
Ηλεκτρικές συσκευές 

Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές στις οποίες ρέει ηλεκτρικό ρεύμα – ανεξάρτητα αν είναι συσσωρευτές, 
μπαταρίες ή πρίζες- πρέπει να διαθέτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και ογκώδη 
απορρίμματα. 

Η μεταφορά ηλεκτρικών συσκευών  ( πλυντηρίων, πλυντηρίων πιάτων, ψυκτικών συσκευών, ηλεκτρικών 
κουζινών, στεγνωτήρων, τηλεοράσεων, οθονών, Ηλεκτρικών Υπολογιστών, συσκευών Hifi κλπ.) ή ελαιο-
ακτινοβολητές πραγματοποιείται σε ειδικές ημερομηνίες ξεχωριστά από την μεταφορά ογκωδών 
απορριμμάτων, κατά κανόνα μετά από γραπτή ανακοίνωση. 

Μικρές ηλεκτρικές συσκευές όπως π.χ. ρολόγια, τηλέφωνα, φρυγανιέρες, μίξερ, καφετιέρες, ηλεκτρικές 
ξυριστικές συσκευές, γουόκμαν, Gameboys, ηλεκτρικά παιχνίδια κλπ. συλλέγονται από το όχημα βλαβερών 
ουσιών. 

Προσοχή: Δεν συγκαταλέγονται στην περισυλλογή παλιών ηλεκτρικών συσκευών δομικά στοιχεία  χωρίς 
αυτόνομη λειτουργία (π. χ. συμπυκνωτές, καλώδια, βύσματα), σταθερά ενσωματωμένες συσκευές αερισμού 
και εγκαταστάσεις κλιματισμού, συσκευές θέρμανσης νερού, θερμάστρες νυκτερινού ηλεκτρικού ρεύματος, 
βενζινοκίνητες κουρευτικές μηχανές, αποσυνθεμένες συσκευές και μολυσμένες συσκευές (π.χ. συσκευές 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα). 

Θα βρείτε τις ειδικές ρυθμίσεις για την απόσυρση παλιών ηλεκτρικών συσκευών του δήμου σας ή της 
κοινότητά σας στο  ημερολόγιό σας αναφορικά με τα απορρίμματα. 

Επιπρόσθετες θέσεις παράδοσης παλιών ηλεκτρικών 
συσκευών: 

Κοινότητα/δήμος             Θέση παραλαβής 

Burscheid 

Leichlingen 

Odenthal 

Wermelskirchen 

AVEA Wertstoffzentrum                                   

Dieselstr. 18  

51371 Leverkusen 

Öffnungszeiten: Mo - Fr     8.00 - 18.00 Uhr 

Κοινότητα/δήμος             Θέση παραλαβής 

Overath 

Rösrath 

AWB Bergisch Gladbach 

Betriebshof 

Obereschbach 

51429 Bergisch Gladbach 

Ώρες κοινού: 
Τρι, Τε, Πε     9.00 - 12.00 και 16.00 - 18.00 η ώρα 

Σα                9.00 - 12 Uhr 

Κοινότητα/δήμος             Θέση παραλαβής 



Engelskirchen 

Gummersbach 

Hückeswagen 

Kürten 

Lindlar 

Marienheide 

Radevormwald 

Wipperfürth 

Entsorgungszentrum Leppe                              

Remshagener Straße 

51789 Lindlar-Remshagen  

Ώρες κοινού: Δευ - Πα      7.30 - 16.00  η ώρα 

Κοινότητα/δήμος             Θέση παραλαβής 

Bergneustadt 

Gummersbach 

Morsbach 

Nümbrecht 

Reichhof 

Waldbröl 

Wiehl 

Entsorgungszentrum Leppe                                    

Remshagener Straße 

51789 Lindlar-Remshagen 

Ώρες κοινού: Δευ - Πα      7.30 - 16.00  η ώρα 

Εδώ μπορείτε να παραδώσετε άνευ τελών παλιές ηλεκτρικές συσκευές από 
ιδιωτικά νοικοκυριά και εμπορικές επιχειρήσεις! 

Προσοχή: Κατά την παράδοση πάνω από 20 οικιακών μεγάλων συσκευών, ψυγείων ή συσκευών IT πρέπει 
αυτό να το αναφέρετε εκ των προτέρων στις Κεντρικές Θέσεις Συγκέντρωσης. 

 


