλες συσκευές ψύξης, Καταψύκτες, κ.ά 

Πλυντήρια ρούχων, τεγνωτήρια ρούχων, Πλυντήρια πιάτων, υσκευές μαγειρικής 

Ηλεκτρικές κουζίνες, Ηλεκτρικά μάτια, Υούρνοι μικροκυμάτων κ.ά 

Ηλεκτρικές θερμάστρες, Ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα (ηλεκτρικά καλοριφέρ) κ.ά 

Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες, υσκευές κλιματισμού κ.ά 

 

Μικρές Οικιακές υσκευές 

Ηλεκτρικές σκούπες, κούπες χαλιών κ.ά,  υσκευές χρησιμοποιούμενες για ράψιμο, πλέξιμο, ύφανση και 

άλλες κλωστοϋφαντουργικές εργασίες 

Ηλεκτρικά σίδερα και άλλες συσκευές για το σιδέρωμα, το καλάνδρισμα και, εν γένει, τη 

φροντίδα των ρούχων 

Υρυγανιέρες, υσκευές τηγανίσματος (φριτέζες), Μύλοι, καφετιέρες και συσκευές ανοίγματος ή 

σφραγίσματος περιεκτών ή συσκευασιών 

Ηλεκτρικά μαχαίρια, υσκευές για κόψιμο και στέγνωμα μαλλιών, βούρτσισμα δοντιών, ξύρισμα, μασάζ 

και άλλες συσκευές περιποίησης του σώματος 

Ρολόγια κάθε είδους και εξοπλισμός μέτρησης, ένδειξης ή καταγραφής του χρόνου, Ζυγοί 

 

Εξοπλισμός Πληροφορικής & Σηλεπικοινωνιών 

Μεγάλοι υπολογιστές (mainframes), Μεσαίοι υπολογιστές (minicomputers) 

Μονάδες εκτύπωσης, Προσωπικοί υπολογιστές (συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών 

μονάδων επεξεργασίας (CPU), των ποντικιών, των οθονών και των πληκτρολογίων) 

Υορητοί υπολογιστές (lap-top) (συμπεριλαμβανομένων των CPU, των ποντικιών, των οθονών και των 

πληκτρολογίων), Μικρού μεγέθους φορητοί υπολογιστές (notebook), Τπολογιστές χειρός (notepad) 

Εκτυπωτές, Υωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές γραφομηχανές 



Αριθμομηχανές τσέπης και επιτραπέζιεςκ.ά 

Σερματικά και συστήματα χρηστών, υσκευές τηλεομοιοτυπίας (Υαξ), Σηλέτυπα, Σηλέφωνα, Σηλεφωνικές 

συσκευές επί πληρωμή, Ασύρματα τηλέφωνα, Κινητά τηλέφωνα, υστήματα τηλεφωνητώνκ.ά 

 

Καταναλωτικά Είδη 

Ραδιόφωνα, Σηλεοράσεις, Κάμερες μαγνητοσκόπησης (βιντεοκάμερες), 

Μαγνητοσκόπια(συσκευές αναπαραγωγής εικόνας), υσκευές ηχογράφησης υψηλής 

πιστότητας, Ενισχυτές ήχου, Μουσικά όργανα, Υωτοβολταϊκά πλαίσια (panels)κ.ά 

 

Ηλεκτρικά & Ηλεκτρονικά Εργαλεία 

Σρυπάνια, Πριόνια, Μηχανές ραπτικής, Εξοπλισμός για την τόρνευση, τη λείανση, την επίστρωση, το 

τρόχισμα, το πριόνισμα, το κόψιμο, τον τεμαχισμό, τη διάτμηση, τη διάτρηση, τη διάνοιξη οπών, τη 

μορφοποίηση, την κύρτωση και άλλες παρόμοιες επεξεργασίες ξύλου, μετάλλου και άλλων 

υλικών, Εργαλεία για τη στερέωση με βίδες, καρφιά ή κοινωμάτια και την αφαίρεσή τους και 

για παρόμοιες χρήσεις, Εργαλεία για συγκολλήσεις εν γένει και παρόμοιες χρήσεις 

Εξοπλισμός ψεκασμού, επάλειψης, διασποράς ή άλλης επεξεργασίας υγρών ή αέριων ουσιών με άλλα μέσα, 

Εργαλεία κοπής χόρτου ή άλλων εργασιών κηπουρικής 

 

Παιχνίδια & Εξοπλισμός Ψυχαγωγίας και Αθλητισμού 

Ηλεκτρικά τρένα ή αυτοκινητοδρόμια, Υορητές κονσόλες βίντεο παιχνιδιών 

Βιντεοπαιχνίδια, Τπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, τρέξιμο, κωπηλασία, κλπ. 

Αθλητικός εξοπλισμός με ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία, Κερματοδέκτες τυχερών 

παιχνιδιών, Θερμοστάτες, υσκευές μέτρησης, ζύγισης η προσαρμογής για οικιακή ή εργαστηριακή 

χρήση. 

 

Επιμέλεια κειμένου: Ελβίρα Μπενάκη 

Πηγή - Πληροφορίες: http://www.electrocycle.gr/ 

 

Καλείται κάθε ομάδα να φέρει για την δράση της ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών, 

τουλάχιστον 3 τεμάχια από τα παραπάνω είδη, το άββατο 16/2/2019 στον χώρο της 

Μαρίνας.   

Να θυμάστε να κρατάτε μαζί σας την κάρτα επιβράβευσης της ομάδας σας.   

 

ας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο κυνήγι του θησαυρού. 

 


