ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ
Η ανακύκλωση γυαλιού με τους Μπλε
Κώδωνες έχει έρθει στον Δήμο μας με
τη συνεργασία της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. και της
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
Συμμετέχουμε γνωρίζοντας για την
ανακύκλωση
του
γυαλιού
και
ακολουθώντας απλές οδηγίες. Στους
Μπλε Κώδωνες μπαίνουν όλες οι
γυάλινες συσκευασίες όπως: γυάλινα
μπουκάλια, δοχεία και βαζάκια.
Προσοχή!
Στους Μπλε Κώδωνες ρίχνουμε μόνο ΓΥΑΛΙ και όχι σκουπίδια!

ΕΞΙ (6) ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ

1. Διαχωρίζουμε τις γυάλινες συσκευασίες από τα απορρίμματα.

2. Αδειάζουμε τις γυάλινες φιάλες από το υγρό περιεχόμενό τους.
3. Μεταφέρουμε τις γυάλινες φιάλες σε Μπλε Κώδωνα γυαλιού.
4. Ρίχνουμε μόνο γυαλί και όχι σκουπίδια ή άλλα υλικά.
5. Ενημερώνουμε την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας ή τη
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., όταν ο Μπλε Κώδωνας γυαλιού έχει γεμίσει.
6. Συμμετέχουμε στην ανακύκλωση γυαλιού και ενημερώνουμε για
αυτήν τους συνεργάτες και φίλους μας!

ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΠΛΕ ΚΩΔΩΝΑ ΓΥΑΛΙΟΥ
Συγκέντρωση γυάλινης
συσκευασίας.

Απόρριψη γυάλινης συσκευασίας
καθαρής από περιεχόμενο.

ΣΩΣΤΟ:
Υλικά γυάλινης συσκευασίας
στον Μπλε Κώδωνα.

ΣΩΣΤΟ:
Ενημέρωση του Δήμου για γεμάτο
Μπλε Κώδωνα.

ΛΑΘΟΣ:
Άλλα υλικά εκτός γυαλιού
(χαρτόνι, πλαστικά μπουκάλια).

ΛΑΘΟΣ:
Ρίψη κοινών απορριμμάτων και
σκουπιδιών εκτός γυαλιού

ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΥΑΛΙΟΥ, ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Στον ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ ρίχνουμε υλικά συσκευασίας. Στους ΜΠΛΕ ΚΩΔΩΝΕΣ ρίχνουμε γυάλινες συσκευασίες.
Στους ΚΟΙΝΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ (ΓΚΡΙ ή ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ) ρίχνουμε τα κοινά απορρίμματα.

Μπλε κάδοι:
χαρτί, χαρτόνι,
πλαστικά, μέταλλα
(& γυαλί απουσία
μπλε κωδώνων)

Μπλε
κώδωνες:
μόνο γυαλί!

Κοινοί κάδοι
απορριμμάτων:
υπόλοιπα σκουπίδια,
ξύλο, δέρμα, ύφασμα,
λερωμένο χαρτί,
χώμα, κλαδιά, κλπ.

Συμμετέχω στην Ανακύκλωση ΓΥΑΛΙΟΥ!

Το πρόγραμμα της χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης γυαλιού
πραγματοποιείται με τη συνεργασία των Δήμων/ΟΤΑ, της Ε.Ε.Α.Α.
Α.Ε. και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
--- === ---

Περισσότερες Πληροφορίες - Επικοινωνία:
Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.
Χειμάρας 5 Μαρούσι, ΤΚ 15125
fax: 2108012272, email:
info@herrco.gr
http://www.herrco.gr

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
Ν. Πλαστήρα 6 Κομοτηνή, ΤΚ 69100
fax: 2531081694, email:
info@diaamath.gr
http://www.diaamath.gr

--- === --Το παρόν φυλλάδιο συντάχθηκε από τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΦοΔιΣΑ) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

