Ο∆ΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
Η ανακύκλωση συσκευασιών µε τον ΜΠΛΕ ΚΑ∆Ο λειτουργεί στην πόλη µας.
Συµµετέχουµε γνωρίζοντας τι ανακυκλώνεται και ακολουθώντας απλές
οδηγίες. Στον ΜΠΛΕ ΚΑ∆Ο µπαίνουν όλες οι συσκευασίες από:
 αλουµίνιο π.χ. κουτάκια αναψυκτικών, από µπύρες, κ.ά.
 λευκοσίδηρο π.χ. κονσέρβες, γάλα εβαπορέ, τοµατοπολτό, κ.ά.
 πλαστικό π.χ. πλαστικά µπουκάλια νερού, από απορρυπαντικά, κ.ά.
 γυαλί π.χ. γυάλινα µπουκάλια και βαζάκια
 χαρτί ή χαρτόνι π.χ. κουτί από µπισκότα ή πίτσα, κ.ά.
Προσοχή! Στον ΜΠΛΕ ΚΑ∆Ο δε ρίχνουµε σκουπίδια!

ΕΞΙ (6) ΑΠΛΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
1. ∆ιαχωρίζουµε καθηµερινά τις συσκευασίες από τα άλλα σκουπίδια.
2. Αδειάζουµε τελείως τις συσκευασίες από υπολείµµατα.
3. ∆ιπλώνουµε τα χαρτόνια και κρατάµε το καπάκι του κάδου κλειστό.
4. Ρίχνουµε χύµα τις συσκευασίες και όχι σε δεµένες σακούλες.
5. ∆εν πετάµε κοινά σκουπίδια στον ΜΠΛΕ ΚΑ∆Ο.
6. Μιλάµε για την ανακύκλωση στους φίλους µας!

ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΠΛΕ ΚΑ∆ΟΥ
ΣΩΣΤΟ
Υλικά συσκευασίας: 

ΛΑΘΟΣ
Κοινά σκουπίδια: 

ΣΩΣΤΟ
∆ιπλωµένα χαρτόνια: 

ΛΑΘΟΣ
Μη διπλωµένα χαρτόνια: 

ΣΩΣΤΟ
Κλειστό καπάκι µπλε κάδου: 

ΛΑΘΟΣ
Ανοιχτό καπάκι µπλε κάδου: 

ΣΩΣΤΟ
Χύµα υλικά συσκευασίας: 

ΛΑΘΟΣ
Υλικά σε δεµένες σακούλες: 

ΤΙ ΥΛΙΚΑ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΜΠΛΕ ΚΑ∆Ο;
Στον ΜΠΛΕ ΚΑ∆Ο ρίχνουµε υλικά συσκευασίας και όχι σκουπίδια.
Τα υλικά αυτά φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Ο ΜΠΛΕ ΚΑ∆ΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ


ΣΤΟΝ ΜΠΛΕ ΚΑ∆Ο ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ


Αλουµινόχαρτο, Αλουµινένια
ταψάκια, Βαζάκια-κεσεδάκια
τροφίµων, Βιβλία, Έντυπα
(διοικητικών κέντρων,
υπηρεσιών, ∆ΕΚΟ, κτλ),
Εφηµερίδες-Περιοδικά, Καλαµάκια
(εξωτερική συσκευασία),
Κουτάκια και µπουκάλια από
αναψυκτικά-µπύρες-κρασί-νερόγάλα-αλκοολούχα ποτά
(αλουµινένια, πλαστικά, γυάλινα,
τετραπάκ), Κουτιά από
δηµητριακά, Κουτιά από
µπισκότα, Κουτιά από µπογιές,
Κουτιά/µπουκάλια από λάδι,
Μπουκάλια από είδη καθαρισµού
(πλαστικά /γυάλινα), Μπουκάλια
από σαµπουάν (πλαστικά και
γυάλινα), Περιτυλίγµατος χαρτί,
Πίτσα κουτί, Πλαστικά καπάκια
από µπουκάλια, Πλαστικά τελάρα
Πλαστικά ταψάκια φρούτων (π.χ.
από φράουλες), Πλαστικές θήκες
CD/DVD, Ποτήρια και πιάτα
πλαστικά, Σακούλες
(πλαστικές/χάρτινες), Σπρέι (τη
συσκευασία), Συσκευασίες
τροφίµων, Σωληνάκια από
οδοντόκρεµες, Τενεκέδες (π.χ.
από λάδι, φέτα), Φαστ Φουντ
χαρτί, Φιάλες από γκαζάκια
(άδειες), Χαρτοκιβώτια συσκευών
(π.χ. τηλεοράσεων, ψυγείων),
Χαρτόνι

Βιντεοκασέτες, Βούρτσες πλαστικές
Γάντια, Γυαλόχαρτο,
∆ερµάτινα αντικείµενα, ∆ισκάκια
CD/DVD, Ενέσεις-Ιατρικά απόβλητα
Ηλεκτρικά είδη οικιακής χρήσης
(πιστολάκια, µασιές, κτλ)
Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές, Καλαµάκια, Κλαδιά,
Λαδιού δοχεία από µηχανές
Λάµπες/λαµπτήρες, Μαχαίρια
Μαχαιροπήρουνα πλαστικά, Μελάνια
(toner, inject, απόβλητα
τυπογραφείων)
Μπάλες (Μπόουλινγκ, ποδοσφαίρου
κτλ), Μπαταρίες,
Ξύλινα αντικείµενα, Ξυραφάκια,
Οδοντόβουρτσες
Οικοδοµικά Υλικά,
Παιχνίδια, Πάνες µιας χρήσης,
Παπούτσια, Παραϊατρικά προϊόντα
νοσοκοµείων, Πέτρες, Πλαστικά
έπιπλα (καρέκλες – τραπέζια),
Πλαστικές γλάστρες
Ρολόγια και Αξεσουάρ,
Ρούχα/Ενδύµατα
Σελοτέιπ, Στρώµατα, Στυλό,
Τηλεκάρτες, Τηλεφωνικές συσκευές,
Υπολείµµατα τροφών ή φαγητών,
Υφάσµατα, Φελιζόλ, Φιλµ
φωτογραφίας, Φυτά,
Φωτοβολίδες/Πυροτεχνήµατα
Φωτογραφίες, Χαρτί κουζίνας-υγείας
(µη χρησιµοποιηµένο), Χαρτί
µικρότερο από Α4, Χόρτα και Χώµα

* Πηγή: E.E.A.A. A.E. (http://www.herrco.gr/default.asp?siteID=1&pageid=82&langid=1)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
∆ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
τηλ: 2541022786 & 2541063738
email: perivallon@cityofxanthi.gr
Με τη συνεργασία των
Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.
Χειµάρας 5, Μαρούσι, Τ.Κ. 15125
fax: 2108012272, email:
info@herrco.gr
http://www.herrco.gr

∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
Ν. Πλαστήρα 6 Κοµοτηνή, Τ.Κ. 69100
fax: 2531081694, email:
info@diaamath.gr
http://www.diaamath.gr

--- === ---

Κλείνω τον κύκλο! Συµµετέχω στην Ανακύκλωση Συσκευασιών!

Το παρόν φυλλάδιο συντάχθηκε από τη ∆ΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ στα πλαίσια του έργου
«Επιλογές διαχείρισης αποβλήτων για τον έλεγχο των εκποµπών των αερίων του
φαινοµένου του θερµοκηπίου» LIFE09 ENV/GR294/WASTE-C-CONTROL

