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Οδηγός Δήλωσης 
 
Αυτό το εγχειρίδιο παρέχεται στα μέλη της Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd, και στόχο έχει 
να τους καθοδηγήσει βήμα προς βήμα για να συμπληρώσουν σωστά και εύκολα την δήλωση 
καταλόγου των συσκευασιών τους. Αυτή η Δήλωση πρέπει να συμπληρώνεται και να 
παραδίνεται στο σύστημα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους. Αυτή η φόρμα παρέχεται σε 
μία φιλική προς χρήση μορφή, σχεδιασμένη στο κοινά χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα της 
Microsoft Excel. Ο στόχος του οδηγού είναι να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα και να 
διευκολύνει τον χρήστη στην συμπλήρωση της φόρμας. Παρακαλώ όπως προτείνετε 
οποιαδήποτε βελτίωση ή καλυτέρευση του Οδηγού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
admin@greendot.com.cy 
 
Σημαντικές παράμετροι 
 
Το κύριο χαρακτηριστικό της δήλωσης καταλόγου είναι ότι χρειάζεται μόνο την κατηγορία και 
την ποσότητα του προϊόντος για να συμπληρωθεί.  
Στην δήλωση αυτή συμπληρώνουμε ΜΟΝΟ την ποσότητα της πρωτογενής συσκευασία του 
προϊόντος. 
 
Η δευτερογενής και τριτογενής συσκευασία υπολογίζεται με μια αναλογία γύρω στο 20% του 
συνολικού βάρους των υλικών της Δήλωσης Καταλόγου. 
 
Φόρμας Δήλωσης Καταλόγου 
 
Επίσης σημειώστε τα ακόλουθα σημαντικά θέματα όταν συμπληρώνετε την δήλωση 
καταλόγου: 
 

1. Χρειάζεται να συμπληρώσετε μόνο τα άσπρα κουτάκια (στήλες Α-Ε). Όλα τα 
γκρίζα κουτάκια υπολογίζονται αυτόματα και συμπληρώνονται από το πρόγραμμα 
(στήλες F-H).  
2. Χρησιμοποιήστε μόνο τη λειτουργία «copy-paste-special-value» για την 
συμπλήρωση των Ταυτοτήτων και Περιγραφών των προϊόντων (στήλες Α-Β). Κάντε το 
ίδιο για την στήλη «units sold» (στήλη E) 
3. Για εκτύπωση, επιλέξετε την ακριβή περιοχή της συμπληρωμένης δήλωσης και 
μετά τυπώστε την καθορισμένη περιοχή. ΜΗΝ τυπώσετε όλο το λογιστικό φύλλο 
διότι περιέχει πολλές πληροφορίες στο φόντο και η μια τέτοια εκτύπωση θα ήταν 
τεράστια. 

 
4.   Χρησιμοποιήστε τον εξελισσόμενο κατάλογο για να κάνετε τις σωστές επιλογές 
και να συμπληρώσετε όλα τα κουτάκια στις στήλες C και D. Εάν προτιμάτε μπορείτε να 
αποφύγετε την χρήση του ποντικιού και να κινήστε μέσα στο λογισμικό φύλλο με τα 
τέσσερα βελάκια που βρίσκονται στο πληκτρολόγιο σας. 
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Μπορείτε να ανοίξετε οποιονδήποτε εξελισσόμενο κατάλογο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Alt 
και  
 
 
     ή 
 
 
 
 



  

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

 

Company Name:

Membership Number: Glass: 0,00 Others: 0,00

Declaration Year: Paper: 0,00 Non Recoverarble.: 0,00

Date Of Completion: 2013 Steel: 0,00

Contact Person: Aluminium: 0,00

Prepared By (If Different): PET: 0,00

Date Of Submission: HDPE: 0,00

Sales: Drink cartons: 0,00 Total 0,00

Received by Net invoice amount € 0,00

Noted by

Approved by

ID Description Of the Product Category Family # Units Sold

Price Per 

Unit Total Price

Running 

Subtotal

€cent € €

Catalogue Declaration All

Official use only

 Weight in kilo - Household

 
 
        A                      B                                                  C                D               E           F            G             H

Γραμμές από 

5 μέχρι 18 

Γραμμές από 

23 μέχρι … 



ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
 
Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, κάθε οργανισμός πρέπει να συμπληρώνει την  δήλωση 
συσκευασίας κάθε χρόνο. Ο χρόνος Δήλωσης (Ν) καθορίζεται ως ο χρόνος όπου ο κάθε 
οργανισμός καθορίζει την Green Dot Cyprus ως αρμόδιο για να αναλάβει τις υποχρεώσεις του 
που αφορούν τις απόβλητες συσκευασίες. Για να συμπληρωθεί η δήλωσης συσκευασίας για 
τον χρόνο δήλωσης, ο κάθε οργανισμός πρέπει να παρέχει πληροφορίες που να βασίζονται 
στον χρόνο που προηγείται (Ν-1) τον χρόνο δήλωσης. Για παράδειγμα, εάν ο χρόνος 
δήλωσης (Ν) είναι το 20011, ο οργανισμός πρέπει να παρέχει πληροφορίες στην Green Dot 
Cyprus που να αφορούν τις συσκευασίες που τοποθετήθηκαν στην αγορά το 2010 (Ν-1). 
 
Πρέπει να δηλώσετε όλες τις πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς συσκευασίες. Ο 
ορισμός των όρων αυτών με βάση τον Νόμο είναι: 
 

(α) Πρωτογενείς συσκευασίες είναι οι συσκευασίες που σχεδιάζονται για να 
αποτελέσουν μονάδα πώλησης προς τον τελικό χρηστή ή καταναλωτή στο 
σημείο αγοράς. 

(β) Δευτερογενείς συσκευασίες είναι οι συσκευασίες που σχεδιάζονται για να 
αποτελέσουν μία ομαδοποίηση ενός συγκεκριμένου αριθμού μονάδων πώλησης 
στο σημείο αγοράς. 

(γ) Τριτογενείς συσκευασίες είναι οι συσκευασίες που σχεδιάζονται ούτως ώστε 
να διευκολύνουν τον χειρισμό και μεταφορά των μονάδων πώλησης ή των 
ομαδοποιημένων συσκευασιών. 

 
Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο της Δήλωσης είναι η διαλογή των συσκευασιών σας μεταξύ 
των δύο κύριων ομάδων: Οικιακές συσκευασίες και Εμπορικές/Βιομηχανικές 
συσκευασίες. 
 
Παρόλο που η περιγραφή των συσκευασιών των τριών κατηγοριών: πρωτογενείς, 
δευτερογενείς και τριτογενείς στην Νομοθεσία, θέτει ένα γενικό πλαίσιο, στην 
πραγματικότητα τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα στο να ξεχωρίσουμε μεταξύ οικιακών και 
εμπορικών συσκευασιών εφόσον κάποτε αυτό που φαίνεται να είναι δευτερογενείς 
συσκευασία (κατ’ επέκταση εμπορική/βιομηχανική συσκευασία) γίνεται οικιακή εάν το προϊόν 
διατίθεται σε ομάδες στο σημείο πώλησης. Ένα καλό παράδειγμα είναι τα ποτά τα οποία 
τοποθετούνται σε τενεκεδάκια ή μπουκάλια ΡΕΤ και έπειτα ομαδοποιούνται σε χαρτόνι ή 
πλαστικό φιλμ των 6 ή 8 τεμαχίων ή περισσότερων και είναι αυτήν την ομάδα που εν τέλει 
αγοράζουν οι καταναλωτές από τα καταστήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτό το φιλμ ή 
χαρτόνι είναι δευτερογενείς συσκευασία άλλα είναι και οικιακή συσκευασία εφόσον διατίθεται 
στο σημείο πώλησης.  
 
Κατά συνέπεια, ο κανόνας για να μπορούμε να αποφασίζουμε ποια είναι η οικιακή συσκευασία 
και ποια δεν είναι, είναι ο ακόλουθος: 
 

(α) Όλες οι συσκευασίες που καταλήγουν στα ράφια των καταστημάτων (στο 
σημείο πώλησης), ασχέτως εάν είναι μόνο πρωτογενείς ή πρωτογενείς και 
δευτερογενείς, δηλώνονται ως οικιακές συσκευασίες. 

(β) Όλες οι άλλες συσκευασίες δηλώνονται ως εμπορικές/βιομηχανικές. 
 
Δεν πρέπει να δηλώνετε συσκευασίες προϊόντων που έχει αγοράσει η εταιρεία σας 
από άλλο εισαγωγέα ή τοπικό κατασκευαστή στην Κυπριακή αγορά εκτός κι εάν 
φέρει την δική σας προσωπική ετικέτα. Επίσης, μην δηλώνετε συσκευασίες που 



  

έχετε πουλήσει σε ξένη αγορά ή που έχετε εισάγει για πώληση σε ξένη αγορά. Μην 
δηλώσετε συσκευασίες επιστρεπτέων προϊόντων.  
 
Δηλώστε συσκευασίες προϊόντων που έχετε διαθέσει ως δείγματα ή δώρα σε πελάτες, 
αντιπροσώπους κ.τ.λ. 
 
Ολοκλήρωση της Φόρμας βήμα προς βήμα 
 
Γενικές Πληροφορίες 
 
Στις γραμμές 5 με 18 πρέπει να δηλώσετε τα στοιχεία της εταιρείας σας. Συμπληρώστε το 
πλήρες όνομα της εταιρείας σας, τον αριθμό μέλους σας (που είναι ο ίδιος με τον αριθμό 
εγγραφής της εταιρείας σας), το έτος δήλωσης το οποίο είναι το έτος στο οποίο αναφέρεται 
αυτή η δήλωση σας, η ημερομηνία που έχετε συμπληρώσει τη δήλωση, το άτομο 
επικοινωνίας που θα είναι υπεύθυνο για όλη την επικοινωνία με την Green Dot Cyprus, το 
όνομα του ατόμου που έχει συμπληρώσει την δήλωση, την ημερομηνία υποβολής της 
δήλωσης, και τελευταία τον κύκλο εργασιών σας για το έτος δήλωσης. 
 
Πάντοτε να θυμάστε ότι τα γκρίζα κουτάκια υπολογίζονται αυτόματα και δεν πρέπει να 
περάσετε τίποτα σε αυτά τα κουτάκια. Τα γκρίζα κουτάκια πάνω από την φόρμα και δίπλα 
από τα στοιχεία της εταιρείας σας υπολογίζουν αυτόματα, καθώς συμπληρώνετε την 
υπόλοιπη φόρμα, το σύνολο των συσκευασιών ανά υλικό που έχετε τοποθετήσει στην αγορά. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους αριθμούς για να συμπληρώσετε την φόρμα 
δήλωσης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 
 
Στοιχεία Συσκευασίας 
 

 Η Στήλη Α η ταυτότητα των προϊόντων όπως τα κρατάτε στα δικά σας συστήματα 
πληροφορικής. Αυτή η ταυτότητα θα βοηθήσει τόσο εσάς όσο και εμάς να 
αναγνωρίσουμε το προϊόν. Σε περίπτωση που δεν έχετε ταυτότητα των προϊόντων 
σας, τότε παρακαλώ αναθέστε αύξων αριθμούς αρχίζοντας από το 1. 

  Η Στήλη Β απαιτεί την Περιγραφή του προϊόντος όπως είναι περασμένα στα δικά σας 
συστήματα πληροφορικής. 

 Η Στήλη C απαιτεί την Κατηγορία του προϊόντος. Αυτό μπορεί να επιλεγεί από τον 
εξελισσόμενο κατάλογο με τις επιλογές που βρίσκονται στον πιο κάτω πίνακα. Πρέπει 
να επιλέξετε αυτή που περιγράφει καλύτερα το προϊόν σας. 

  

ΣΤΗΛΗ C  

1. Φαγητό - Food 
2 Καθαρισμός και Συντήρηση - 
Cleaning and Maintenance 
3 Προσωπική Φροντίδα - Personal 
care 
4 Φαρμακευτικά - Pharmaceutical 
5 Είδη κήπου - Garden 
implements 
6 DIY 

 

7 Ρουχισμός, υποδήματα, 
Υφάσματα και Αξεσουάρ - Clothing, 
Shoes, Textile and Accessories 
8 Ηλεκτρικά Είδη - Electrical 
Appliances 
9 Οικιακός Εξοπλισμός - Home 
Equipment 
10 Ζώα - Animals  
11 Διάφορα - Miscellaneous 
12 Συσκευασίες Υπηρεσιών - 
Service Packaging 

 

 



  

a. Η Στήλη D απαιτεί την οικογένεια του προϊόντος. Ανάλογα με την επιλογή που έχετε 
κάνει στην Στήλη C θα εμφανιστεί και ο ανάλογος εξελισσόμενος κατάλογος με τις πιο 
κάτω επιλογές. Πρέπει να επιλέξετε αυτές που περιγράφουν καλύτερα τα προϊόντα 
σας. 

 
 Εάν στην Στήλη C η επιλογής σας ήταν το 

Φαγητό  
 

Οι επιλογές της Στήλης D θα είναι -   

 A.1 Επαλείμματα, μαρμελάδες και μέλι 
-  Spreads, jams and honey 

 A.2 Φρούτα και Λαχανικά (φρέσκα, 
κατεψυγμένα, συσκευασμένα και 
έτοιμα) - Fruit and Vegetable (fresh, 
frozen, canned and prepared) 

 A.3 Μπισκότα, ζυμαρικά, ψωμί, 
ζυμαρικά και παρόμοια προϊόντα - 
Biscuit, pastry, bread, pasta and 
similar products 

 A.4 Καφές, τσάι και άλλα στιγμιαία 
ροφήματα - Coffee, tea, and other 
instant drinks 

 A.5 Έλαια και λιπαρά - Oils and fats 
 A.6 Ζάχαρη, είδη ζαχαροπλαστικής, 

σοκολάτες και άλλα παρόμοια 
προϊόντα -  Sugar Confectionary 
chocolate and similar products 

 A.7 Σούπες και έτοιμα φαγητά - Soups 
and ready made dishes 

 A.8 Σάλτσες και μπαχαρικά - Sauces 
and spices 

 A.9 Κρέας και ψάρι (φρέσκα, 
κατεψυγμένα, κονσερβοποιημένα και 
προπαρασκευασμένα - Meat and Fish 
(fresh, frozen, canned, and prepared) 

 A.10 Γαλακτοκομικά προϊόντα 
(εξαιρώντας ποτά), βούτυρο, τυρί και 
παρόμοια προϊόντα - (Dairy products 
(excluding drinks), butter, cheese, and 
similar products 

 A.11 Άλλα τρόφιμα (π.χ. μπισκότα, 
τσιπς, ξύδι, προϊόντα σόγιας, κ.τ.λ.) - 
Other food products (e.g. savory 
biscuits, crisps, vinegar, soya based 
products, etc) 

 

 



  

Εάν στη Στήλη C η επιλογή σας ήταν 
Καθαρισμός και Συντήρηση  

Εάν στην Στήλη C η επιλογή σας ήταν 
Προσωπική Φροντίδα  

Οι επιλογές της Στήλης D θα είναι  Οι επιλογές της Στήλης D θα είναι  

 C.1 Προϊόντα Καθαρισμού και 
Συντήρησης -Cleaning and 
maintenance products 

 C.2 Αξεσουάρ για καθάρισμα και 
συντήρηση (σκούπα, σφουγγαρίστρα, 
κουβάδες, σφουγγάρια, κ.τ.λ.) - 
Accessories for Cleaning and 
maintenance products (brush, mop, 
buckets, sponge, etc) 

 D.1 Προϊόντα Περιποίησης Μαλλιών - 
Hair care products 

 D.2 Προϊόντα περιποίησης σώματος 
και δοντιών - Body and dental care 
products 

 D.3 Αξεσουάρ για το σώμα, τα μαλλιά 
και τα δόντια (π.χ. χαρτί υγείας, 
χαρτομάντιλα, οδοντόβουρτσα, 
βούρτσα μαλλιών) -  Accessories for 
body, hair and dental care products 
(e.g. toilet paper, paper tissue, 
toothbrush, hair brush, etc) 

 

Εάν στην Στήλη C η επιλογή σας ήταν 
Φαρμακευτικά Προϊόντα  

Εάν στην Στήλη C η επιλογή σας ήταν Είδη 
Κήπου  

Οι επιλογές της Στήλης D θα είναι  Οι επιλογές της Στήλης D θα είναι  

 E.1 Φάρμακα (συμπεριλαμβανομένων 
και προϊόντων για κτηνίατρους, 
οδοντίατρους, φυσιοθεραπευτές, 
κ.τ.λ.) - Medicine (including products 
for veterinary surgeons, dentists, 
physiotherapists, etc) 

 F.1 Λουλούδια, φυτά, σπόροι, 
προϊόντα κήπου, κ.τ.λ.) - Flowers, 
plants, seeds, garden products, etc) 

 F.2 Εργαλεία και αξεσουάρ για 
κηπουρική (π.χ. γλάστρες, ομπρέλα 
ήλιου, ψησταριά, κ.τ.λ.) και είδη 
κατασκήνωσης - Tools and accessories 
for gardening (e.g. pots, parasol, 
barbecue, etc.) and camping 

 

Εάν στην Στήλη C η επιλογή σας ήταν DIY  Εάν στην Στήλη C η επιλογή σας ήταν 
Ρουχισμός, υποδήματα, υφάσματα και 
αξεσουάρ  

Οι επιλογές της Στήλης D θα είναι  Οι επιλογές της Στήλης D θα είναι 

 G.1 Εργαλεία και σιδηρικά - Tools and 
general hardware 

 G.2 Γόμες και παρόμοια προϊόντα - 
Glues and similar products 

 G.3 Μπογιές και Βερνίκια - Paints and 
varnishes 

 G.4 Διάφορα είδη DIY (π.χ. βούρτσες 
μπογιατίσματος, ξυλουργικά 
κουφώματα, τσιμέντο <10 κιλά / 10 
λίτρα,…) Miscellaneous DIY items (e.g. 
paint brushes, joinery items, cement < 
10kg / 10L,..) 

 H.1 Ρουχισμός, υποδήματα, 
υφάσματα (π.χ. λευκά είδη, κιλίμι, 
ταξιδιωτική βαλίτσα), δερμάτινα είδη 
(π.χ. τσάντα, πορτοφόλι, ζώνη, κ.τ.λ.) 
και αξεσουάρ (π.χ. είδη ραπτικής) - 
Clothing, shoes, textile (e.g. bed, table 
and kitchen liner, rug, travel bag), 
leather goods (e.g. bag, purse, belt, 
etc.) and accessories (e.g. sewing 
accessories)  

 

Εάν στην Στήλη C η επιλογή σας ήταν 
Ηλεκτρικά Είδη  

Εάν στην Στήλη C η επιλογή σας ήταν 
Οικιακός Εξοπλισμός  

Οι επιλογές της Στήλης D είναι  Οι επιλογές της Στήλης D θα είναι  

 I.1 Μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. 
τηλεόραση, στερεοφωνικό 

 J.1 Μαγειρικά σκεύη, επιτραπέζια 
σκεύη, αντικείμενα διακόσμησης (π.χ. 



  

συγκρότημα, μηχάνημα 
οπτικομαγνητικής εγγραφής, ψυγείο, 
πλυντήριο, στεγνωτήριο…) -  Large 
electrical appliances (e.g. television, 
hi-fi systems, video, fridge, washing 
machine, dryer …) 

 Ι.2 Μικρές ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. 
ράδιο, τηλέφωνο, υπολογιστική 
μηχανή τσέπης, ημερήσια διάταξη 
τσέπης, ηλεκτρονική κονσόλα 
παιχνιδιών, εικονοληπτική μηχανή, 
καφετιέρα, συμμικτής - Small electrical 
appliances (e.g. radio, telephone, 
pocket calculator, pocket agenda, 
game console, camera, coffee 
machine, blender…) 

 Ι.3 Accessories for electrical 
appliances and similar products 
(including light bulbs, batteries, film 
for cameras, CDs, extension leads, 
etc) 

μαχαιροπήρουνα, επιτραπέζια είδη, 
βάζα, πετσέτες φαγητού, είδη 
διακόσμησης) -  Kitchen implements, 
tableware, home decoration articles 
(e.g. cutlery, table accessories, vases, 
serviettes, decoration articles) 

 J.2 Έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού 
χώρου (π.χ. ξύλινη βάση κρεβατιού, 
στρώμα) Indoor and outdoor furniture 
and accessories (e.g. slatted bed base, 
mattress) 

 J.3 Φωτιστικά (συμπεριλαμβανομένων 
και πυρσών) - Light fittings (including 
torches)  

 

Εάν στην Στήλη C η επιλογή σας ήταν Ζώα  Εάν στην Στήλη C η επιλογή σας ήταν 
Διάφορα  

Οι επιλογές της Στήλης D θα είναι  Οι επιλογές της Στήλης D θα είναι 

 K.1 Τροφές, προϊόντα περιποίησης και 
είδη για ζώα (π.χ. παιχνίδια, κάδοι για 
απορρίμματα γάτων) - Feed, care 
products and accessories for animals 
(e.g. toys, cat litter) 

 Z.1 Σπίρτα, αναπτήρες - Matches, 
lighters 

 Z.2 Κοσμήματα, ρολόγια - Jewellery, 
watches 

 Z.3 Εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία - 
Newspapers, magazine and books 

 Z.4 Εμπορικά δώρα και διαφημιστικά 
είδη - Commercial gifts and promotion 
articles 

 Z.5 Καπνός (π.χ. τσιγάρα, πούροι, 
πουράκια, καπνός, πίπα) - Tobacco 
(e.g. cigarettes, cigars, cigarillos, 
loose tobacco, pipe) 

 Z.6 Παιχνίδια (π.χ. ηλεκτρονικά 
παιχνίδια) και μουσικά όργανα Toys 
(e.g. electronic games) and musical 
instruments 

 Z.7 Αθλητικά είδη, ποδήλατο, 
εξαρτήματα μοτοποδηλάτων (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ρουχισμού) 
Sports articles, bike and moped 
accessories (excluding clothing) 

 Z.8 Σύνεργα ζωγραφικής και γραφής  
- Drawing writing and DIY implements  

 Z.9 Συσκευασίες αποστολής (π.χ. για 
ταχυδρομικές παραγγελίες και 



  

αποστολές - Dispatch packaging (e.g. 
for mail orders selling)  

 Z.10 Other 

 
 

 
 Η Στήλη Ε απαιτεί τον αριθμό των επί μέρους προϊόντων που έχουν πουληθεί. 

Παρακαλώ να θυμάστε εδώ τον κανόνα για την δήλωση επαναχρησιμοποιήσιμων 
συσκευασιών που εξηγήσαμε νωρίτερα. 

 
Οι αριθμοί από την Στήλη F μέχρι την Στήλη H θα συμπληρωθούν αυτόματα 
από το πρόγραμμα ΕΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΣΤΗΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ. 

 
 Η Στήλη F υπολογίζει την εισφορά προς το σύστημα του συγκεκριμένου προϊόντος 

ανά μονάδα σε σεντς.  
 

 Η Στήλη G υπολογίζει το σύνολο της εισφοράς στο σύστημα για όλα τα προϊόντα που 
πουλήθηκαν και δηλώθηκαν στην συγκεκριμένη γραμμή.  
 

 Η Στήλη H υπολογίζει το σύνολο της εισφοράς προς την Green Dot Cyprus όλων των 
προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται στην δήλωση την δεδομένη στιγμή. 

 
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορεί να χρειαστείτε. 

Εάν στην Στήλη C η επιλογή ήταν -    

Οι επιλογές της Στήλης D θα είναι   

 Y.1 Χαρτί-χαρτόνι <5γρ. - Paper-
cardboard < 5gr 

 Y.2 Χαρτί-χαρτόνι μεταξύ 6 & 15 
γραμμάρια. - Paper-cardboard 
between 6 and 15 grams 

 Y.3 Χαρτί-χαρτόνι μεταξύ 16 & 50 
γραμμάρια - Paper-cardboard between 
16 and 50 grams 

 Y.4 Χαρτί-χαρτόνι >50γρ. - Paper-
cardboard > 50gr 

 Y.5 Αλουμίνιο <5γρ. - Aluminum < 
5gr 

 Y.6 Αλουμίνιο μεταξύ 6 & 15 
γραμμαρίων - Aluminum between 6 
and 15 grams 

 Y.7 Αλουμίνιο μεταξύ 16 & 50 
γραμμαρίων - Aluminum between 16 
and 50 grams 

 
 

 Y.8 Αλουμίνιο >50γρ. - Aluminum > 
50gr 

 Y.9 Πλαστικό <5γρ. - Plastic < 5gr 
 Y.10 Πλαστικό μεταξύ 6 & 15 

γραμμαρίων - Plastic between 6 and 
15 grams 

 Y.11 Πλαστικό μεταξύ 16 & 50 
γραμμαρίων - Plastic between 16 and 
50 grams 

 Y.12 Πλαστικό >50γρ - Plastic > 50gr 
 Y.13 Άλλος τύπος <5γρ - Other types 

< 5gr 
 Y.14 Άλλος τύπος μεταξύ 6 & 15 

γραμμαρίων - Other types 6 and 15 
grams 

 Y.15 Άλλος τύπος 16 και 50 
γραμμαρίων - Other types 16 and 50 
grams 

 Y.16 Άλλος τύπος >50γρ. - Other 
types > 50gr 

 


