
Ανακυκλώνω τις παλιές μη επισκευάσιμες ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές μου. 

(Πηγή: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.   

https://www.electrocycle.gr) 

 

Τι είναι ανακύκλωση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ);  

 

Ανακύκλωση 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.  

 

Γιατί να ανακυκλώνω τις ηλεκτρικές συσκευές μου; 

 

1. Για να μειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών  

2. Για να μην ρυπαίνεται το περιβάλλον από επικίνδυνες ουσίες που περιέχουν οι συσκευές  

3. Για να αξιοποιούνται τα υλικά των συσκευών και να μειώνονται οι ανάγκες εξόρυξης  

4. Για να μην σπαταλάται ενέργεια για να παράγουμε κάτι από την αρχή και επιβαρύνεται το 

περιβάλλον με αέρια του θερμοκηπίου και τοξικές ουσίες  

5. Για να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο πολιτισμού, βασισμένο στην κοινωνική συνείδηση και το 

ενδιαφέρον για την κληρονομιά που θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές  

Πότε γίνονται επικίνδυνες για το περιβάλλον οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ; 

 

Για όσο διάστημα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, οι συσκευές δεν 

είναι επικίνδυνες. Στην περίπτωση, όμως που  δεν τις διαχειριστούμε σωστά αφού φτάσουν στο τέλος 

της χρήσιμης ζωής τους, υπάρχει ο κίνδυνος τα βλαβερά υλικά που περιέχουν να διαφύγουν στο 

περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό οι συσκευές να παραδίδονται στα ειδικά σημεία 

συλλογής και να μην καταλήγουν στα πεζοδρόμια, τα σκουπίδια και τη φύση. 

Οι γυρολόγοι είναι ανακυκλωτές; 
 

Οι γυρολόγοι δεν είναι ανακυκλωτές. Είναι άτομα τα οποία αποκομίζουν ένα μικρό έσοδο από τη 

συλλογή διαφόρων αντικειμένων που συλλέγουν από τα πεζοδρόμια ή από τις αποθήκες των σπιτιών. 

Ανάμεσα σε αυτά τα αντικείμενα είναι και παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Οι 

γυρολόγοι πωλούν τις συσκευές αυτές σε εμπόρους παλαιών μεταλλικών απορριμμάτων. Οι 

γυρολόγοι, όπως φαίνεται στην πράξη, δεν είναι ασφαλής επιλογή ανακύκλωσης, καθώς δε μπορεί να 

γίνει έλεγχος στη μετέπειτα πορεία της συσκευής. Ασφαλείς φορείς συλλογής είναι πρωταρχικά οι 

δήμοι και τα καταστήματα λιανικού εμπορίου. 

Πού παραδίδουμε τα ΑΗΗΕ για ανακύκλωση; 

Ο καταναλωτής - πολίτης υποχρεούται να τα παραδίδει στα δημοτικά συνεργεία (για μεγάλες 

συσκευές προηγείται συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου για 

την αποκομιδή των αποβλήτων από το πεζοδρόμιο, τηλ. 2410-680200), στους λιανοπωλητές 

ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών συσκευών (με την αγορά κάθε νέας συσκευής), σε ειδικούς κάδους για 

μικροσυσκευές τοποθετημένους σε φυλασσόμενα δημοτικά σημεία συλλογής και σε συμβεβλημένα με 

το σύστημα super markets ή καταστήματα επισκευής ηλεκτρικών. 


