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1. Εισαγωγή 

 

Το θεσµικό καθεστώς διαχείρισης των απορριµµάτων 

 

Σήµερα, οι βασικοί άξονες της πολιτικής διαχείρισης των αστικών στερεών 

αποβλήτων στην Ελλάδα, διαµορφούµενες σε συµφωνία µε την ευρωπαϊκή 

νοµοθεσία, προσδιορίζονται ιεραρχικά ως ακολούθως: 

 

 ` 

 

• Πρόληψη της παραγωγής απορριµµάτων 

- νέοι τρόποι παραγωγής,  

- περιορισµός της χρήσης επικίνδυνων ουσιών, µείωση της 

κατανάλωσης, 

- επιλεκτική κατανάλωση µε στόχο τη µείωση των απορριµµάτων που 

προορίζονται για τελική απόθεση. 

• Επαναχρησιµοποίηση υλικών, όπου αυτό είναι εφικτό 

• Ανακύκλωση υλικών (παραγωγή δευτερογενών υλικών) και αξιοποίηση 

αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας 

• Ασφαλής τελική διάθεση σε οργανωµένους χώρους υγειονοµικής ταφής. 

 

Στη χώρα µας η διαδικασία της ανακύκλωσης µέχρι πριν από λίγο καιρό 

εφαρµοζόταν σε περιορισµένη κλίµακα, κυρίως στα πλαίσια επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας (µε έµφαση στα βιοµηχανικά υποπροϊόντα - scrap, χαρτί και γυαλί) 
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και πρωτοβουλιών περιβαλλοντικών οργανώσεων και ευαισθητοποιηµένων 

κοινωνικών οµάδων. 

 

Τον Αύγουστο του 2001 ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόµος 2939 (ΦΕΚ 179 Α) που 

ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων από τις συσκευασίες και καθορίζει τους βασικούς άξονες για τη 

διαχείριση µιας σειράς άλλων προϊόντων µετά τη χρήση τους, όπως τα 

χρησιµοποιηµένα ελαστικά αυτοκινήτων (Π.∆. 109/5-3-2004), τα οχήµατα στο 

τέλος του κύκλου ζωής (Π.∆. 116/5-3-2004), τα απόβλητα ηλεκτρικών & 

ηλεκτρονικών συσκευών (Π.∆. 117/5-3-2004), οι χρησιµοποιηµένες µπαταρίες & 

συσσωρευτές (Π.∆. 115/5-3-2004), τα χρησιµοποιηµένα λιπαντικά έλαια (Π.∆. 

82/2-3-2004), µπάζα κ.α, ενώ οι ειδικότερες προϋποθέσεις και οι όροι διαχείρισης 

τους προσδιορίζονται σε επί µέρους Προεδρικά ∆ιατάγµατα. 

 

Με τη νέα νοµοθεσία επιβάλλεται: 

 

• Η χωριστή συλλογή των παραπάνω απορριπτόµενων προϊόντων από τα 

λοιπά οικιακά απόβλητα και η επιστροφή τους σε ειδικά σηµεία συλλογής 

που οργανώνονται για το σκοπό αυτό, χωρίς την οικονοµική επιβάρυνση του 

καταναλωτή. 

 

• Η ευθύνη του παραγωγού (συσκευαστή, εισαγωγέα, κατασκευαστή) των 

παραπάνω προϊόντων, για την οργάνωση και τη χρηµατοδότηση των 

εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης (οργάνωση σηµείων συλλογής µε τη 

συµµετοχή των ΟΤΑ, µεταφορά των αποβλήτων σε εγκεκριµένες 

εγκαταστάσεις διαλογής-επεξεργασίας, επαναχρησιµοποίηση των 

προϊόντων, ανακύκλωση, αξιοποίηση και ασφαλής διάθεση των 

υπολειµµάτων σε οργανωµένους χώρους διάθεσης). 

 

• Επιπλέον καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι αξιοποίησης-ανακύκλωσης για κάθε 

ρεύµα αποβλήτων. 

 

Για την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας οι παραγωγοί των συσκευασιών και των 

“άλλων προϊόντων” έχουν οργανώσει συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης. 
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Οι στόχοι που έθεσε η νοµοθεσία: 

 

• Στους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής µη επικινδύνων αποβλήτων θα καταλήγουν 

υπολείµµατα και όχι ανεπεξέργαστα απόβλητα, ενώ τίθενται ποσοτικοί στόχοι και 

χρονοδιάγραµµα για να µειωθούν τα οργανικά (αποφάγια και κλαδέµατα) 

απόβλητα κατά 25%, 50% και 65% µέχρι το 2010, το 2013 και το 2020 (µε έτος 

βάσης το 1999). 

• Ανάκτηση-αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας σε ποσοστό 50-65% κατά 

βάρος µέχρι το τέλος του 2005, ώστε να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 25-45% 

του βάρους του συνόλου των υλικών συσκευασίας και τουλάχιστον το 15% του 

βάρους κάθε υλικού συσκευασίας.  

• Συλλογή κατά 70% τουλάχιστον των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων και 

αναγέννηση (ανακύκλωση) του 80% εξ αυτών έως το 2006. 

• Μέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2006 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 30% (και να 

ανακυκλώνεται το 80% κατά βάρος των υλικών που εµπεριέχονται) όλων των 

χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών και τουλάχιστον το 70% (και να 

ανακυκλώνεται το 95% κατά βάρος των υλικών που εµπεριέχονται)  όλων των 

χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών της βιοµηχανίας και των οχηµάτων. 

• Μέχρι 1/1/2006, πρέπει να αξιοποιείται κατ’ ελάχιστο το 30 % κατά βάρος,  µέχρι 

1/1/2008 κατ’ ελάχιστο το 50 % κατά βάρος, µέχρι 1/1/2015 τουλάχιστον το 80% 

κατά βάρος των παραγοµένων αποβλήτων από κατασκευές, κατεδαφίσεις και 

εκσκαφές, από το οποίο να ανακυκλώνεται τουλάχιστον 50%.  

• Απαγορεύεται η υγειονοµική ταφή ολόκληρων και τεµαχισµένων ελαστικών από 

τον Ιούλιο του 2003 και τον Ιούλιο 2006 αντίστοιχα. Το αργότερο έως  31 Ιουλίου 

2006, η αξιοποίηση των µεταχειρισµένων αποβλήτων ελαστικών οχηµάτων θα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον στο 65% των αποσυρόµενων ελαστικών (η 

ανακύκλωση θα πρέπει να φθάνει τουλάχιστον στο 10%). 

• Το αργότερο έως 1/1/2006, για όλα τα Οχήµατα µετά το τέλος Κύκλου Ζωής 

τους, η επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση φτάνει τουλάχιστον στο 85% κατά 

µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος, και η επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωσή 

τους αυξάνεται τουλάχιστον στο 80% κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. 

• Μείωση και εξάλειψη των επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται σε απόβλητα 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού κατά το στάδιο του σχεδιασµού και της 
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κατασκευής τους (µόλυβδο, υδράργυρο, κάδµιο, εξασθενές χρώµιο, 

πολυβρωµοδιφαινύλια (PBB) ή πολυβρωµοδιφαινυλαιθέρα (PBDE). Ενθάρρυνση 

νέου σχεδιασµού συσκευών, ώστε να διευκολύνεται η επαναχρησιµοποίηση κι 

ανακύκλωσή τους.  

• Ανάκτηση τουλάχιστον 4 κιλών Αποβλήτων Ηλεκτρικών Ηλεκτρονικών Ειδών 

κατά άτοµο το χρόνο. Η αξιοποίηση–επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωσή τους 

πρέπει να γίνεται µέσα από πιστοποιηµένες κι αδειοδοτηµένες διαδικασίες µε την 

εφαρµογή περιβαλλοντικών και τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς 

 

Αναλαµβάνοντας το ποσοστό ευθύνης που της αναλογεί, η Τράπεζα Πειραιώς προωθεί 

µια ολοκληρωµένη πολιτική για τα απορρίµµατά της, που στοχεύει στο να µειώσει το 

περιβαλλοντικό αποτύπωµα της τράπεζας και προωθεί κατά σειρά: 

 

1. Μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και άλλων υλικών, όπου αυτό είναι εφικτό. 

 

2. Επαναχρησιµοποίηση χαρτιού και άλλων υλικών όπου αυτό είναι δυνατόν. 

 

3. Μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης, ώστε να µειωθούν τα απορρίµµατα που 

παράγει η τράπεζα και να µεγιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό όφελος 

(εξοικονόµηση δέντρων, ενέργειας και νερού). Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται και 

η χρήση ανακυκλωµένου και µη χλωριωµένου χαρτιού (για αλληλογραφία, 

φωτοαντίγραφα κ.α.) ώστε να κλείνει ο κύκλος και να στηριχθούν οι 

δευτερογενείς αγορές των προϊόντων από την ανακύκλωση.  
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2. Ανακύκλωση χαρτιού 

 

Η παραγωγή και κατανάλωση χαρτιού αυξάνεται ραγδαία, διαψεύδοντας την 

υπόθεση ότι η γενίκευση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας θα µείωνε κατακόρυφα τη χρήση χαρτιού. Αν και τα δεδοµένα 

συχνά µεταφέρονται και αποθηκεύονται ηλεκτρονικά, το χαρτί εξακολουθεί να 

αποτελεί, επίσης, έναν σηµαντικό τρόπο διάδοσης κι αποθήκευσης των 

πληροφοριών, ο όγκος και η ποσότητα των οποίων έχει αυξηθεί κατακόρυφα. 

 

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα τελευταία 25 χρόνια, η κατανάλωση χαρτιού στην 

Ελλάδα υπερδιπλασιάστηκε από 50 κιλά ανά άτοµο ετησίως το 1980 σε 100-130 

κιλά ανά άτοµο ετησίως σήµερα.    

 

Τα περιβαλλοντικά οφέλη από την ανακύκλωση του χαρτιού σε σχέση µε την 

παραγωγή ενός τόνου χαρτιού από παρθένες πρώτες ύλες (χαρτοπολτός) είναι 

αξιοσηµείωτα.  Όταν ένας τόνος χαρτιού κατασκευάζεται µε ανακύκλωση από παλιό 

χαρτί, και όχι από παρθένες ύλες (έστω και καλλιέργειες δέντρων) σώζονται κατά 

µέσο όρο 17 δέντρα (24 αν πρόκειται για χαρτί γραφής και 12 αν πρόκειται για 

εφηµερίδες), εξοικονοµούνται 31.500 λίτρα νερού και 4.100 κιλοβατώρες (kWh) 

ενέργειας, αποφεύγεται η ρύπανση της ατµόσφαιρας από 24 γραµµάρια ρυπογόνων 

ουσιών και φυσικά µειώνονται τα σκουπίδια µας και εξοικονοµούνται χρήµατα  που 

δαπανώνται για την κατασκευή χώρων ταφής των αποβλήτων. 

 

∆ιαδικασίες ανακύκλωσης χαρτιού στην Τράπεζα Πειραιώς 

 

Η Τράπεζα Πειραιώς πραγµατοποιεί, ήδη από το 2005, ένα ολοκληρωµένο σχέδιο 

δράσης µε στόχο να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της. Σηµαντικό βήµα 

προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η εφαρµογή ενός πιλοτικού προγράµµατος 

ανακύκλωσης χαρτιού, µε στόχο να αποκτηθεί εµπειρία για τις πρακτικές δυσκολίες 

που συνεπάγεται η εφαρµογή του σε µεγαλύτερη κλίµακα και να διευκρινιστούν οι 

οικονοµικές παράµετροι του εγχειρήµατος. 
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Η πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς συνίσταται σε: 

 

• Συλλογή και ανακύκλωση του χαρτιού από τις διάφορες υπηρεσίες και 

δραστηριότητες της Τράπεζας στο κεντρικό κτίριο διοίκησης. 

• Αξιολόγηση, βελτίωση και επέκταση του προγράµµατος και σε άλλους 

χώρους της τράπεζας (καταστήµατα). 

• Πιλοτική εφαρµογή της χρήσης ανακυκλωµένου χαρτιού από την τράπεζα. 

• Υιοθέτηση οικολογικών κριτηρίων στο σύστηµα προµηθειών.  

 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος LIFE– GREENbanking4Life, η ανακύκλωση χαρτιού 

επεκτείνεται σε µεγάλο αριθµό καταστηµάτων (σε 77 από τα 121 καταστήµατα της 

Αττικής  και 21 από τα 42 καταστήµατα της Θεσσαλονίκης) και στην πλειοψηφία 

των οργανωτικών µονάδων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (Βλ. αναλυτική λίστα 

καταστηµάτων και οργανωτικών µονάδων στο Παράρτηµα Ι). Η επιλογή των 

καταστηµάτων έγινε µε δύο βασικά κριτήρια: 

1. Τον αριθµό των εργαζοµένων (περισσότερα άτοµα σηµαίνει µεγαλύτερη 

κατανάλωση χαρτιού, εποµένως µεγαλύτερη ανάγκη για ανακύκλωση) 

2. Τη χωρητικότητα (έτσι ώστε να χωρούν δύο κάδοι στο κατάστηµα, ένας 

ξύλινος στην είσοδο προς χρήση από εργαζόµενους και πελάτες αλλά και 

για λόγους µάρκετινγκ και ένας πλαστικός για τους εργαζόµενους κοντά 

στον καταστροφέα).    

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάστηκε µε την Οικολογική Εταιρεία 

Ανακύκλωσης, η οποία διαθέτει σηµαντική εµπειρία στην οργάνωση προγραµµάτων 

ανακύκλωσης στην προσπάθεια βελτιστοποίησης κι επέκτασης του προγράµµατος 

ανακύκλωσης.  

 

Για τη βελτίωση της απόδοσης του προγράµµατος ανακύκλωσης χαρτιού: 

 

• Συγκεντρώθηκαν και αξιολογήθηκαν στοιχεία του προγράµµατος, όπως 

λειτουργούσε µέχρι τότε στις οργανωτικές µονάδες στην Αµαλίας, Αµερικής, 

Συγγρού στην Αθήνα και Εθνικής Αµύνης στη Θεσσαλονίκη.  

• Συγκεντρώθηκαν στοιχεία από την οργάνωση πιλοτικών προγραµµάτων σε 

καταστήµατα (Κοραή, Μοναστηράκι, Κηφισιά και Ν. Σµύρνη). 

• Έγιναν επιτόπου επισκέψεις στις οργανωτικές µονάδες και σε µεγάλο 

αριθµό καταστηµάτων της τράπεζας στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη για να 

εξεταστεί επί τόπου ο χώρος, να σχεδιαστεί το πρόγραµµα µε βάση τις 
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δυνατότητες του κάθε κτιρίου (εσωτερικός χώρος, υπόγεια, 

προσβασιµότητα χώρου, ασφάλεια, προσωρινοί χώροι αποθήκευσης) και 

να βρεθεί λύση που να ταιριάζει αισθητικά µε τον περιβάλλοντα χώρο και 

τη διακόσµηση-επίπλωση. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, 

µελετήθηκαν οι δυνατότητες πρόσβασης από φορτηγό σε χώρο του 

υπογείου. Επίσης, εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις για τον εξοπλισµό και 

προτάθηκε η λύση των τροχήλατων κάδων χωρητικότητας 120 λίτρων, 

ώστε οι κάδοι µε το χαρτί να µπορούν να µεταφέρονται εύκολα από το 

προσωπικό καθαριότητας για να αδειάζουν σε κεντρικό σηµείο 

συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης του ανακυκλώσιµου χαρτιού. 

Αποφασίστηκε επίσης η κατασκευή ξύλινου περιβλήµατος των κάδων που 

να ταιριάζει αισθητικά µε την υπόλοιπη επίπλωση και διακόσµηση.  

• Με βάση τις ανάγκες στις οργανωτικές µονάδες και τα καταστήµατα 

αγοράστηκαν και τοποθετήθηκαν συνολικά 390 πλαστικοί κάδοι 

χωρητικότητας 120 lt και 500 ατοµικοί πλαστικών κάδων 

χωρητικότητας 30 lt µε διαχωριστικό για χαρτί και πλαστικό. Σε κάθε 

κατάστηµα θα τοποθετούνται δύο µεγάλοι πλαστικού κάδοι (ένας για το 

κοινό στην είσοδο του καταστήµατος µε ξύλινο περίβληµα για αισθητικούς 

λόγους και ένας στην αποθήκη του καταστήµατος για χρήση από τους 

εργαζόµενους χωρίς ξύλινο περίβληµα). Στις οργανωτικές µονάδες 

τοποθετήθηκαν µεγάλοι πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 120 lt ανάλογα µε 

τον αριθµό των εργαζοµένων και τη διαµόρφωση του χώρου καθώς και οι 

µικροί 30 lt (1 µικρός κάδος ανά δύο γραφεία). Οι µικροί κάδοι 

διευκολύνουν τους εργαζόµενους στο διαχωρισµό χαρτιού και πλαστικού 

χωρίς να χρειάζεται να µετακινούνται από γραφείο τους σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. Στο Παράστηµα Ι υπάρχει η λίστα των καταστηµάτων και 

οργανωτικών µονάδων όπου θα γίνεται ανακύκλωση χαρτιού.  

• Εξετάστηκαν ο τρόπος συλλογής και µεταφοράς του χρησιµοποιηµένου 

χαρτιού προς ανακύκλωση, η επιβεβαίωση των ποσοτήτων και το κόστος 

περισυλλογής και µεταφοράς του. 

• Εξετάστηκαν διάφορα σενάρια για την συλλογή κι ανακύκλωση του χαρτιού 

και άλλων υλικών συσκευασίας σε συνάρτηση µε θέµατα αξιοπιστίας του 

συστήµατος, εύλογου οικονοµικού κόστους, εξασφάλισης του απαραίτητου 

βαθµού ασφάλειας για το απόρρητο των εγγράφων που µεταφέρονται εκτός 

τράπεζας για ανακύκλωση. Συγκεκριµένα εξετάστηκαν σενάρια που 

αφορούσαν τόσο τη συνεργασία µε εταιρίες που θα συλλέγουν το προς 
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ανακύκλωση χαρτί από τους χώρους της τράπεζας έναντι ενός τιµήµατος, 

πιθανή συνεργασία µε ∆ήµους, αλλά και δηµιουργία εσωτερικού µηχανισµού 

συλλογής των προς ανακύκλωση χαρτιών (προϋπόθεση για το τελευταίο 

ήταν η αγορά ειδικού οχήµατος και η απασχόληση εξειδικευµένου 

προσωπικού). Τελικά επελέγη η λύση της συνεργασίας µε εταιρία που θα 

αναλάβει τη συλλογή-µεταφορά των προς ανακύκλωση χαρτιών έναντι 

ενός τιµήµατος που η τράπεζα θεωρεί εύλογο µε βάση τις ποσότητες που 

συλλέγονται και την πολυπλοκότητα του εγχειρήµατος. 

• Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρόγραµµα ενηµέρωσης κι ευαισθητοποίησης 

του προσωπικού της τράπεζας. 
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3. ∆ιαχείριση χρησιµοποιηµένων µελανοδοχείων και 

toner 

 

Στην Ελλάδα µέχρι στιγµής δεν υπάρχει ειδικό νοµοθετικό πλαίσιο για τα 

χρησιµοποιηµένα µελανοδοχεία και toner. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες 

ενέργειες που µπορούν να γίνουν προκειµένου ο χρήστης να µην επιβαρύνει το 

περιβάλλον. Η βιώσιµη παραγωγή και χρήση των µελανοδοχείων και των toner 

διέπονται από τις τρεις βασικές αρχές διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, την 

µείωση, την επαναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωση. 

 

Η µείωση, αφορά κυρίως στη συσκευασία των µελανοδοχείων. Χρειάζονται 3,1 

λίτρα πετρελαίου για την κατασκευή του πλαστικού µέρους ενός µελανοδοχείου και 

εκπέµπονται 8,6 κιλά διοξειδίου του άνθρακα µε την ενέργεια που καταναλώνεται 

για την παρασκευή αυτού του µελανοδοχείου. Επιπλέον ένα µελανοδοχείο πεταµένο 

στη χωµατερή χρειάζεται πάνω από 450 χρόνια για να αποσυντεθεί. Έχουν αρχίσει 

να γίνονται βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση από µεγάλες εταιρίες του τοµέα. 

Καταγράφονται ήδη σηµαντικές µειώσεις στη χρήση πρώτης ύλης για τη 

συσκευασία. Γίνεται αντικατάσταση πρωτογενών υλικών από ανακυκλωµένα 

(κυρίως χαρτόνι, αλλά και πλαστικά). Η χρήση πολλών χρωµάτων στις 

συσκευασίες τείνει επίσης να περιοριστεί. Μια µέθοδος που χρησιµοποιείται 

τελευταία, απαιτεί τη χρήση της συσκευασίας του νέου ανταλλακτικού ως 

συσκευασία επιστροφής του παλαιού, προς αντικατάσταση ανταλλακτικού. Με αυτό 

τον τρόπο η συσκευασία επιστρέφει στον διαχειριστή των µελανοδοχείων που 

µεριµνά επίσης και για την ανακύκλωση των συσκευασιών τους. 
 

Στη στρατηγική µείωσης της χρήσης των µελανοδοχείων µπορεί να συµβάλλει και η 

χρήση λογισµικού διαχείρισης κατανάλωσης µελανιού-toner. Η χρήση αυτού του 

λογισµικού µπορεί να υπολογίζει την χρήση µελανιού ανά σελίδα και να επιτρέπει 

προβλέψεις για τη συνολική χρήση µελανιού ανά εκτύπωση, προσφέροντας έτσι την 

ικανότητα στον χρήστη να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στο έγγραφο, για 

µεγαλύτερη εξοικονόµηση µελανιού. Άλλες παρόµοιες εφαρµογές, επιτρέπουν τον 

απευθείας έλεγχο της ροής του µελανιού στον εκτυπωτή, χωρίς να γίνονται 

αλλαγές στην ποιότητα εκτύπωσης. ∆ίνεται επίσης η δυνατότητα µετατροπής της 

ποσότητας µελανιού που εξοικονοµείται σε χρήµατα, δίνοντας έτσι το κίνητρο στον 

χρήστη να προσέχει περισσότερο τις υπερβολικές σε χρήση µελανιού εκτυπώσεις 

και την αλόγιστη χρήση του εκτυπωτή. 
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Η επαναχρησιµοποίηση των µελανοδοχείων είναι µια από τις δηµοφιλέστερες 

πρακτικές που έχουν περιβαλλοντικά αλλά και οικονοµικά οφέλη για αυτόν που την 

εφαρµόζει. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνται πάρα πολλές επιχειρήσεις 

στον τοµέα της επαναχρησιµοποίησης µελανοδοχείων. Η ανάπτυξη αυτού του 

επιχειρηµατικού τοµέα, είχε ως αποτέλεσµα την βελτίωση της ποιότητας του 

προϊόντος, σε σχέση µε τα πρώτα χρόνια. Σήµερα χρησιµοποιούνται µελάνια 

παρόµοιας ποιότητας µε τα γνήσια, δεδοµένου ότι τα προς επαναχρησιµοποίηση 

µελανοδοχεία δεν είναι της κατασκευάστριας εταιρίας του εκτυπωτή. Στην Ελλάδα, 

οι κατασκευάστριες εταιρίες δεν ασχολούνται µέχρι στιγµής επίσηµα µε την 

ανακατασκευή και το ξαναγέµισµα κασετών. 

 

Η πρακτική της επαναχρησιµοποίησης των µελανοδοχείων µειώνει το κόστος 

αγοράς τους έως και 50% από την αγοραστική µε φανερό το οικονοµικό όφελος του 

χρήστη. Επίσης, η κατανάλωση πρώτων υλών για την κατασκευή µελανοδοχείων 

µπορεί να µειωθεί έως και 83%, αφού µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέχρι και άλλες 

5 φορές.  

 

Οδηγίες χειρισµού µελανοδοχείων ψεκασµού 

 

Κάθε εκτυπωτής ψεκασµού συνοδεύεται από ένα εγχειρίδιο λειτουργίας, το οποίο 

πρέπει να συµβουλεύεται ο χρήστης του εκτυπωτή για την ορθή λειτουργία του 

µηχανήµατος και για τις λεπτοµέρειες διεξαγωγής των λειτουργιών του. Μόλις 

παρατηρούνται ελαττώµατα στην εκτύπωση πρέπει να τερµατίζεται αµέσως η 

εκτύπωση και να µπαίνει σε λειτουργία η διαδικασία καθαρισµού της κεφαλής 

εκτύπωσης για ένα ή δύο κύκλους. Συνήθως συνιστάται µία δοκιµή των 

ψεκαστήρων ή της εκτύπωσης και επανάληψη του κύκλου καθαρισµού και της 

δοκιµαστική εκτύπωση αν η πρώτη προσπάθεια δεν είναι ικανοποιητική. Αν το 

αποτέλεσµα δεν είναι ικανοποιητικό, το µελανοδοχείο είναι προφανώς άδειο. Στα 

έγχρωµα µελανοδοχεία συνήθως το ένα χρώµα τελειώνει πριν από τα άλλα. Αν 

συνεχιστεί η εκτύπωση µε τα χρώµατα που αποµένουν, υπάρχει πιθανότητα οι 

ψεκαστήρες του χρώµατος που έχει τελειώσει να καούν. Τα µελανοδοχεία τότε 

πρέπει να αντικαθίστανται µε νέα. 

 

• Καλό θα ήταν ένα µελανοδοχείο να µην αδειάζει εντελώς. Αν ο ψεκαστήρας 

µελανιού συνεχίσει να λειτουργεί ενώ το απόθεµα µελανιού έχει τελειώσει, 
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υπάρχει περίπτωση να καταστραφεί. Όταν το µελανοδοχείο εµφανίσει την 

ένδειξη “άδειο”, πρέπει να αντικαθίσταται από ένα νέο διαθέσιµο µελανοδοχείο. 

• Είναι σηµαντικό το µελανοδοχείο να µη τινάζεται, γιατί µπορεί να καταστραφεί. 

• Όταν ένα µελανοδοχείο αφαιρείται από τον εκτυπωτή, καλό θα ήταν να 

τυλίγεται σε σελοφάν και στη συνέχεια σε µια σακούλα που ξανακλείνει και να 

προσαρµόζεται το κλιπ του κατασκευαστή. Τα µελανοδοχεία πρέπει να 

φυλάσσονται όρθια και να αποφεύγεται η έκθεσή τους σε υψηλές θερµοκρασίες.  

• Τα χρησιµοποιηµένα µελανοδοχεία πρέπει να αποστέλλονται προς 

ανακατασκευή το συντοµότερο δυνατό. 

• Σκόπιµο κρίνεται να τηρούνται οι οδηγίες των συνοδευτικών εγχειριδίων για τον 

καθαρισµό της κεφαλής εκτύπωσης. Οι χάλκινες πλάκες των κεφαλών δεν 

πρέπει να αγγίζονται. 

• Η εκτύπωση δύο σελίδων εξασφαλίζει την ορθή ρύθµιση ενός µελανοδοχείου 

µετά την τοποθέτησή του στον εκτυπωτή. 

• Οι κεφαλές εκτύπωσης δεν τυπώνουν αν παραµείνουν σε εκτυπωτές που δεν 

λειτουργούν για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις εφαρµόζεται κύκλος καθαρισµού. Αν αυτή η ενέργεια δεν 

αποδώσει, η κεφαλή πρέπει να αφαιρείται και να τοποθετείται επάνω σε υγρό 

χαρτί µέχρι να εµφανιστεί µελάνι. 

 

Οδηγίες χειρισµού λέιζερ µελανοδοχείων (toner) 

 

Τα άδεια µελανοδοχεία πρέπει να φυλάσσονται σε µαύρες πλαστικές σακούλες και 

στα κατάλληλο χαρτονένιο κουτί. Πρέπει να αποφεύγεται: 

 

• Η απευθείας έκθεση των toners στο ηλιακό φως ή στο φως εσωτερικών 

χώρων και σε υψηλές θερµοκρασίες (π.χ. σε οχήµατα). Η θερµοκρασία 

αποθήκευσής τους πρέπει να είναι σταθερή (0-35°C) 

• Το άνοιγµα του κλείστρου του τυµπάνου 

• Το άγγιγµα της επιφάνειας του τυµπάνου 

• Η περιστροφή του τυµπάνου 

• Η τοποθέτηση του toner µε την άκρη του ή µε την πλευρά της ετικέτας προς 

τα κάτω 

• Το άνοιγµα του toner 

• Η καύση των µη ανακυκλώσιµων µελανοδοχείων σε κλίβανο 
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Μόλις γίνει αντικατάσταση ενός toner, η συσκευασία του καινούργιου µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για τη µεταφορά του παλιού. Για την αφαίρεση του γραφίτη από τα 

υφάσµατα χρησιµοποιούνται χαµηλές θερµοκρασίες. 

 

Αναγόµωση κασετών µελανιού και toner 

 

Αναγόµωση είναι η διαδικασία γεµίσµατος της κασέτας µε µελάνι. Κατά την 

αναγόµωση δηµιουργείται µια οπή στο δοχείο (το δοχείο παραβιάζεται) και µέσω 

αυτής διοχετεύεται µελάνι. 

 

Ανακατασκευή κασετών µελανιού και toner 

 

Είναι η πλήρης ανακατασκευή της κασέτας µε την αντικατάσταση των εσωτερικών 

µερών της κασέτας που έχουν φθαρεί µε καινούργια ανταλλακτικά και κατόπιν 

αναγόµωση της κασέτας µε toner. Στην περίπτωση των κασετών µελανιού, τα 

δοχεία αδειάζονται, καθαρίζονται και γεµίζονται µε µελάνι. 

 

Ανακύκλωση κασετών µελανιού και toner 

 

Κατά την ανακύκλωση, οι κασέτες µελανιού και toner αποσυναρµολογούνται και τα 

στοιχεία ανακυκλώνονται κατά κατηγορία υλικού. Η ανακύκλωση µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί είτε από την κατασκευάστρια εταιρεία είτε από κάποιο σύστηµα 

ανακύκλωσης. 

 

Στα πλαίσια του προγράµµατος GREENbanking4Life η Τράπεζα Πειραιώς προωθεί 

την ανακύκλωση και την επαναχρησιµοποίηση των χρησιµοποιηµένων 

µελανοδοχείων και toner των εκτυπωτικών και φωτοτυπικών µηχανηµάτων. Στόχος 

µέχρι το 2009 είναι η διάθεση για επαναχρησιµοποίηση του 70 % των τόνερ και 

µελανοδοχείων που καταναλώνονται στην Τράπεζα. Μετά από την έρευνα αγοράς 

διαφόρων εταιρειών που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες στην Ελλάδα 

επιλέχθηκε η Cartridge World για τη συλλογή χρησιµοποιηµένων τόνερ και 

µελανοδοχείων από ένα µεγάλο µέρος του δικτύου της Τράπεζας.  Στο παράρτηµα ΙΙ 

αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής που πληρούν όλες οι εταιρείες 

επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης µελανιών που διερευνήθηκαν. Τα κριτήρια 

επιλογής ήταν: 

Η δυνατότητα δωρεάν συλλογής,  
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Η δυνατότητα παροχής εγγράφου επιβεβαίωσης επαναχρησιµοποίησης-

ανακύκλωσης,  

Η δυνατότητα παροχής κάδων προσωρινής αποθήκευσης,  

Η δυνατότητα τήρηση βάσης δεδοµένων έτσι ώστε να παρέχουν στην Τράπεζα 

στοιχεία για τα τεµάχια που έχουν συλλέξει από όλα τα σηµεία σε βάθος χρόνου,  

Η γεωγραφική κάλυψη 

 

Η Cartridge World πληρούσε τα περισσότερα από αυτά τα κριτήρια κι έτσι έχει 

συµφωνηθεί να συλλέγει τα τόνερ και τα µελάνια από τα καταστήµατα και 

οργανωτικές µονάδες που αναφέρονται στο παράστηµα ΙΙΙ.  Για κάθε κατάστηµα ή 

οργανωτική µονάδα έχει υπολογιστεί µηνιαία συχνότητα συλλογής. Ειδικά χάρτινα 

κουτιά θα διανεµηθούν στο δίκτυο έτσι ώστε να συγκεντρώνονται σε ένα σηµείο τα 

µελανοδοχεία και να συλλέγονται µε µεγαλύτερη ευκολία από την Cartridge World.    
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4. ∆ιαχείριση Μπαταριών 

 

Οι µπαταρίες λόγω της σύστασης τους κατατάσσονται στην κατηγόρια των 

επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε την οδηγία 91/689/ΕΟΚ και η διαχείριση τους 

ορίζεται από την Οδηγία 91/157/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες  

93/86/ΕΟΚ,  98/101/ΕΟΚ). Η εθνική νοµοθεσία για τη διαχείριση των µπαταριών 

είναι ο Ν. 2939/2001, το Προεδρικό ∆ιάταγµα 115/2004 και η Υπουργική Απόφαση 

13588/725.   

 

Στόχος της νοµοθεσίας είναι η µείωση ή/και αντικατάσταση των συγκεντρώσεων 

των επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται στις µπαταρίες, η µείωση των αποβλήτων 

τους καθώς και η εναλλακτική διαχείρισή τους. Σύµφωνα µε το Ν. 2939/2001 

πρέπει να δηµιουργηθούν συστήµατα χωριστής συλλογής και εναλλακτικής 

διαχείρισης για τις µπαταρίες καθώς και για άλλα προϊόντα. Βασικές αρχές της 

εθνικής αλλά και της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας είναι η πρόληψη και η µείωση του 

όγκου των αποβλήτων καθώς και η αρχή ο “ρυπαίνων πληρώνει” δηλαδή ότι το 

κόστος της ανακύκλωσης θα καλύπτεται από τους κατασκευαστές, τους εµπόρους 

και τους µεγάλους χρήστες. Οι διαχειριστές των προϊόντων µπορούν να 

δηµιουργήσουν ατοµικό σύστηµα συλλογής ή να συµµετάσχουν σε συλλογικό 

σύστηµα µε την καταβολή οικονοµικής εισφοράς. 

 

Το Π.∆. 115/2004 ορίζει τους στόχους αλλά και τις προδιαγραφές λειτουργίας των 

προγραµµάτων διαχείρισης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Τα 

προγράµµατα αυτά πρέπει να λαµβάνουν µέτρα για τη µείωση των επικίνδυνων 

ουσιών των µπαταριών, για τη µείωση της ποσότητας των µπαταριών στα 

απόβλητα, να οργανώσουν και να προωθήσουν την αξιοποίηση, ανακύκλωση των 

χρησιµοποιηµένων µπαταριών καθώς και να επιτύχουν τους ποσοτικούς στόχους 

που θέτει η νοµοθεσία. 

 

Σηµαντικό εργαλείο για να την επίτευξη του στόχου αλλά και για τη συνολική 

επιτυχία του προγράµµατος είναι η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση των τελικών 

χρηστών. 
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ΑΦΗΣ (Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών) 

 

Η εταιρία ΑΦΗΣ είναι ο εγκεκριµένος από το ΥΠΕΧΩ∆Ε φορέας για την ανακύκλωση 

των φορητών µπαταριών στη χώρα µας. Μέχρι 31/12/2005 είχαν υπογραφεί 103 

συµβάσεις µε υπόχρεους διαχειριστές, και ο αριθµός αυτός αντιπροσωπεύει το 95% 

της συνολικής αγοράς ηλεκτρικών στηλών.  

 

Οι κάδοι του ΑΦΗΣ τοποθετούνται σε δήµους και δηµόσιους φορείς, σε σχολεία, σε 

καταστήµατα σουπερµάρκετ, σε εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα κινητής 

τηλεφωνίας, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, καθώς και σε πολλές 

επιχειρήσεις. Έως το 2006 έχουν τοποθετηθεί πάνω από 16.500 ειδικοί κάδοι για 

συλλογή (οικιακών) µπαταριών και το 2006 συλλέχθηκε περίπου το 10% των 

µπαταριών (οικιακής χρήσης) που διακινήθηκαν και ανακυκλώθηκε περίπου το 75%. 

Οι µπαταρίες που συλλέγονται διαχωρίζονται ανάλογα τον τύπο τους και 

καταλήγουν σε µονάδες όπου γίνεται ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση των 

µετάλλων που περιέχουν. 

 

Μέθοδοι ∆ιαχείρισης για την Τράπεζα Πειραιώς 

 

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία µε την ΑΦΗΣ θα τοποθετήσει κάδους για τη 

συλλογή µπαταριών σε όλες τις οργανωτικές µονάδες και όλα τα καταστήµατα της 

Τράπεζας. Οι κάδοι είναι µικρής χωρητικότητας  και δεν καταλαµβάνουν πολύ 

χώρο. Η τράπεζα θα τοποθετήσει στους κάδους ειδική σήµανση ώστε να είναι 

εµφανές ότι σε αυτούς του κάδους θα απορρίπτονται µόνο µπαταρίες.  

 

Η θέση των κάδων πρέπει να επιλέγει µε προσοχή, δεν πρέπει να τοποθετηθούν σε 

σηµείο οπού θα εκτίθενται σε υψηλές θερµοκρασίες δηλαδή όχι στον ήλιο ούτε 

δίπλα σε καλοριφέρ. Επιπλέον οι κάδοι πρέπει να διατηρούνται καθαροί και 

στεγνοί. Με την εξασφάλιση των παραπάνω αποφεύγεται η περίπτωση διάβρωσης 

των µπαταριών. 

 

Για τη σωστή λειτουργία του συστήµατος της Τράπεζας Πειραιώς είναι σηµαντικό οι 

κάδοι να τοποθετηθούν σε σηµείο όπου θα είναι εύκολη η πρόσβαση για τους 

εργαζόµενους στην τράπεζα αλλά και για τους επισκέπτες της. 
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Σηµαντικό είναι να παρακολουθείται η πορεία των κάδων ώστε να µην 

υπερχειλίζουν. Όταν οι κάδοι είναι σχεδόν γεµάτοι πρέπει να ειδοποιείται η ΑΦΗΣ 

για να έρχεται να τους αδειάζει (το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2108030244 και 

2108030355, ενώ σε περίπτωση επικοινωνίας µέσω φαξ ο αριθµός είναι 

2108030604). Για τα µεγάλα αστικά κέντρα η συλλογή γίνεται από την ΑΦΗΣ µέσα 

σε 4-5 ήµερες από την ηµέρα επικοινωνίας, ενώ σε αποµακρυσµένες περιοχές η 

συλλογή θα γίνει περίπου σε 10 ήµερες. 

 

Στην περίπτωση των Νησιών και της Πελοποννήσου η διαδικασία είναι διαφορετική. 

Γίνεται τηλεφωνική επικοινωνία µε την ΑΦΗΣ, για να ενηµερωθεί ότι θα γίνει 

παραλαβή µπαταριών,  και στη συνέχεια γίνεται επικοινωνία µε ταχυµεταφορέα 

(ACS ή Γενική Ταχυδροµική) για την παραλαβή µε χρέωση της ΑΦΗΣ. Οι µπαταρίες 

πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα χαρτοκιβώτιο και µέσα σε µια ηµέρα θα 

παραληφθούν από τον ταχυµεταφορέα.  

 

Όταν η παραλαβή γίνεται από την ΑΦΗΣ οι µπαταρίες ζυγίζονται αµέσως και δίνεται 

“Έντυπο Αναγνώρισης” οπού αναγράφεται  ηµεροµηνία, ώρα παραλαβής καθώς και 

το βάρος των µπαταριών. Στην περίπτωση που η παραλαβή γίνεται µέσω 

ταχυµεταφορέα οι µπαταρίες ζυγίζονται µόλις φτάσουν στην ΑΦΗΣ και το έντυπο 

αποστέλλεται ταχυδροµικά. Τα “Έντυπα Αναγνώρισης” θα πρέπει να αποστέλλονται 

στην Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Θεµάτων της Τράπεζας Πειραιώς, στην κ. Φωτεινή 

Ξενογιάννη (XenogianniF@piraeusbank.gr) προκειµένου να γίνεται συστηµατική 

καταγραφή των ποσοτήτων µπαταριών που ανακυκλώθηκαν. 

 

 



 

  Σελ. 20 

 

 

5. ∆ιαχείριση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

(ΑΗΗΕ) 

 

Για την διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 

δηµιουργήθηκε το Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΣΕ∆) µε την 

επωνυµία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. είναι, µετά 

από τη σχετική υπουργική απόφαση, ο υπεύθυνος φορέας για την οργάνωση και τη 

λειτουργία του ΣΣΕ∆ των ΑΗΗΕ. Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. έχει ως πρωταρχική 

επιδίωξη την επίτευξη των εθνικών στόχων, έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την 

ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία (Ν. 2939/2001 και Π.∆. 117/2004). Στην 

Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. συµµετέχουν επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν και 

µεταπωλούν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό. 

 

Με την ανακύκλωση των ΑΗΗΕ και γενικότερα µε την εναλλακτική τους διαχείριση, 

επιτυγχάνονται πολλά θετικά αποτελέσµατα στον περιβαλλοντικό, οικονοµικό και 

κοινωνικό τοµέα. Η ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ο ΗΗΕ 

αποτρέπει µεγάλες ποσότητες από ιδιαίτερα επικίνδυνα υλικά να καταλήξουν 

ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Ενδεικτικά, επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε 

διάφορες συσκευές είναι: Μόλυβδος, Νικέλιο, Κάδµιο, Υδράργυρος κ.α. 

 

Η επαναχρησιµοποίηση ολόκληρων συσκευών ή εξαρτηµάτων τους εξοικονοµεί 

χρήµατα, επιµηκύνει τον κύκλο ζωής τους, µειώνει τα απόβλητα και το 

περιβαλλοντικό κόστος από την παραγωγή νέων. 

 

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη ξεκινήσει πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης των 

ΑΗΗΕ. Προς το παρόν υπάρχουν τρεις επιλογές διαχείρισης. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ Ι 

 

Ο παραγωγός-προµηθευτής του νέου εξοπλισµού υποχρεούται από την προκήρυξη 

προµηθειών να συλλέξει τον παλαιό εξοπλισµό ίδιας χρήσης και να παραδώσει στην 

τράπεζα πρωτόκολλο παραλαβής, όταν η Τράπεζα Πειραιώς αντικαθιστά ΗΗΕ σε 

µεγάλο αριθµό τεµαχίων (κυρίως Η/Υ και περιφερειακά Η/Υ). Με τον τρόπο αυτό 
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αποφεύγεται η συγκέντρωση µεγάλων ποσοτήτων ΑΗΗΕ σε χρηστικούς 

αποθηκευτικούς χώρους της Τράπεζας. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ II 

 

Ο δεύτερος τρόπος διαχείρισης ΑΗΗΕ είναι η διάθεσή τους στο σύστηµα 

εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, “Ανακύκλωση 

Συσκευών ΑΕ”. Όταν µία σηµαντική ποσότητα ΑΗΗΕ συγκεντρώνεται στις αποθήκες 

της τράπεζας ο Τοµέας Προµηθειών (Αποθήκη), της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

και Επιµελητείας, αποστέλλει στην Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. µέσω e-mail στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: maperathitis@electrocycle.gr τα παρακάτω στοιχεία: 

 

Στοιχεία επιστολής για απόσυρση ΑΗΗΕ,  προς Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. 

 

• Επιστολή µε πλήρη στοιχεία του Υποκαταστήµατος και στοιχεία υπευθύνου 

• Τόπος παραλαβής (∆/νση, υπεύθυνος επικοινωνίας, τηλέφωνο) 

• Συµπληρώνει την “Συγκεντρωτική Κατάσταση” 

• Αναλυτική Κατάσταση των προς απόσυρση υλικών (όπως θα καταγραφεί στο 

∆ελτίο Αποστολής) 

 

� Σε συνεννόηση µε την “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.” καθορίζεται 

ηµεροµηνία και τρόπος (µεταφορικό µέσο) για την παραλαβή των ΑΗΗΕ. 

� Κατά την ηµέρα παραλαβής των ΑΗΗΕ, το Υποκατάστηµα εκδίδει ∆ελτίο 

Αποστολής στην “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.” µε τόπο παράδοσης που θα 

ορίσει η  “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.” και στο οποίο αναφέρονται 

αναλυτικά τα αποσυρόµενα προϊόντα. 

� Η “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.” εκδίδει στο όνοµα της τράπεζας 

«Βεβαίωση Παραλαβής» (σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. Β.5 του Π∆ 

117/2004). 

� Η “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.” τιµολογεί την τράπεζα βάσει του βάρους 

και της κατηγορίας των αποσυρόµενων ΑΗΗΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις 

σχετικές προβλέψεις της νοµοθεσίας.  

 

Βάσει των όσων αναφέρονται στο Π∆ 15/2006 η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. σε 

περίπτωση αντικατάστασης παραλαµβάνει δωρεάν τα ΑΗΗΕ εφόσον η εταιρία: 
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� επιδεικνύει-αποστέλλει το τιµολόγιο αγοράς του νέου προϊόντος εφόσον ο 

προµηθευτής του νέου προϊόντος είναι συµβεβληµένος µε το σύστηµα και έχει 

ΑΜΠ (Αριθµός Μητρώου Παραγωγού) ή 

� Αντί του τιµολογίου µπορεί να προσκοµίσει πρόσφατη βεβαίωση του 

προµηθευτή από το σύστηµα ότι έχει προσχωρήσει στο σύστηµα και έχει ΑΜΠ. 

 

 

 

 

«Συγκεντρωτική Κατάσταση» 

 

Ο υπεύθυνος διαχείρισης των ΑΗΗΕ  πρέπει να συµπληρώσει την ακόλουθη φόρµα, 

την οποία θα αποστείλει ηλεκτρονικά στην Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται παραπάνω. 

 

Όπως φαίνεται στη συγκεντρωτική κατάσταση, είναι απαραίτητη η καταγραφή του 

βάρους κάθε ΑΗΗΕ. Επειδή δεν είναι πάντα δυνατή και εύκολη η ζύγιση των ΑΗΗΕ, 

είναι απαραίτητο να φυλάσσονται σε κάθε υποκατάστηµα τα έγγραφα, όταν αυτά 

υπάρχουν, µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που συνοδεύουν τις συσκευές όταν αυτές 

αγοράζονται, τα οποία αναγράφουν και το βάρος της συσκευής. Βάση του βάρους 

Συγκεκριµένα το Π∆ 15/2006 αναφέρει στο άρθρο 2: 
 
“Για τα ΑΗΗΕ µη οικιακής προέλευσης: 
 
Για τη χρηµατοδότηση του κόστους των εργασιών της εναλλακτικής 
διαχείρισης και της περιβαλλοντικά ορθολογικής διάθεσης των ΑΗΗΕ µη 
οικιακής προέλευσης 
 
1. για τα ΑΗΗΕ από προϊόντα που διατίθενται στην αγορά πριν την 13η 
Αυγούστου 2005 υπόχρεοι είναι: 
 
α) οι χρήστες αυτών των προϊόντων µε την επιφύλαξη του εδαφίου (β) της 
παραγράφου αυτής. Η χρηµατοδότηση αυτή γίνεται προς το σύστηµα 
εναλλακτικής διαχείρισης µε τη σύναψη σχετικών συµφωνιών κατά τα 
οριζόµενα στην παράγραφο Γ του άρθρου 7 του παρόντος διατάγµατος  
 
β) σε περίπτωση που τα ΑΗΗΕ αντικαθίστανται µετά την έναρξη ισχύος του 
π.δ.117/2004, από νέα ισοδύναµα προϊόντα ή µε νέα προϊόντα που 
καλύπτουν την ίδια λειτουργία, οι παραγωγοί αυτών των προϊόντων κατά 
την παροχή τους. 
 
2. για τα ΑΗΗΕ από προϊόντα που διατίθενται στην αγορά µετά την 13η 
Αυγούστου 2005, υπόχρεοι είναι οι παραγωγοί αυτών των προϊόντων”. 
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των συσκευών θα γίνει και η χρέωση για την εναλλακτική διαχείριση στο 

υποκατάστηµα. 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 

Επωνυµία Επιχείρησης     Ηµεροµηνία Απόσυρσης  
      

∆/νση: 
    Αριθµ. Σχετικού ∆. 

Αποστολής 

Τηλέφωνο: 
     

Φαξ: 
     

    
Α/Α Κατηγορία Εξοπλισµού Τεµάχια Βάρος 

(kg) 

1α Ψυγεία, καταψύκτες και λοιπές συσκευές ψύξης   

1β Συσκευές κλιµατισµού   

1γ Μεγάλες οικιακές συσκευές πλην των 1α και 1β    

2 Μικρές οικιακές συσκευές   

3α Οθόνες Η/Υ   

3β Εξοπλισµός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών πλην των 3α   

4α Τηλεοράσεις   

4β 
Καταναλωτικά είδη πλην των 4α    

5 Φωτιστικά είδη   

6 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία   

7 Παιχνίδια και εξοπλισµός ψυχαγωγίας και αθλητισµού   

8 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα   

9 Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου   

10 Συσκευές αυτόµατης διανοµής   

 ΣΥΝΟΛΟ   
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 

Σηµείωση: Η κατηγοριοποίηση των προϊόντων έχει γίνει µε βάση το παράρτηµα ΙΒ του Π.∆. 117/2004, το οποίο θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται σαν οδηγός για την συµπλήρωση της συγκεντρωτικής κατάστασης και βρίσκεται στη σελίδα 1 και 2 του 
παρόντος. 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠAPAΛABHΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ) (σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. Β.5 του Π∆ 117/2004) 

 

 

 

Χρηµατική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης 

 

Η Τράπεζα Πειραιώς κατατάσσεται στους µεγάλους χρήστες σε  ότι αφορά στον 

ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό. Για αυτό το λόγο, είναι υποχρεωµένη να 

πληρώνει το κόστος της εναλλακτικής διαχείρισης στην Ανακύκλωσης Συσκευών 

Α.Ε., αντίθετα µε τους πολίτες οι οποίοι δεν πληρώνουν. Το κόστος της 

εναλλακτικής διαχείρισης εξαρτάται από τον χρόνο αγοράς, τον τύπο και το βάρος 

της συσκευής. 

 

Αριθµός Βεβαίωσης:            
 
 
Στ...… ………………............... σήµερα την …………………………………………… 
200………………………………… παραδόθηκαν από 
τ…………………………………………………………………………………………….   
που ενεργεί εξ’ ονόµατος και  για  λογαριασµό  της  εταιρίας: 
 
Επωνυµία:………………………………………………………………………………… 
 
∆ιεύθυνση: ………………………………………………………………………………… 
 
∆OY:………………………………………………………………………………………… 
 
 ΑΦΜ: ……………………………………………………………………………………… 
 Τηλέφωνο/Φαξ:…………………………………………………………………………… 
 
 
Στον 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… ενεργών για το εγκεκριµένο µε την υπ’ αριθ. 
οικ. 105134/04 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού   «ANAKYKΛΩΣH 
ΣYΣKEYΩN A.E.» (ΦΕΚ 905Β/17-6-2004), τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού από τα οποία θέλουν να απαλλαγούν   και  εµφανίζονται  στο  
επισυναπτόµενο ∆ελτίο Αποστολής µε αριθµό ……………………………………………, 
για να οδηγηθούν προς ανακύκλωση /αξιοποίηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 
117/2004 (ΦΕΚ 82 Α). 
 
Ο παραδίδων υπεύθυνα δηλώνει ότι στα παραδιδόµενα προϊόντα δεν περιλαµβάνονται 
ραδιενεργά υλικά, τοξικές ή / και επικίνδυνες ουσίες καθώς και PCB εκτός αυτών που 
τυχόν περιέχονται σε κατασκευαστικά µέρη των προϊόντων.  
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� Όλες οι συσκευές που αγοράστηκαν από 1/7/2004 έως 31/1/2005 έχουν 

ενιαία χρηµατική εισφορά στο σύστηµα, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 

0,05 €/kg πλέον ΦΠΑ. 

� Οι συσκευές που αγοράστηκαν από τις 1/2/2005 και έκτοτε έχουν 

χρηµατικές εισφορές οι οποίες αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Κατάλογος χρηµατικών εισφορών εναλλακτικής διαχείρισης προϊόντων 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

 

Κατηγορία 
ΗΗΕ 

Είδος προϊόντος 

Εισφορά 
ανά 

µονάδα 
βάρους 
(€/τόνο) 

χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
19% 

Εισφορά ανά µονάδα 
βάρους (€/τόνο) 

συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 

1 Μεγάλες οικιακές συσκευές 72,03 13,69 85,72 
2 Μικρές οικιακές συσκευές 80,51 15,30 95,81 

3 
Εξοπλισµός πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών 

254,24 48,31 302,55 

4 Καταναλωτικά είδη 254,24 48,31 302,55 
Φωτιστικά είδη 125,00 23,75 148,75 

5 
Λαµπτήρες 0,101/τεµ. 0,019 0,120/τεµ. 

6 

Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
εργαλεία (εξαιρουµένων των 
µεγάλης κλίµακας σταθερών 
βιοµηχανικών εργαλείων 

101,70 19,32 121,02 

7 
Παιχνίδια, εξοπλισµός 
ψυχαγωγίας και αθλητισµού 

152,54 28,98 181,52 

8 

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
(εξαιρουµένων των 
εµφυτεύσιµων και 
µολυσµένων) 

50,00 9,5 59,50 

9 
Όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου 

152,54 28,98 181,52 

10 Συσκευές αυτόµατης διανοµής 76,27 14,49 90,76 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας µε την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. είναι τα ακόλουθα: 

Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ  

Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2, Καλλιθέα, 17671 

Τηλ: 2109515625, 2105319780, 2105319765 

Fax: 2105319766 

e-mail: info@electrocycle.gr 

www.electrocycle.gr 
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ΕΠΙΛΟΓΗ III 

 

Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης εφαρµόζει 

πρόγραµµα επαναχρησιµοποίησης για συσκευές ΗΗΕ κυρίως ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές απαιτήσεις της Τράπεζας, 

αλλά µπορούν να εξυπηρετήσουν άλλους χρήστες, όπως για παράδειγµα σχολεία. 

Τα οφέλη της επαναχρησιµοποίησης δεν περιορίζονται µόνο στον τοµέα του 

περιβάλλοντος, αλλά επεκτείνονται και σε κοινωνικό επίπεδο. Με την προσφορά 

αυτού του εξοπλισµού η τράπεζα βοηθάει κοινωνικές οµάδες οι οποίες δεν θα είχαν 

τη δυνατότητα να τον αποκτήσουν µε άλλο τρόπο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΚΑ∆ΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

 

Πίνακας 1: Κάδοι Ανακύκλωσης χαρτιού στις οργανωτικές µονάδες της Αθήνας 
και ευρύτερης περιοχής της Αττικής. 

 
Σαλαµίνος Αριθµός πλαστικών κάδων  Αριθµός ξύλινων κουτιών 

Είσοδος 3 3 
1ος Οροφος 2 2 
2ος Οροφος 2 2 
3ος Οροφος 2 2 
4ος Οροφος 1 1 

Σύνολο 10 10 

      

Βαλαωρίτου 16 Αριθµός πλαστικών κάδων  Αριθµός ξύλινων κουτιών 

Ηµιόροφος 1 1 
1ος Οροφος 1 1 

Σύνολο 2 2 

      

Βαλαωρίτου 17 Αριθµός πλαστικών κάδων  Αριθµός ξύλινων κουτιών 

Όροφος 2 2 

Σύνολο 2 2 

      

Κοραή 5 Αριθµός πλαστικών κάδων  Αριθµός ξύλινων κουτιών 

Ηµιόροφος 1 1 
1ος 2 2 
2ος 3 3 
3ος 4 4 
4ος 2 2 
5ος 2 2 

Σύνολο 14 14 

      

Κοραή 3 Αριθµός πλαστικών κάδων  Αριθµός ξύλινων κουτιών 

1ος 2 2 
2ος 6 6 
3ος 3 3 

Σύνολο 11 11 

      

Αριστείδου Αριθµός πλαστικών κάδων  Αριθµός ξύλινων κουτιών 

2ος 1 1 
3ος 1 1 
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4ος 1 1 

Σύνολο 3 3 

      

Πλ. Φιλικής Εταιρείας 2 Αριθµός πλαστικών κάδων  Αριθµός ξύλινων κουτιών 

1ος 2 2 

Σύνολο 2 2 

      

Πανεπιστηµίου 18 Αριθµός πλαστικών κάδων  Αριθµός ξύλινων κουτιών 

Ηµιόροφος 1 1 
1ος 2 2 
2ος 2 2 
3ος 2 2 
4ος 2 2 
5ος 2 2 
6ος 2 2 
7ος 2 2 
8ος 2 2 
9ος 2 2 

Σύνολο 19 19 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓ. ΜΟΝΑ∆ΕΣ 63 63 

  

Πίνακας 2: Αριθµός κάδων που τοποθετήθηκαν στην Οργανωτική Μονάδα 
Θεσσαλονίκης 
 

 

Απέναντι 

από 

ασανσέρ 

Καταστροφέας 

φωτοτυπικό 

Άλλα σηµεία 

µε 

φωτοτυπικά 

Αλλού 

8ος όροφος Χ,Χ,Π Χ,Χ   

7ος όροφος Χ,Χ,Π Χ,Χ   

6ος όροφος Χ,Χ,Π Χ,Χ   

5ος όροφος Χ,Χ,Π Χ,Χ   

4ος όροφος Χ,Χ,Π Χ,Χ Χ,Χ,Χ  

3ος όροφος Χ,Χ,Π Χ,Χ,Χ   

2ος όροφος Χ,Χ,Π, Τ Χ,Χ   

1ος όροφος Χ,Χ,Π,Μ Χ,Χ   

Είσοδος / ισόγειο Χ,Π,Μ,Τ, Μπ    

-1 όροφος ΧΠ   Χ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 
18 Χ, 10 Π, 2 Τ, 

2 Μ, 1 Μπ 
17 Χ 3 Χ 1 Χ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
39 Χ (Χαρτί), 10 Π (Πλαστικό), 2 Τα (Τόνερ), 2 Μ (Αλουµίνιο), 1 Μπ 

(Μπαταρίες) 

 

Πίνακας 3: Λίστα καταστηµάτων Αττικής όπου έχουν παραδοθεί κάδοι για 
ανακύκλωση χαρτιού. 
 

Κωδ. Ονοµασία Καταστήµατος ∆ιεύθυνση Πόλη/Περιοχή 
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2132 Θεοµήτορος, Αττική Θεοµήτορος 62 Άγιος ∆ηµήτριος 

2085 Αγίου ∆ηµητρίου Λ. Αγίου ∆ηµητρίου 173 Άγιος ∆ηµήτριος 

2011 Σταδίου & Αµερικής Σταδίου 4 Αθήνα 

2012 Αµαλίας Αµαλίας 2-4 Αθήνα 

2018 Αγίου Παντελεήµονος 
Αχαρνών 110 & ∆εριγνύ 
72 - 74  Αθήνα 

2026 Λεωφόρου Αλεξάνδρας 

Λεωφ. Αλεξάνδρας 32 & 
Σπ. Τρικούπη 60, Πεδίο 
Άρεως Αθήνα 

2029 Κεντρικό Κοραή 3 Αθήνα 

2032 Κοραή Κοραή 5 Αθήνα 

2058 Αχαρνών Αχαρνών 421 Αθήνα 

2061 Μοναστηρακίου Αιόλου 4 & Αδριανού 66 Αθήνα 

2069 Λ.Αθηνών 80 
Λ.Αθηνών 80 & Μηριόνου 
2-4, Ακαδηµία Πλάτωνος Αθήνα 

2079 Μιχαλακοπούλου 
Μιχαλακοπούλου 157, 
Αµπελόκηποι Αθήνα 

2088 Σεπολίων 
∆υρραχίου 65 & ∆ράµας 
169, 104 43  Σεπόλια Αθήνα 

2090 Βοτανικού 
Σπύρου Πάτση 129, 
Βοτανικός Αθήνα 

2093 Νέου Κόσµου 
Λεωφ. Ηλία Ηλιού 70 & 
Κριτίου 30, Νέος Κόσµος Αθήνα 

2098 Αγίου Νικολάου, Αχαρνών 
Αχαρνών 276, Κάτω 
Πατήσια Αθήνα 

2126 Πλατείας Κάνιγγος 
Τζωρτζ 4, Πλατεία 
Κάνιγγος Αθήνα 

2133 Γούβας 
Ηλιουπόλεως 47 & 
Αλεξίου 14 Αθήνα 

2138 Ξενίας 
Ξενίας 28 & 
Παπαδιαµαντοπούλου 57 Αθήνα 

2141 Πλατείας Μαβίλη 

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 97 & 
Τιµολέοντος Βάσσου, 
Αµπελόκηποι  Αθήνα 

2015 Αµπελοκήπων 
Λ. Κηφισίας 41 & 
Αργολίδος Αθήνα 

2017 Αριστείδου Αριστείδου 4 Αθήνα 

2023 Πλατείας Κοτζιά Αθηνάς 61 Αθήνα 

2031 Ηροδότου, Κολωνάκι Ηροδότου 14 Αθήνα 

2039 Οµόνοιας 
Γ' Σεπτεµβρίου 6 & 
Σατωβριάνδου 12 Αθήνα 

2040 Παγκρατίου 
Πλ. Παγκρατίου & 
Φρύνης 1 Αθήνα 

2043 Πανόρµου Πανόρµου 70-72 Αθήνα 

2044 Πατησίων Πατησίων 70 & Κότσικα Αθήνα 

2045 Άνω Πατησίων Πατησίων 380 Αθήνα 
2049 Μητροπόλεως Μητροπόλεως 5 & Νίκης 9 Αθήνα 

2050 Πλατείας Κολωνακίου 
Πλατεία Φιλικής Εταιρίας 
2 Αθήνα 

2051 Πανεπιστηµίου Πανεπιστηµίου 20 Αθήνα 

2052 Μακρυγιάννη 
Λ. Συγγρού 46 & Πετµεζά 
7, Μακρυγιάννη  Αθήνα 

2059 Βαλαωρίτου Βαλαωρίτου 16 Αθήνα 

2065 Πετραλώνων 
Τριών Ιεραρχών 110, 
Πετράλωνα Αθήνα 

2067 Φωκίωνος Νέγρη Φωκίωνος Νέγρη 29 Αθήνα 

2077 Γαλατσίου 

Λ. Οµορφοκκλησιάς 
(πρώην Βεϊκου) 26 & 
Αφαίας 1 Αθήνα 

2080 Ιπποκράτους  Ιπποκράτους 80 & Αθήνα 
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Μεθώνης 4, Νεάπολη 

2082 Συγγρού 87 
Λ. Συγγρού 87 (Κτίριο 
ΕΤΒΑ)  Αθήνα 

2086 Λαικού Νοσοκοµείου Αγ.Θωµά 17  Αθήνα 

2091 Γκύζη Γκύζη 28, Γκύζη   Αθήνα 

2129 
Φιλολάου, Αγ.Αρτέµιος, 
Παγκράτι 

Φιλολάου 131 & 
Ευµένους, Παγκράτι Αθήνα 

2137 Κατεχάκη 
Κατεχάκη 27 & Καπετάν 
Χρονά 13 Αθήνα 

2047 Αιγάλεω ∆ηµαρχείου 20 Αιγάλεω 

2092 Ιεράς Οδού Ιερά Οδός 285 Αιγάλεω 

2075 Αργυρούπολης Αλεξιουπόλεως 48 Αργυρούπολη 

2072 Βριλησσίων Λ. Πεντέλης 69  Βριλήσσια 

2019 Πλ. Κατράκη, Γλυφάδα Πλ. Βάσως Κατράκη 6 Γλυφάδα 

2021 Φοίβης, Γλυφάδα Φοίβης 17 Γλυφάδα 

2025 Ελευσίνας 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9 & 
Νικολαϊδου 86 Ελευσίνα 

2081 Ελληνικού  
Λ. Ιασωνίδου 81 & 
Πλάτωνος 1α Ελληνικό 

2066 Ηλιούπολης 
Πλατεία Καναρίων 2 & 
Σκρά Ηλιούπολη 

2070 Χαροκόπου 
Χαροκόπου 72 & Ρήγα 
Φεραίου Καλλιθέα 

2037 Καλλιθέας 
Ελευθ. Βενιζέλου 167, 
Πλατεία ∆αβάκη Καλλιθέα 

2024 Εθνικής Οδού Αθηνών Λαµίας 

17ο χλµ. Εθνικής οδού 
Αθηνών Λαµίας & Ρούπελ 
4 Κηφισιά 

2030 Κηφισιάς Κηφισίας 240 Κηφισιά 

2013 Παραδείσου 
Λ. Κηφισίας 26 & 
Παραδείσου 2 Μαρούσι 

2014 Αµαρουσίου Λ. Κηφισίας 221 Μαρούσι 

2095 Πλατείας Κασταλίας, Μαρούσι 
Θησέως 46 & ∆ηµ. Ράλλη 
2 Μαρούσι 

2099 Ιφιγενείας, Ν.Ηράκλειο Ιφιγενείας 5 Μεταµόρφωση 

2034 Λαχαναγοράς Ρέντη ∆αβάκη 2-4 & Πύργου Μοσχάτο 

2038 Πλατείας Νέας Σµύρνης 25ης Μαρτίου 9Α Ν. Σµύρνη 

2036 Οµήρου, Νέα Σµύρνη 
Οµήρου 70, 171 21, Ν. 
Σµύρνη Ν. Σµύρνη 

2071 Νέας Φιλαδέλφειας ∆εκελείας 77 & Αννέων 2 Ν. Φιλαδέλφεια 

2055 Ψυχικού 
Λ. Κηφισίας 334 & Ελ. 
Βενιζέλου 1 Ν. Ψυχικό 

2107 Παπαστράτου, Πειραιάς 

Αντιπλοιάρχου Παν. 
Βλαχάκου 7 & 
Πολυδεύκους Πειραιάς 

2102 Γούναρη, Πειραιά Γούναρη 16 Πειραιάς 

2103 2ας Μεραρχίας, Πειραιά 
2ας Μεραρχίας 7 και 
Φίλωνος Πειραιάς 

2114 Αγ. Τριάδος, Πειραιάς Μακράς Στοάς 17 Πειραιάς 

2134 Οδού Θηβών, Περιστέρι 
Θηβών 246-250 & 
Φαναρίου 1 Περιστέρι 

2046 Τσαλδάρη, Περιστέρι 
Π. Τσαλδάρη 73 & 
Ηροδότου Περιστέρι 

2048 Αγίου Αντωνίου, Περιστέρι Εθνάρχου Μακαρίου 33 Περιστέρι 

2089 Λόφου Αξιωµατικών 

Κέννεντυ 129 & 
Κρυονερίου 1, Λόφος 
Αξιωµατικών  Περιστέρι 

2135 Πεύκης 
Λεωφ. Ειρήνης 11 & 
Χρυσοστόµου Σµύρνης 1 Πεύκη 

2042 Παλαιού Φαλήρου Αµφιτρήτης 8-10 & Φάληρο 
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Πρωτέως 7 

2054 Χαλανδρίου 
Λ. Πεντέλης & Παπάγου 
3, 152 33, Χαλάνδρι Χαλάνδρι 

2053 Φιλοθέης 
Λ. Κηφισίας 296 & 
Ναυαρίνου Χαλάνδρι 

 

 

 

Πίνακας 4: Λίστα καταστηµάτων Θεσσαλονίκης όπου έχουν παραδοθεί κάδοι για 
ανακύκλωση χαρτιού. 
 

Κωδ. Ονοµασία Καταστήµατος ∆ιεύθυνση 
2203 Αγ. ∆ηµητρίου, Θεσσαλονίκη Αγίου ∆ηµητρίου 77 

2209 Αντιγονιδών, Θεσσαλονίκη Αντιγονιδών 17 
2210 Βασ. Όλγας, Θεσσαλονίκη  Β. Όλγας 199, 546 46, Θεσσαλονίκη 
2211 Βασ. Ηρακλείου,Θεσσαλονίκη Βασ. Ηρακλείου 1 

2212 
Εθν. Αντιστάσεως, 
Θεσσαλονίκη Εθνικής Αντιστάσεως 101-103 

2213 Πλ. Επταλόφου, Θεσσαλονίκη Ελ. Βενιζέλου 73 
2215 Ι. ∆ραγούµη, Θεσσαλονίκη Ίωνος ∆ραγούµη 5 
2216 Θέρµης Πλατεία Αν. Παραµάνα 1 
2218 Ιωνίας, Θεσσαλονίκη Βέροιας 73,  
2220 Καλαµαριάς Μεταµορφώσεως 1 & Πόντου 
2222 Κεντρικό Θεσ/νίκης Τσιµισκή 9 & Ίωνος ∆ραγούµη 8 
2223 Μοναστηρίου, Θεσσαλονίκη Μοναστηρίου 225, Μενεµένη 
2229 Σ. Σταθµού, Θεσσαλονίκη Γιαννιτσών 25 & Αναγεννήσεως 52 
2231 Σταυρούπολης Λαγκαδά 188 & Γρ. Λαµπράκη 1 
2232 Τούµπας Ισιδώρου 2 & Γρ. Λαµπράκη 71 
2233 Εθνικής Αµύνης, Θεσσαλονίκη Τσιµισκή 132 & Εθν. Αµύνης 
2238 ∆ιαγωνίου, Θεσσαλονίκη Τσιµισκή 80 
2261 Σίνδου Βιοµηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης 

2262 Ευόσµου, Θεσσαλονίκη Μεγ. Αλεξάνδρου 81 & Μακεδονοµάχων 
2267 Περαίας Αµπελοκήπων 34 & Κρήτης 

2268 Λαγκαδά 
Κωνσταντίνου Γκόσιου 4 & πάροδος Κων/νου 
Γκόσιου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 

ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Επιχειρήσεις που αναγοµώνουν χρησιµοποιηµένα µελανοδοχεία 

Στον χώρο της διαχείρισης των χρησιµοποιηµένων µελανοδοχείων λειτουργούν διάφορες εταιρίες που µπορούν να προσφέρουν ποικίλες 
υπηρεσίες. Οι πρώτες επιχειρήσεις που εµφανίστηκαν ήταν αυτές που προσέφεραν αναγόµωση. Αργότερα οι περισσότερες από αυτές 
µετατράπηκαν σε εταιρίες που προσφέρουν ανακατασκευή. Παρόλα αυτά παραµένουν ακόµη στην αγορά κάποιες επιχειρήσεις απλής 
αναγόµωσης, οι οποίες όµως δεν καλύπτουν το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς, είναι λίγες και δεν αγοράζουν άδεια µελανοδοχεία, παρά 
µόνο αναγοµώνουν και επιστρέφουν όσα παραλαµβάνουν.  
 

Στοιχεία επιχείρησης 
Αγορά χρησιµοποιηµένων 

µελανοδοχείων 

Παροχή εγγράφου επιβεβαίωσης 

επαναχρησιµοποίησης-ανακύκλωσης 

Παροχή κάδων 

προσωρινής 

αποθήκευσης 

Τήρηση βάση 

δεδοµένων 

Γεωγραφικές περιοχές 

στις οποίες 

δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση 

ECOTYPE 

Πλαστήρα 22, 

Αλεξανδρούπολη 

2551035969 

www.ecotype.gr 

Όχι Όχι Όχι Όχι Αλεξανδρούπολη 

EuroJet 

Στουρνάρη 23, Αθήνα 

2103845268 

www.euro-jet.gr 

Αγοράζουν προς 0,5-3 € το 

τεµάχιο αναλόγως το 

µελανοδοχείο, όχι όµως 

όλα τα είδη 

 

? ? ? Αθήνα, Κηφισιά 
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Επιχειρήσεις που ανακατασκευάζουν χρησιµοποιηµένα µελανοδοχεία 

 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις που υπάρχουν σε αυτό τον κλάδο της αγοράς προσφέρουν ανακατασκευή στα δοχεία των πελατών τους. 
Κάποιες από αυτές δέχονται την απλή αγορά αρκετών τύπων χρησιµοποιηµένων µελανοδοχείων χωρίς υποχρέωση επιστροφής 
ανακατασκευασµένων. Η λειτουργία τους και οι υπηρεσίες που προσφέρουν ποικίλουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Κάποιες έχουν δίκτυο 
σε µεγάλο µέρος του ελλαδικού χώρου και κάποιες άλλες έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν σε κάποιο πελάτη καινούρια µελανοδοχεία. 
 

Στοιχεία επιχείρησης 

Αγορά 

χρησιµοποιηµένων 

µελανοδοχείων 

Παροχή εγγράφου 

επιβεβαίωσης 

ανακατασκευής-

επαναχρησιµοποίησης 

Παροχή κάδων 

προσωρινής 

αποθήκευσης 

Τήρηση βάση 

δεδοµένων 

Γεωγραφικές περιοχές 

στις οποίες δραστηριοποιείται 

η επιχείρηση 

RECYCLINK 

Μάρνης 12, Αθήνα 

2108253600 

athens@recyclink.gr 

www.recyclink.gr 

Αγοράζουν προς 1-

3€/τεµάχιο αναλόγως το 

µελανοδοχείο, όχι όµως 

όλα τα είδη 

Ναι, είναι εφικτό Όχι 

Ναι για κάθε 

κατάστηµα 

ξεχωριστά 

Νοµοί Αττικής, Αρκαδίας, 

Αχαΐας, Ηλείας, 

Αιτωλοακαρνανία, Ηµαθίας, 

∆ωδεκανήσων – Ρόδος,  

Θεσσαλονίκης, Κορίνθου, 

Λέσβου, Χίου-Μυτιλήνη, 

Λάρισας, Μεσσηνίας 

123REFILLS 

Επαµεινώνδα 5, Γλυφάδα 

2109637955 

www.123refills.gr 

Όχι Ναι, για ανακατασκευή 
Ναι, διαφόρων 

µεγεθών 
Ναι 

Σε όλη την Ελλάδα, παρόλο που 

υποκαταστήµατα υπάρχουν σε: 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρέθυµνο, 

Κέρκυρα, Κοζάνη, Λάρισα, 

Βόλο, 
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Στοιχεία επιχείρησης 

Αγορά 

χρησιµοποιηµένων 

µελανοδοχείων 

Παροχή εγγράφου 

επιβεβαίωσης 

ανακατασκευής-

επαναχρησιµοποίησης 

Παροχή κάδων 

προσωρινής 

αποθήκευσης 

Τήρηση βάση 

δεδοµένων 

Γεωγραφικές περιοχές 

στις οποίες δραστηριοποιείται 

η επιχείρηση 

Cartridgeworld 

Θρασυβούλου 46, Χαλάνδρι, 

801 11 20 21 22, 210 6817060 Fax: 210 

6817769 

franchise@cartridgeworld.gr 

www.cartridgeworld.gr 

Όχι Ναι για ανακατασκευή Ναι Ναι 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 

Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, 

Χανιά, Καβάλα, Κέρκυρα, 

Λαµία, Πάτρα, Ρόδος, Σέρρες, 

Τρίκαλα, Χαλκίδα, 

INKSTATION 

Εθνικής Αντιστάσεως 38, 

Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής 

2373025509 

www.inkstation.gr 

Όχι Ναι Ναι Ναι 

Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, 

Κοζάνη, Πτολεµαΐδα, Γρεβενά, 

Αλεξανδρούπολη, Κοµοτηνή, 

Ξάνθη, Λάρισα, Λαµία, Αθήνα 

PRINTERLAND 

Χρυσοστόµου 25, 

Περιστέρι, 2105785110 

shop.printerland.net/recycle.php 

Αγοράζουν προς 1-

7€/ανά τεµάχιο 

αναλόγως το 

µελανοδοχείο, όχι όµως 

όλα τα είδη 

 

∆εν γνωρίζουν ακόµη, µάλλον 

ναι 
Ναι Ναι Αθήνα 
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Επιχειρήσεις που κάνουν έκπτωση σε καινούρια µελανοδοχεία όταν παραδίδονται χρησιµοποιηµένα µελανοδοχεία 

 

Υπάρχουν και κάποιες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο της πώλησης ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και 
συναφών προϊόντων, οι οποίες για αγορές καινούριων µελανοδοχείων προσφέρουν έκπτωση από 1,5 έως 2 ευρώ ανά µελανοδοχείο µε 
κεφαλή ή τύµπανο, αλλά για ορισµένες µόνο µάρκες. 
 

Στοιχεία επιχείρησης 
Αγορά χρησιµοποιηµένων 

µελανοδοχείων 

Παροχή 
εγγράφου 

επιβεβαίωσης 
ανακατασκευής-
ανακύκλωσης 

Παροχή κάδων 
Προσωρινής 
αποθήκευσης 

Τήρηση 
βάση 

δεδοµένων 

Γεωγραφικές περιοχές 
στις οποίες 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση 

Πλαίσιο 
800-11-12345 

 

Έκπτωση 1,5-2 €/τεµάχιο σε καινούρια 
µελανοδοχεία για κάθε παραδιδόµενο 
δοχείου µελανιού µάρκας HP, Epson, 
Panasonic, Canon, Lexmark µε κεφαλή 

ή τύµπανο 

Όχι Όχι? ? Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη, Λάρισα 

Multirama 
23ο χλµ. Εθνικής Οδού 

Αθηνών 
Λαµίας, 

Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 145 65 
210 8181000 

fax 2108181393 
info@multirama.gr 

Έκπτωση 1,5 €/ανά τεµάχιο σε 
καινούρια µελανοδοχεία για κάθε 
παραδιδόµενο δοχείου µελανιού 
µάρκας HP, Lexmark µε κεφαλή ή 

τύµπανο 

Όχι Όχι? ? 

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΙΓΙΟ, 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΡΓΟΣ, ΑΡΤΑ, ΒΕΡΟΙΑ, 

ΒΟΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ, ∆ΡΑΜΑ, 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΚΡΗΤΗΣ, ΘΑΣΟΣ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 
ΚΑΒΑΛΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ,  ΚΕΡΚΥΡΑ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ,  ΚΟΖΑΝΗ, 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ,  ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΛΑΜΙΑ, ΛΑΡΙΣΑ, 

ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ, ΞΑΝΘΗ, ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α, 
ΠΑΤΡΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ, ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α, ΠΥΡΓΟΣ, 

ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΡΟ∆ΟΣ, ΣΑΜΟΣ, 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΕΡΡΕΣ, ΣΗΤΕΙΑ, ΣΠΑΡΤΗ, 
ΣΥΡΟΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΠΟΛΗ, ΦΛΩΡΙΝΑ, 

ΧΑΛΚΙ∆Α, ΧΙΟΣ, ΧΑΝΙΑ 
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Λοιπές επιχειρήσεις του κλάδου 

 

Υπάρχουν ακόµη και οι παρακάτω επιχειρήσεις που εξυπηρετούν µικρές τοπικές αγορές. 

 

Επιχείρηση   ∆ιεύθυνση  τηλέφωνο e-mail Ιστοσελίδα 

AΤΤΙΚΗ         

INKJET TONER 

SOLUTION Στοά Φιξ, Οµόνοια, Αιόλου 102 2103250305     

MARKETINK Αριστοφάνους 25, Χαλάνδρι 2106853725   www.marketink.gr 

INKBIZ Βασ. Αλεξάνδρου 8, Περιστέρι Αττικής 2105785644   http://www.inkbiz.gr/ 

REFINK Καποδιστρίου 26, Αθήνα  2103826335   www.refink.gr 

TONER PRINTER 

ARTIST Κανάρη 38. Αγ. ∆ηµήτριος 2109768100   www.printer.gr 

INKLINE Αµπελόκηποι, Αθήνα  6938012804 info@inkline.gr  www.inkline.gr 

OMNIGRAPH  Σάµου 27, Αγ. Ανάργυροι, Αθήνα 2102323240 info@omnigraph.gr www.omnigraph.gr 

INKSTORES Μάρκου Μπότσαρη 3, Αιγάλεω 2105310301   info@inkstores.gr 

ΙNKCENTER Καλλέργη & Πίνδου, Ασπρόπυργος 2105576038 aspropyrgos@inkcenter.gr www.inkcenter.gr 

ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     

EASYINK Κατερίνη 2351200332   http://www.easyink.gr 

ΕLECTRONIO Λάρισα, Κανάρη 9, Μανουσιάδης Παύλος 2410941854   www.electronio.gr 

INTERSERVICE Καλλιδοπούλου 20, Θεσσαλονίκη 2310887360   www.inter-service.gr 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Αγ. Ανδρέου 147, Πάτρα  2610620620 sales@analosimo.gr www.analosimo.gr 

INK REFILL Ερµού 86 & Καραϊσκάκη, Πάτρα 2610270010 info@inkrefill.gr www.inkrefill.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΚΑ∆ΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

 

Πίνακας 5: Λίστα καταστηµάτων δικτύου Ελλάδος που βρίσκονται εντός της 
εµβέλειας του δικτύου της Cartridge World.  
 
Αρχικά η συλλογή των µελανιών και τόνερ θα γίνεται µόνο από αυτά τα 
καταστήµατα σε µηνιαία βάση. Τα υπόλοιπα καταστήµατα θα µπορούν να στέλνουν 
ταχυδροµικά στη Cartridge World τα άδεια µελανοδοχεία. 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ 

Μεσογείων 429 Αγ. Παρασκευή 
Αγ. Ιωάννου 40 Αγ. Παρασκευή 
Σταδίου 4 Αθήνα 
Αµαλίας 2-4 Αθήνα 
Λ. Κηφισίας 26 & Παραδείσου 2 Μαρούσι 
Λ. Κηφισίας 221 Μαρούσι 
Λ. Κηφισίας 41 & Αργολίδος Αθήνα 
Αριστείδου 4 Αθήνα 
Αχαρνών 110 & ∆εριγνύ 72 - 74  Αθήνα 
Πλ. Βάσως Κατράκη 6 Γλυφάδα 
Βασ. Παύλου 63 & Ποσειδώνος Βούλα 
Φοίβης 17 Γλυφάδα 
Μεγ. Αλεξάνδρου 3 & Μ. Καραολή & ∆ηµητρίου 2 ∆άφνη 
Αθηνάς 61 Αθήνα 
17ο χλµ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαµίας & Ρούπελ 4 Κηφισιά 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9 & Νικολαϊδου 86 Ελευσίνα 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 32 & Σπ. Τρικούπη 60, Πεδίο Άρεως Αθήνα 
Πρωτεσιλάου 65 & Ιδοµενέως 30-32 Ίλιον 
Λ. Ποσειδώνος 26 & Ρήγα Φεραίου Άλιµος 
Κοραή 3 Αθήνα 
Κηφισίας 240 Κηφισιά 
Ηροδότου 14 Αθήνα 
Κοραή 5 Αθήνα 
Βασ. Κωνσταντίνου 110 Κορωπί 
∆αβάκη 2-4 & Πύργου Μοσχάτο 
Λ. Ηρακλείου 285 & Προποντίδας Ν. Ιωνία 
Οµήρου 70, 171 21, Ν. Σµύρνη Ν. Σµύρνη 
Ελευθ. Βενιζέλου 167, Πλατεία ∆αβάκη Καλλιθέα 
25ης Μαρτίου 9Α Ν. Σµύρνη 
Γ' Σεπτεµβρίου 6 & Σατωβριάνδου 12 Αθήνα 
Πλ. Παγκρατίου & Φρύνης 1 Αθήνα 
Λ. Λαυρίου 146 Παιανία 
Αµφιτρήτης 8-10 & Πρωτέως 7 Φάληρο 
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Πανόρµου 70-72 Αθήνα 
Πατησίων 70 & Κότσικα Αθήνα 
Πατησίων 380 Αθήνα 
Π. Τσαλδάρη 73 & Ηροδότου Περιστέρι 
∆ηµαρχείου 20 Αιγάλεω 
Εθνάρχου Μακαρίου 33 Περιστέρι 
Μητροπόλεως 5 & Νίκης 9 Αθήνα 

Πλατεία Φιλικής Εταιρίας 2 Αθήνα 
Πανεπιστηµίου 20 Αθήνα 
Λ. Συγγρού 46 & Πετµεζά 7, Μακρυγιάννη  Αθήνα 
Λ. Κηφισίας 296 & Ναυαρίνου Χαλάνδρι 
Λ. Πεντέλης & Παπάγου 3, 152 33, Χαλάνδρι Χαλάνδρι 
Λ. Κηφισίας 334 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Ψυχικό 
ΛΗΤΩ Μουσών 7-13 Ψυχικό 
Γρ. Αυξεντίου 30 & Ούλωφ Πάλµε, Ιλίσια Ζωγράφου 
Αχαρνών 421 Αθήνα 
Βαλαωρίτου 16 Αθήνα 
Αγίας Βαρβάρας 27 & Γεωργίου Αργύρη Λυκόβρυση 
Αιόλου 4 & Αδριανού 66 Αθήνα 
Αεροδρόµιο  "Ελ. Βενιζέλος " Σπάτα 
Χειµάρας 19 & Κολοκοτρώνη Βύρωνας 
Τριών Ιεραρχών 110, Πετράλωνα Αθήνα 
Πλατεία Καναρίων 2 & Σκρά Ηλιούπολη 
Φωκίωνος Νέγρη 29 Αθήνα 
Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο 
Λ.Αθηνών 80 & Μηριόνου 2-4, Ακαδηµία Πλάτωνος Αθήνα 
Χαροκόπου 72 & Ρήγα Φεραίου Καλλιθέα 
∆εκελείας 77 & Αννέων 2 Ν. Φιλαδέλφεια 
Λ. Πεντέλης 69  Βριλήσσια 
Λ. Αλεξ. Παπάγου 87 & Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου 
Λ. Πάρνηθος 23 - 25 Μενίδι 
Αλεξιουπόλεως 48 Αργυρούπολη 
Λ. Μεσογείων 218 Χολαργός 
Λ. Οµορφοκκλησιάς (πρώην Βεϊκου) 26 & Αφαίας 1 Αθήνα 
Λ. Μαραθώνος 50 & Ελευθερίου Βενιζέλου Παλλήνη 
Μιχαλακοπούλου 157, Αµπελόκηποι Αθήνα 
Ιπποκράτους 80 & Μεθώνης 4, Νεάπολη Αθήνα 
Λ. Ιασωνίδου 81 & Πλάτωνος 1α Ελληνικό 
Λ. Συγγρού 87 (Κτίριο ΕΤΒΑ)  Αθήνα 
Χελµού 8 Άγιος Στέφανος 
Λεωφ. Γεωργ. Παπανδρέου 44 & Νίκης Μεταµόρφωση 
Λ. Αγίου ∆ηµητρίου 173 Άγιος ∆ηµήτριος 
Λεωφ .Πειραιώς 205 & Παναγή Τσαλδάρη Ταύρος 
∆υρραχίου 65 & ∆ράµας 169, 104 43  Σεπόλια Αθήνα 
Κέννεντυ 129 & Κρυονερίου 1, Λόφος Αξιωµατικών  Περιστέρι 
Σπύρου Πάτση 129, Βοτανικός Αθήνα 
Γκύζη 28, Γκύζη   Αθήνα 
Ιερά Οδός 285 Αιγάλεω 
Λεωφ. Ηλία Ηλιού 70 & Κριτίου 30, Νέος Κόσµος Αθήνα 
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 49-55 & Πανιωνίου 26 Καισαριανή 
Θησέως 46 & ∆ηµ. Ράλλη 2 Μαρούσι 
Ηρώων Πολυτεχνείου 2-6 & Γρηγορίου Ε΄ 1 Ν. Ερυθραία 
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Σωτηρίου Πέτρουλα 18, Πλατεία Ηρώων Άνω Λιόσια 
Αχαρνών 276, Κάτω Πατήσια Αθήνα 
Ιφιγενείας 5 Μεταµόρφωση 
Γούναρη 16 Πειραιάς 
2ας Μεραρχίας 7 και Φίλωνος Πειραιάς 
Ακτή Μιαούλη 47-49 Πειραιάς 
Λεωφ. Γρηγορίου Λαµπράκη 142 & ∆ηµητρακοπούλου Κορυδαλλός 
Πέτρου Ράλλη 207 & Πλ. ∆αβάκη 14 Νίκαια 
Αντιπλοιάρχου Παν. Βλαχάκου 7 & Πολυδεύκους Πειραιάς 
Λεωφ. Γρ. Λαµπράκη 136 Πειραιάς 
Μακράς Στοάς 17 Πειραιάς 
Λ. ∆ηµοκρατίας 37 & Κολοκοτρώνη Ασπρόπυργος 
Λεωφ. Σαλαµίνος 74 Κερατσίνι 
28ης Οκτωβρίου 46 & Χρήστου Μωραϊτη Μέγαρα 
Λεωφ. Αρτέµιδος 3, 190 16 Αρτέµιδα Αρτέµιδα 
Λεωφ. Βάρης Κορωπίου 1Β Βάρη 
Λεωφ. Μαραθώνος 137 & Καφετζή Νέα Μάκρη 
∆ωδεκανήσου 39 & Βαλτετσίου, Καµίνια Πειραιάς 
Παραλιακή Λεωφ. ∆ηµοκρατίας & Λεονάρδου Λαδά Αίγινα 
Λεωφόρος Φυλής 163 & Βασιλέως Γεωργίου Καµατερό 
Τζωρτζ 4, Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα 
Φιλολάου 131 & Ευµένους, Παγκράτι Αθήνα 
Λεωφόρος Ειρήνης 121 Πέραµα 
Πλατεία ∆ηµοσθένους Σωτηρίου 24 Μαρκόπουλο 
Θεοµήτορος 62 Άγιος ∆ηµήτριος 
Ηλιουπόλεως 47 & Αλεξίου 14 Αθήνα 
Θηβών 246-250 & Φαναρίου 1 Περιστέρι 
Λεωφ. Ειρήνης 11 & Χρυσοστόµου Σµύρνης 1 Πεύκη 
Κων.Παλαιολόγου 4 & Πλατείας Αγ.Ι.Ρέντη  Αγ. Ι. Ρέντης 
Κατεχάκη 27 & Καπετάν Χρονά 13 Αθήνα 
Ξενίας 28 & Παπαδιαµαντοπούλου 57 Αθήνα 
Λεωφόρος Μακρυγιάννη 75 Μοσχάτο 
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 97 & Τιµολέοντος Βάσσου, Αµπελόκηποι  Αθήνα 
Λεωφ. Χρυσ/µου Σµύρνης 3 & Μεσολογγίου 2, Ν. Παγκράτι  Βύρωνας 
Αγίων Αναργύρων 31 & Κεφαλληνίας Άγιοι Ανάργυροι 
Κουντουριώτη, Λιµάνι Λαυρίου Λαύριο 
Στεφάνου Σκουλούδη 30 & Νεοσοίκων 136-138, Καλλίπολη Πειραιάς 
25ης Μαρτίου 101 & Θράκης Πετρούπολη 
Ιωάννου Φωκά 92 & Έρσης 2 Αθήνα 
Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 76 & Παύλου Μελά 49 Χαϊδαρίου 
Καποδιστρίου 11 & Αγίου Νικολάου Λαµία 
Αγγελή Γοβιού & Ελ. Βενιζέλου 2 Χαλκίδα 
Κριεζώτου & Μπαλαλαίων Χαλκίδα 
Εγνατίας 81 Θεσσαλονίκη 
Αγγελάκη 18 Θεσσαλονίκη 
Αγίου ∆ηµητρίου 77 Θεσσαλονίκη 

Αντιγονιδών 17 Θεσσαλονίκη 
Β. Όλγας 199, 546 46, Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη 
Βασ. Ηρακλείου 1 Θεσσαλονίκη 
Εθνικής Αντιστάσεως 101-103 Καλαµαριά 
Ελ. Βενιζέλου 73 Αµπελόκηποι 
Μ. Αλεξάνδρου 36, 561 23, Αµπελόκηποι Αµπελόκηποι 



 

  Σελ. 40 

 

Ίωνος ∆ραγούµη 5 Θεσσαλονίκη 
Πλατεία Αν. Παραµάνα 1 Θέρµη 
Βέροιας 73,  Ιωνία Θεσ/νίκης 
Μεταµορφώσεως 1 & Πόντου Καλαµαριά 
Τσιµισκή 9 & Ίωνος ∆ραγούµη 8 Θεσσαλονίκη 
Μοναστηρίου 225, Μενεµένη Θεσσαλονίκη 
Αν. Παπανδρέου 79 Νεάπολη 
Νικολάου Παρασκευά 2  Συκιές 
Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραµανλή 170 Θεσσαλονίκη 
Κοµνηνών 33 Πανόραµα 
Παπαναστασίου 1 Θεσσαλονίκη 
Γιαννιτσών 25 & Αναγεννήσεως 52 Θεσσαλονίκη 
Βασ. Όλγας 82 Θεσσαλονίκη 

Λαγκαδά 188 & Γρ. Λαµπράκη 1 Σταυρούπολη 
Ισιδώρου 2 & Γρ. Λαµπράκη 71 Θεσσαλονίκη 
Τσιµισκή 132 & Εθν. Αµύνης Θεσσαλονίκη 
Ασκληπιού 10, 12ο χλµ Θεσσαλονίκης -Αεροδροµίου, Πυλαία Θέρµη 
Ηπείρου 41 & ∆ιοικητηρίου ∆ράµα 
Τσιµισκή 2 & Κατούνη Θεσσαλονίκη 
Τσιµισκή 80 Θεσσαλονίκη 
Αλ. Παπαναστασίου 117 & Στρ.Γενναδίου 50 Θεσσαλονίκη 
Βεργίνας 22 ∆ράµα 
Οµονοίας & Παύλου Μελά Καβάλα 
Οµονοίας 50 Καβάλα 
Βασιλέως Βασιλείου και Βασιλέως Αλεξάνδρου 1 Σέρρες 
∆ιον. Σολωµού & Τσαλοπούλου 2 Σέρρες 
Βιοµηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης Σίνδος 
Μεγ. Αλεξάνδρου 81 & Μακεδονοµάχων Εύοσµος 
Περ. Νοσ. Παπαγεωργίου, Περιφερειακή Οδός Θεσ/κης Θεσσαλονίκη 

Γρηγ. Λαµπράκη  18 & Αγ. Κωνσταντίνου, Νέα Πολιτεία  Εύοσµος 
Σµύρνης 31 & Πλ. Ύδρας 3, Νέα Κρήνη  Καλαµαριά 
Αµπελοκήπων 34 & Κρήτης Περαία 
Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραµανλή 71 & Ψαρών Θεσσαλονίκη 
Κτίριο ∆ιοίκησης Α.Π.Θ., Πανεπιστηµιούπολη Θεσσαλονίκη 
Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ, Στίλπωνος Κυριακίδη 1 Θεσσαλονίκη 
∆ηµοκρατίας 32 Ασβεστοχώρι 
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 227 Αλεξανδρούπολη 
4ο χλµ Εθν. Οδού Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας, Σολάρι Κέρκυρα 
Ιωάννου Θεοτόκη 21 Κέρκυρα 
Κων.Λοµβάρδου 16 & ∆ιον. Στεφάνου Ζάκυνθος 

Ρήγα Φεραίου 52 & Κολοκοτρώνη Πάτρα 
Μαιζώνος 173 & Κανάρη Πάτρα 
Αγ. Ανδρέου 107 & Ασκληπιού Πάτρα 
Έλληνος Στρατιώτου 85 & Λευκωσίας 21 Πάτρα 
Γεωργίου Παπανδρέου 104 & Ιωνίας Πάτρα 
Ν. Πλαστήρα 21 Καρδίτσα 
Ασκληπιού 32 Τρίκαλα 
Τρικάλων 26 & Σιδηροδρόµου Καλαµπάκα 
Γρηγ. Λαµπράκη 16 & Αµερικής Ρόδος 
Εθνικής Αντιστάσεως 28 Ρόδος 
Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου, Περιοχή Αγίων Αποστόλων Ρόδος 
Λεωφ. Ικάρου & Ηροδότου 140 Ν. Αλικαρνασός 



 

  Σελ. 41 

 

25ης Αυγούστου 39 Ηράκλειο 
Λεωφ. Κνωσού & 46-50 Γ. Παπανδρέου Ηράκλειο 

Έβανς 7 Ηράκλειο 
Λεωφ. Κνωσού 255-259 & Νάθενα Κνωσσός 
Βασιλικά Βουτών Ηράκλειο 
Χατζηµιχάλη Γιάνναρη 70 Χανιά 
Λεωφ. 62 Μαρτύρων 97 & ∆ιον.Φραγκιαδάκη 1 Ηράκλειο  
Εµµ. Τζανακάκη 54 & Μπονιαλή Χανιά 
Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου Κρήτης Ηράκλειο 
Λεωφ. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο 
Αµερικής 4 Αθήνα 
Αριστείδου 4 Αθήνα 
Βαλαωρίτου 16 Αθήνα 
Βαλαωρίτου 17 Αθήνα 
Κοραή 3 Αθήνα 
Κοραή 5 Αθήνα 
Σαλαµίνος 72-74 Καλλιθέα 
Εθνικής Αµύνης 5-7 Θεσσαλονίκη 
Γ Σεπτεµβρίου & Σατωβριάνδου       Αθήνα 
ΗΡΟΥΣ 101-103 Αθήνα 
Οµονοίας & Παύλου Μελά 15,   Καβάλα 
25ης Αυγούστου 62 & Κορωναίου,   Ηράκλειο 
Κολοκοτρώνη 13Α & Ρήγα Φεραίου,   Πάτρα 
Πλ. Φιλικής Εταιρείας Αθήνα 
 

 

 

 

 


