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1ος ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2018-2019 

 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 
ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ 
ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΗΗΕ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
Μεγάλες συσκευές ψύξης 
Ψυγεία 
Καταψύκτες 
Άλλες μεγάλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για ψύξη, διατήρηση και αποθήκευση 
τροφίμων 
Πλυντήρια 
Στεγνωτήρια ρούχων 
Πλυντήρια πιάτων 
Συσκευές μαγειρικής 
Ηλεκτρικές κουζίνες 
Φούρνοι μικροκυμάτων 
Άλλες μεγάλες συσκευές χρησιμοποιούμενες για μαγείρεμα και άλλες επεξεργασίες 
τροφίμων 
Ηλεκτρικές θερμάστρες 
Ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα (Ηλεκτρικά καλοριφέρ) 
Άλλες μεγάλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για θέρμανση χώρων, κρεβατιών, 
καθισμάτων 
Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες 
Συσκευές κλιματισμού 
Άλλα είδη εξοπλισμού αερισμού, απαγωγής αερίων και κλιματισμού 
 
Οι μεγάλες οικιακές συσκευές, κατ’ εξαίρεση, παραλαμβάνονται από την τοποθεσία που 
ευρίσκονται και μεταφέρονται απ’ ευθείας στον τόπο συγκέντρωσης ΑΗΗΕ του Δήμου 
Αθηναίων. Οι ποσότητες (κατά βάρος σε κιλά) προσμετρούν στο σχολείο για το οποίο 
προορίζονται, χωρίς ποτέ να εναποτίθενται οι συσκευές αυτές στα σχολεία. Η ειδική αυτή 
διαδικασία θα επικοινωνηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων στα 
σχολεία που θα δηλώσουν συμμετοχή.  
 
ΜΙΚΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
Ηλεκτρικές σκούπες 
Σκούπες χαλιών 
Άλλες συσκευές καθαριότητας 
Συσκευές χρησιμοποιούμενες για ράψιμο, πλέξιμο, ύφανση και άλλες 
κλωστοϋφαντουργικές εργασίες 
Ηλεκτρικά σίδερα και άλλες συσκευές για σιδέρωμα, καλάνδρισμα (σιδέρωμα σε πρέσσα) 
και, γενικά, για τη φροντίδα του ιματισμού 
Φρυγανιέρες 
Συσκευές τηγανίσματος (φριτέζες) 
Μύλοι, καφετιέρες και συσκευές ανοίγματος ή σφραγίσματος περιεκτών ή συσκευασιών 
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Ηλεκτρικά μαχαίρια 
Συσκευές 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 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Συστήματα προσωπικών υπολογιστών: 
Προσωπικοί υπολογιστές [συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών μονάδων επεξεργασίας 
(CPU), των ποντικιών, των οθονών και των πληκτρολογίων] 
Φορητοί υπολογιστές (laptops) (συμπεριλαμβανομένων των CPU, των ποντικιών, των 
οθονών και των πληκτρολογίων) 
Μικρού μεγέθους φορητοί υπολογιστές (notebooks) 
Υπολογιστές χειρός (notepads) 
Εκτυπωτές 
Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 
Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές γραφομηχανές 
Αριθμομηχανές τσέπης και επιτραπέζιες και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για τη 
συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, παρουσίαση ή διαβίβαση πληροφοριών με 
ηλεκτρονικά μέσα 
Τερματικά και συστήματα χρηστών 
Συσκευές τηλεομοιοτυπίας (φαξ) 
Τηλέτυπα 
Τηλέφωνα 
Τηλεφωνικές συσκευές επί πληρωμή 
Ασύρματα τηλέφωνα 
Κινητά τηλέφωνα 
Φορτιστές και καλώδια σύνδεσης  τηλεφώνων και υπολογιστών. 
Συστήματα τηλεφωνητών και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για τη μετάδοση ήχου, 
εικόνων ή άλλων πληροφοριών με τηλεπικοινωνιακά μέσα 
 
 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ  
Ραδιόφωνα 
Τηλεοράσεις 
Κάμερες μαγνητοσκόπησης (βιντεοκάμερες) 
Μαγνητοσκόπια (συσκευές αναπαραγωγής εικόνας) 
Συσκευές ηχογράφησης υψηλής πιστότητας 
Ενισχυτές ήχου 
Μουσικά όργανα και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για την εγγραφή ή αναπαραγωγή 
ήχου ή εικόνων, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων ή άλλων τεχνολογιών διανομής ήχου 
και 
εικόνας με άλλα πλην των τηλεπικοινωνιακών μέσα 
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ) 
Τρυπάνια 
Πριόνια 
Μηχανές ραπτικής 
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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 (πριτσίνια) 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 
 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Ηλεκτρικά τρένα ή αυτοκινητοδρόμια 
Φορητές κονσόλες βίντεο παιχνιδιών 
Βιντεοπαιχνίδια 
Υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, τρέξιμο, κωπηλασία κ.λπ. 
Αθλητικός εξοπλισμός με ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία 
Κερματοδέκτες τυχερών παιχνιδιών 
 
ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Ανιχνευτές καπνού 
Συσκευές θερμορύθμισης 
Θερμοστάτες 
Συσκευές μέτρησης, ζύγισης ή προσαρμογής για οικιακή η εργαστηριακή χρήση 
 
 
 
 


