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Εισαγωγή

Το παρόν εγχειρίδιο παρέχεται στα Μέλη και Μετόχους της WEEE Cyprus Ltd και στόχο έχει τη βήμα
προς βήμα καθοδήγησή τους ώστε να συμπληρώσουν σωστά και εύκολα τη Δήλωσή τους. Η Δήλωση
θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται προς τη WEEE Cyprus τέσσερις φορές το χρόνο.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η περίοδος αναφοράς και η τελική ημερομηνία υποβολής
της Δήλωσης προς την WEEE Cyprus.
Α/Α

Περίοδος Αναφοράς

Τελική Ημερομηνία Υποβολής

1

Ιανουάριος - Μάρτιος

10 Απριλίου

2
3

Απρίλιος - Ιούνιος
Ιούλιος - Σεπτέμβριος

10 Ιουλίου
10 Οκτωβρίου

4

Οκτώβριος – Δεκέμβριος

10 Ιανουαρίου

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη δήλωση θα υποβάλλεται μέχρι τις 10 Απριλίου και θα αναφέρεται στις
πωλήσεις Ιανουαρίου - Μαρτίου, η δεύτερη θα υποβάλλεται μέχρι τις 10 Ιουλίου και θα αναφέρεται
στις πωλήσεις Απριλίου - Ιουνίου, η τρίτη θα υποβάλλεται μέχρι τις 10 Οκτωβρίου και θα αναφέρεται
στις πωλήσεις Ιουλίου-Σεπτεμβρίου και η τελευταία θα υποβάλλεται στις 10 Ιανουαρίου και θα
αναφέρεται στις πωλήσεις Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
Ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας σας, η WEEE Cyprus μπορεί να αποφασίσει όπως υποβάλλετε τη
Δήλωσής σας ετήσια αντί για τριμηνιαία. Στην περίπτωση αυτή, η Δήλωσή σας θα πρέπει να
υποβάλλεται μέχρι τις 20 Ιανουαρίου και θα αφορά τις πωλήσεις του προηγούμενου έτους. Αυτή η
φόρμα παρέχεται σε μια φιλική προς το χρήστη μορφή, σχεδιασμένη στο κοινά χρησιμοποιούμενο
πρόγραμμα της Microsoft Excel.
Τη Δήλωση καθώς επίσης και την επιστολή η οποία θα πρέπει να συνοδεύει τη Δήλωσή σας μπορείτε
να τις βρείτε στη σελίδα του Οργανισμού www.electrocyclosis.com.cy και θα πρέπει να αποσταλεί
στην ηλεκτρονική διεύθυνση declarations@electrocyclosis.com.cy. Για οποιαδήποτε βοήθεια ή
διευκρίνιση χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Οργανισμό μέσω της παγκύπριας γραμμής
εξυπηρέτησης 7000 9333 ή να μας αποστείλετε τα σχόλιά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
admin@weeecyprus.com.cy.
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Πως συμπληρώνεται η Δήλωση
Η παρακάτω Φόρμα αποτελεί τη Δήλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών που όλες οι
εταιρείες που είναι Μέλη και Μέτοχοι της WEEE Cyprus θα πρέπει να συμπληρώνουν. Η Δήλωση
αποτελείται από δύο μέρη, όπως φαίνεται πιο κάτω:

Πρώτο Μέρος Δήλωσης:
Αρχικά συμπληρώνουμε το πρώτο κίτρινο κουτάκι, βάζοντας Χ ή √, στο οποίο δηλώνουμε τον τύπο
των συσκευών (οικιακές ή εμπορικές) οι οποίες θα αναφέρονται στη Δήλωση. Να σας θυμίσουμε ότι:
Οικιακή συσκευή θεωρείται κάθε συσκευή η οποία μπορεί να βρεθεί σε ένα νοικοκυριό.
Μια εταιρεία η οποία πωλεί οικιακές αλλά και εμπορικές/επαγγελματικές συσκευές θα πρέπει να
συμπληρώσει δύο ξεχωριστές δηλώσεις, μια για τον κάθε τύπο συσκευών. Στη συνέχεια και εφόσον
έχει συμπληρωθεί το πρώτο κίτρινο κουτάκι, θα πρέπει να συμπληρωθούν στα επόμενα κίτρινα
κουτάκια του πρώτου μέρους της δήλωσης τα στοιχεία της εταιρείας σας. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να
συμπληρώσετε το όνομα της εταιρείας, τον αριθμό εγγραφής, τον αριθμό Φ.Π.Α, την περίοδο
αναφοράς της δήλωσης (η οποία θα πρέπει να αναφέρεται και στην πρώτη πράσινη γραμμή), την
ημερομηνία που συμπληρώθηκε η δήλωση, το άτομο που είναι υπεύθυνο από την εταιρεία σας για
την συμπλήρωση της δήλωσης, το τηλέφωνο και τις συνολικές πωλήσεις της εταιρείας σας σε ευρώ
για την περίοδο στην οποία αναφέρεται η δήλωση. Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας σας
χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό μόνο για στατιστικούς λόγους και είναι απαραίτητες και για τη
δική σας διευκόλυνση στη συμπλήρωση των επόμενων δηλώσεών σας.
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Δεύτερο Μέρος Δήλωσης:
Στο δεύτερο μέρος της δήλωσης συμπληρώνετε μόνο τα κίτρινα κουτάκια. Σε κάθε μια από τις 12
κατηγορίες πρέπει να υπολογίσετε το βάρος (σε τόνους) των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών που
έχετε πωλήσει και που οι ίδιοι έχετε εισάγει ή κατασκευάσει. Για τις κατηγορίες 1 έως 9 θα πρέπει να
διαχωρίσετε το ολικό βάρος στις 2 υποκατηγορίες <50cm και >50cm. Εξαίρεση αποτελεί η κατηγορία
1α «Κλιματιστικά» η οποία δεν διαχωρίζεται στις υποκατηγορίες <50cm και >50cm. Στην
υποκατηγορία <50cm ανήκουν τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη που η μεγαλύτερη τους
διάσταση (μήκος, πλάτος και ύψος) είναι μικρότερη των 50 εκατοστών, ενώ στην υποκατηγορία
>50cm ανήκουν τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη που η μεγαλύτερη τους διάσταση είναι
μεγαλύτερη των 50 εκατοστών. Στο Παράρτημα αναφέρονται οι συσκευές που περιλαμβάνονται σε
κάθε κατηγορία. Προκειμένου να συμπληρώσετε τα κουτάκια αυτά θα πρέπει να υπολογίσετε το ολικό
βάρος όλων των συσκευών που έχετε πωλήσει ανά υποκατηγορία από την κάθε συγκεκριμένη
κατηγορία. Θα πρέπει να φυλάσσετε τους υπολογισμούς με βάση τους οποίους έχετε συμπληρώσει
την κάθε Δήλωση έτσι ώστε σε περίπτωση ελέγχου να μπορείτε να δικαιολογήσετε το πληρωτέο ποσό
που έχετε υπολογίσει.
Η Δήλωση δεν σας επιτρέπει να συμπληρώσετε τα γκρίζα κουτάκια καθώς χρησιμοποιούνται για να
παρέχουν πληροφορίες. Για παράδειγμα, τα γκρίζα κουτάκια στο πρώτο μέρος της δήλωσης
χρησιμοποιούνται μόνο από τον Οργανισμό μας. Επίσης, τα γκρίζα κουτάκια στα αριστερά του
δεύτερου μέρους της δήλωσης, παρουσιάζουν τις 12 κατηγορίες στις οποίες διαχωρίζονται τα
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Τα γκρίζα κουτάκια κάτω από τα τέλη ανά τόνο δείχνουν τις χρεώσεις
ανά κατηγορία. Οι στήλες «Ολικό», «ΦΠΑ» και «Σύνολο» που βρίσκονται στα δεξιά του δεύτερου
μέρους της δήλωσης, υπολογίζουν το ολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την κάθε μια από τις
δώδεκα κατηγορίες καθώς επίσης το Φ.Π.Α και το σύνολο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στο
κάτω μέρος της Δήλωσης φαίνεται το ολικό ποσό που θα πρέπει να καταβάλετε στον Οργανισμό για
τη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται η Δήλωση.
Ανάλογα με την περίοδο στην οποία αναφέρεται η Δήλωση πρέπει να επιλέξετε και την κατάλληλη
Δήλωση από αυτές που περιλαμβάνονται στη σελίδα 5. Όλες οι δηλώσεις συμπληρώνονται με τον ίδιο
τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω. Οι δηλώσεις διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως εξής: Στη Δήλωση
2 τα κλιματιστικά έχουν μεταφερθεί από την κατηγορία «Ψυγεία και Κλιματιστικά» που είναι στη
Δήλωση 1, σε δική τους κατηγορία, που αποτελεί υποκατηγορία των οικιακών συσκευών. Η Δήλωση 3
έχει τις ίδιες κατηγορίες συσκευών με τη Δήλωση 2 με τη διαφορά ότι τα τέλη ανά τόνο για κάθε
κατηγορία έχουν μειωθεί.
Στη συνέχεια, ακολουθεί παράδειγμα το οποίο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο
που συμπληρώνεται η Δήλωση.
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Δήλωση ανάλογα με την περίοδο αναφοράς

Δήλωση 1
01/12/09 – 30/06/10

Δήλωση 2
01/07/10 – 31/12/12

Δήλωση

Δήλωση 3
01/01/13–Σήμερα

5

Παράδειγμα
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα χρησιμοποιούμε τη Δήλωση 3. Ας υποθέσουμε ότι η εταιρεία
μας έχει πωλήσει τις πιο κάτω συσκευές:
Πίνακας 1. Πωλήσεις συσκευών εταιρείας σε τεμάχια

Συσκευές

Τεμάχια

Πλυντήρια
Στεγνωτήρια
Τηλεοράσεις
Τηλεοράσεις
Ηλεκτρικά Μαχαίρια
Ψυγεία

500
70
500
200
150
1000

Βάρος Συσκευής
(Κιλά)
85
80
80
40
2
70

Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, η εταιρεία έχει πωλήσει συσκευές από 3 κατηγορίες.
Πίνακας 2. Συσκευές ανά κατηγορία Δήλωσης

Συσκευές
Πλυντήρια
Στεγνωτήρια
Τηλεοράσεις
Τηλεοράσεις
Ηλεκτρικά Μαχαίρια
Ψυγεία

Κατηγορία Συσκευών
1
(Οικιακές Συσκευές)
1
(Οικιακές Συσκευές)
12
(Οθόνες κ’ Τηλεοράσεις)
12
(Οθόνες κ’ Τηλεοράσεις)
1
(Οικιακές Συσκευές)
11
(Ψυγεία)

Υποκατηγορία
<50 cm
>50 cm
√
√

√

Από την κατηγορία «Οικιακές Συσκευές» έχουν πουληθεί πλυντήρια, στεγνωτήρια και ηλεκτρικά
μαχαίρια. Τα δύο πρώτα ανήκουν στην υποκατηγορία άνω των 50 εκατοστών, ενώ τα ηλεκτρικά
μαχαίρια στην υποκατηγορία κάτω των 50 εκατοστών. Το ολικό βάρος που πρέπει να δηλωθεί στην
κατηγορία «Οικιακές Συσκευές» είναι:
α. >50 cm
(500 * 85) + (70 * 80) = 48100 κιλά =48,100 τόνοι
β. <50 cm
150 * 2 = 300 κιλά = 0,300 τόνοι
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Από την κατηγορία «Οθόνες κ’ Τηλεοράσεις» η εταιρεία έχει πωλήσει 2 ειδών τηλεοράσεις. Το ολικό
βάρος που πρέπει να δηλωθεί στην πιo πάνω κατηγορία είναι:
(500 * 80) +(200 * 40) = 48000 κιλά = 48 τόνοι
Από την κατηγορία «Ψυγεία» η εταιρεία έχει πωλήσει 1000 ψυγεία. Το ολικό βάρος που θα πρέπει να
δηλωθεί στην πιο πάνω κατηγορία είναι:
1000 * 70 = 70000 κιλά =70 τόνοι
Η συμπληρωμένη δήλωση φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί πιο κάτω. Όπως θα προσέξετε, για την
πρώτη κατηγορία «Οικιακές Συσκευές» η εταιρεία πρέπει να καταβάλει το ποσό των 4459,42 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την κατηγορία 11 «Ψυγεία» το ποσό των 17976,24 ευρώ και για
την κατηγορία 12 «Οθόνες και Τηλεοράσεις» το ποσό των 12989,82. Συνολικά, η εταιρεία πρέπει να
καταβάλει για την ανακύκλωση των συγκεκριμένων συσκευών που πώλησε το ποσό των 35425,48
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Απο……………………Εως ……………………….
Οικιακά:
1
2
3
4
5
6
7
8

Α/Α
1
1α
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Εμπορικά:

Όνομα εταιρείας:
Αριθμός εφόρου εταιρειών:
Αριθμός εγγραφής στο Φ.Π.Α.:
Περίοδος αναφοράς:
Ημερομηνία συμπλήρωσης:
Υπεύθυνο άτομο:
Τηλέφωνο:
Πωλήσεις περιόδου σε €:

Κατηγορίες τελών Η.Η.Ε
Οικιακές συσκευές
Κλιματιστικά
Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
Καταναλωτικά είδη
Φωτιστικά είδη
Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία
Παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού
Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου
Συσκευές αυτόματης διανομής
Λαμπτήρες φθoρισμού
Ψυγεία
Οθόνες και τηλεοράσεις

Received date
Received by
Noted by
Approved by

Τόνοι
<50CM
>50CM

Τέλη ανά τόνο €
<50CM >50CM

0,300

131,32 77,75
77,75
131,32 77,75
131,32 77,75
131,32 77,75
131,32 77,75
131,32 77,75
131,32 77,75
131,32 77,75
131,32 77,75
476,48
217,63
229,34

48,100

70,000
48,000

Official use only
Net €
Vat €
Total €

Ολικό
€
3.779,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.234,10
11.008,32

30.021,59
5.403,89
35.425,48

ΦΠΑ
€
680,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.742,14
1.981,50
Ολικό
ΦΠΑ

Πληρωτέο ποσό σε €

Σύνολο
€
4.459,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.976,24
12.989,82
30.021,59
5.403,89
35.425,48
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Είναι σημαντικό για την κάθε συσκευή που πωλείτε, να υπολογίσετε το κόστος
ανακύκλωσης και να το προσθέσετε στο κόστος της συσκευής προσαρμόζοντας ανάλογα
και την τιμή πωλήσεώς της.

Για παράδειγμα, το κόστος ανακύκλωσης ενός πλυντηρίου που ζυγίζει 75 κιλά, με βάση τη χρέωση
(Δήλωση 3) υπολογίζεται ως εξής:
1000 κιλά

77,75 ευρώ

85 κιλά

χ

Χ = (85 κιλά *77,75 ευρώ) / 1000 κιλά = 6,61 ευρώ
Η τιμή 6,61 ευρώ είναι το κόστος ανακύκλωσης του συγκεκριμένου πλυντηρίου και μπορεί να
προστεθεί στο κόστος πώλησής του.

Τέλος, το βάρος των μπαταριών για συσκευές που δουλεύουν με μπαταρίες (π.χ. φορητοί
υπολογιστές) δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στο βάρος της συσκευής.
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Παράρτημα
Κατηγορίες των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και τι περιλαμβάνει η κάθε μια.

1

Οικιακές συσκευές
Πλυντήρια ρούχων
Στεγνωτήρια ρούχων
Πλυντήρια πιάτων
Συσκευές μαγειρικής
Στεγνωτήρια ρούχων
Ηλεκτρικές κουζίνες
Ηλεκτρικά μάτια
Φούρνοι μικροκυμάτων
Άλλες μεγάλες συσκευές χρησιμοποιούμενες για μαγείρεμα και άλλες διαδικασίες
επεξεργασίας τροφίμων
Ηλεκτρικές θερμάστρες
Ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα (ηλεκτρικό καλοριφέρ)
Άλλες μεγάλες συσκευές χρησιμοποιούμενες για θέρμανση χώρων, κρεβατιών,
καθισμάτων
Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες
Άλλα είδη εξοπλισμού αερισμού, απαγωγής αερίων και κλιματισμού
Ηλεκτρικές σκούπες
Σκούπες χαλιών
Άλλες συσκευές καθαριότητας
Συσκευές χρησιμοποιούμενες για ράψιμο, πλέξιμο, ύφανση και άλλες
κλωστοϋφαντουργικές εργασίες
Ηλεκτρικά σίδερα και άλλες συσκευές για το σιδέρωμα, το μαγγάνισμα και εν γένει
τη φροντίδα των ρούχων
Φρυγανιέρες
Συσκευές τηγανίσματος (φριτέζες)
Μύλοι, καφετιέρες και συσκευές ανοίγματος ή σφραγίσματος περιεκτών ή
συσκευασιών
Ηλεκτρικά μαχαίρια
Συσκευές κοπής και στεγνώματος μαλλιών, βουρτσίσματος δοντιών, ξυρίσματος,
μασάζ και άλλες συσκευές περιποίησης του σώματος - Ρολόγια και εξοπλισμός
μέτρησης, αναγραφής ή καταγραφής χρόνου
Ζυγαρίες

1α

Κλιματιστικά
Μεγάλες συσκευές ψύξης
Συσκευές κλιματισμού
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2

Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
Συγκεντρωτική επεξεργασία δεδομένων:
Μεγάλοι υπολογιστές (mainframes)
Μεσαίοι υπολογιστές (mini computers)
Μονάδες εκτύπωσης
Προσωπικοί υπολογιστές (συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών μονάδων
επεξεργασίας (CPUs), των ποντικιών και των πληκτρολογίων)
Φορητοί υπολογιστές (lap-top) συμπεριλαμβανομένων των CPUs, των ποντικιών και
των πληκτρολογίων
Υπολογιστές τσέπης (notebook)
Υπολογιστές χειρός (notepad)
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 που λειτουργούν με νομίσματα
Ασύρματα τηλέφωνα
Κινητά τηλέφωνα
Συστήματα τηλεφωνητών και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για τη μετάδοση
ήχου, εικόνων ή άλλων πληροφοριών με τηλεπικοινωνιακά μέσα
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Καταναλωτικά είδη
Ραδιόφωνα
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 μέσων.

4

Φωτιστικά είδη
Φωτιστικά για λαμπτήρες φθορισμού πλην των οικιακών φωτιστικών σωμάτων
Άλλος φωτιστικός εξοπλισμός και εξοπλισμός προβολής ή ελέγχου του φωτός πλην
των λαμπτήρων πυράκτωσης
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5

Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης
κλίμακας σταθερών βιομηχανικών εργαλείων)
Τρυπάνια
Πριόνια
Ραπτομηχανές
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 ρόμοιες επεξεργασίες
ξύλου, μετάλλου και άλλων υλικών
Εργαλεία για τη στερέωση με βίδες, καρφιά ή καρφοβελόνες και την αφαίρεση 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

6

Παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού
Ηλεκτρικά τραίνα ή αυτοκινητοδρόμια
Φορητές κονσόλες βίντεο παιχνιδιών
Βιντεοτταιχνίδια
Υπολογιστές για πτοδηλασία, καταδύσεις, τρέξιμο, κωττηλασία, κ.λπΑθλητικός εξοπλισμός με ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία
Κερματοδέκτες τυχερών τταιχνιδιών

7

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (εξαιρουμένων των εμφυτευμένων και
μολυσμένων)
Ακτινοθεραπευτικός εξοπλισμός
Καρδιολογικός εξοπλισμός
Συσκευές αιμοκάθαρσης
Συσκευές πνευμονικής οξυγόνωσης
Εξοπλισμός πυρηνικής ιατρικής
Ιατρικός εξοπλισμός για in-vitro διάγνωση
Συσκευές ανάλυσης
Τεστ γονιμοποίησης
Άλλες συσκευές για την ανίχνευση, την πρόληψη, την παρακολούθηση, την
αντιμετώπιση ή την ανακούφιση ασθενειών, τραυματισμού ή αναπηριών

8

Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου
Ανιχνευτές καπνού
Συσκευές θερμορύθμισης
Θερμοστάτες
Συσκευές μέτρησης, ζύγισης ή προσαρμογής για οικιακή η εργαστηριακή χρήση

11

Άλλα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου χρησιμοποιούμενα σε βιομηχανικές
εγκαταστάσεις (π.χ. σε ταμπλώ ελέγχου)
9

Συσκευές αυτόματης διανομής
Συσκευές αυτόματης διανομής θερμών ποτών
Συσκευές αυτόματης διανομής θερμών ή ψυχρών φιαλών ή μεταλλικών δοχείων
Συσκευές αυτόματης διανομής στερεών προϊόντων
Συσκευές αυτόματης διανομής χρημάτων
Κάθε είδους συσκευές αυτόματης διανομής οποιουδήποτε προϊόντος

10

Λαμπτήρες φθορισμού
Ευθείς λαμπτήρες φθορισμού
Λαμπτήρες φθορισμού μικρών διαστάσεων
Λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής έντασης, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων
νατρίου υψηλής πίεσης και των λαμπτήρων αλογονούχων μετάλλων
Λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης

11

Ψυγεία
Ψυγεία
Καταψύκτες (όλων των ειδών)
Άλλες μεγάλες συσκευές χρησιμοποιούμενες για ψύξη, διατήρηση και αποθήκευση
τροφίμων

12

Οθόνες και τηλεοράσεις
Τηλεοράσεις (όλων των ειδών)
Οθόνες (όλων των ειδών)
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