
Τοποθέτηση κάδου ΑΗΗΕ 

Α. Νέος χρήστης 

Βήμα 1ο  

 Επισκέπτεστε το site της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε (www.electrocycle.gr). 

 Επιλέγετε το πεδίο ‘’ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΗΕ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΚΑΔΩΝ’’. 

 Επιλέγετε το πεδίο e-weee collection. 

 Στην οθόνη που εμφανίζεται, επιλέγετε  ‘’Εγγραφή νέου χρήστη’’. 

 

 

 

Βήμα 2ο  

Στη φόρμα ‘’ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ’’ συμπληρώνετε  τα στοιχεία σας  και το e-mail 

επικοινωνίας. 

Μέσα στην επόμενη ώρα  θα σας αποσταλεί e-mail  με τους κωδικούς εισόδου στην 

εφαρμογή. 

Βήμα 3ο  

Αφού λάβετε τους κωδικούς εισόδου σας στην εφαρμογή,  ακολουθείτε τα βήματα της 

διαδικασίας και στην οθόνη που εμφανίζεται, επιλέγετε ‘’Είσοδος’’. 

 



 

 

Εισάγετε τους κωδικούς σας στα πεδία Χρήστης & Συνθηματικό. 

Σημείωση : αρχικά το password – συνθηματικό είναι 123 , το οποίο μπορείτε να αλλάξετε 

για δικούς σας λόγους ασφαλείας. 

Βήμα 4ο  

Από το μενού, επιλέγετε ‘’Πάγια – κάδοι’’ 

 

 

 

Στη συνέχεια επιλέγετε ’’Αίτηση για κάδο συλλογής’’ 



 

 

Στην οθόνη που εμφανίζεται, επιλέγετε τον κάδο που επιθυμείτε και στο πεδίο σχόλια 

αναφέρετε σημαντικές πληροφορίες για την αρχική τοποθέτηση  (π.χ ωράριο παράδοσης  , 

ιδιαίτερότητες παράδοσης). 

Επιλέγετε καταχώρηση για να αποσταλλεί η εντολή σας. 

Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος θα ενημερωθείτε για την ακριβή ημερομηνία 

παράδοσης. 

Εναλλακτικά, μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε και τηλεφωνικά στο 

210 5319780 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Β. Υπάρχων χρήστης 

Βήμα 1ο  

 Επισκέπτεστε το site της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε (www.electrocycle.gr). 

 Επιλέγετε το πεδίο ‘’ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΗΕ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΚΑΔΩΝ’’. 

 Επιλέγετε το πεδίο e-weee collection. 

 Στην οθόνη που εμφανίζεται, επιλέγετε  ‘’Είσοδος’’. 

 

 

 

Βήμα 2ο  

Στην οθόνη που εμφανίζεται, εισάγετε τους κωδικούς σας στα πεδία Χρήστης & 

Συνθηματικό. 

 

 

 



Βήμα 3ο  

Από το μενού επιλέγετε ‘’Πάγια – κάδοι’’ 

 

 

Βήμα 4ο  

Επιλέγετε ‘’Αίτηση για κάδο συλλογής’’ 

Στην οθόνη που εμφανίζεται, επιλέγετε τον κάδο που επιθυμείτε και στο πεδίο σχόλια 

αναφέρετε σημαντικές πληροφορίες για την αρχική τοποθέτηση  (π.χ ωράριο παράδοσης, 

ιδιαιτερότητες παράδοσης). 

Επιλέγετε καταχώρηση για να αποσταλεί η εντολή σας. 

Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος θα ενημερωθείτε για την ακριβή ημερομηνία 

παράδοσης του κάδου. 

 

 



Εναλλακτικά, μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε και τηλεφωνικά στο 

210 5319780 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία! 


