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Που είναι η ανακύκλωση 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών & λαµπτήρων του 
∆ήµου; 

Στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου. 
Θα βρείτε το µεγάλο κάδο 
(container) αν ακολουθήσετε το 
δρόµο από Ιερισσό προς 
Γοµάτι, στρίβοντας αριστερά 
στο πρώτο δρόµο µετά τα όρια 

του οικισµού. Προχωρήστε ως το 
τέλος του δρόµου και θα το δείτε 
αριστερά σας. 

 

 

Ποια υλικά µπαίνουν στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης; 

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: από νερό, αναψυκτικά, λάδι, 
απορρυπαντικά, γιαούρτι, βούτυρο, οδοντόκρεµες, σαµπουάν, είδη 
καθαρισµού, φιλµ περιτυλίγµατος, σακούλες κ.α. 

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: από νερό, γάλα, χυµούς, αναψυκτικά, 
αλκοολούχα ποτά, κρασί, βαζάκια τροφίµων κ.α. 

ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: από γάλα, χυµούς, δηµητριακά, µπισκότα, 
πίτσα, απορρυπαντικά, χαρτοκιβώτια συσκευών (π.χ. τηλεοράσεις, ψυγεία) κ.α. 

ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΕΣ & ΛΕΥΚΟΣΙ∆ΗΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: από µπύρες και αναψυκτικά, 
κονσέρβες από λάδι, καφέ, γάλα εβαπορέ, τόνο, τοµατοπολτό, ζωοτροφές κ.α. 

 

Ποια υλικά ∆ΕΝ µπαίνουν στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης; 

Κυρίως υπολείµµατα τροφών, µπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, οικοδοµικά υλικά, 
τζάµια, υφάσµατα, κλαδιά δέντρων, αντικείµενα από ξύλο ή δέρµα, νάιλον 
θερµοκηπίου, συσκευασίες φυτοφαρµάκων. 

 

Περισσότερες πληροφορίες γύρω από την ανακύκλωση και τη διαχείριση 
απορριµµάτων: 

Τον ∆εκέµβριο του 2001, ιδρύθηκε η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 
(ΕΕΑΑ ΑΕ) από βιοµηχανικές και εµπορικές επιχειρήσεις που είτε διαθέτουν 
συσκευασµένα προϊόντα στην ελληνική αγορά είτε κατασκευάζουν διάφορες 
συσκευασίες. Η ΕΕΑΑ, σκοπεύοντας να διαδραµατίσει ένα σηµαντικό ρόλο στον 
τοµέα της διαχείρισης και της ουσιαστικής αξιοποίησης των αποβλήτων 
συσκευασίας και πάντοτε ανταποκρινόµενη στις διατάξεις του νόµου, δηµιούργησε 
και οργάνωσε το Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης - 
«ANAKYΚΛΩΣΗ» (ΣΣΕ∆-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ). Η ίδρυση της ΕΕΑΑ αντικατοπτρίζει την 
ουσιαστική και δοµηµένη συµµετοχή της βιοµηχανίας και του εµπορίου στον τοµέα 
της διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας, καταδεικνύει την κοινωνική ευθύνη 
των επιχειρήσεων απέναντι στο περιβάλλον και την απαιτούµενη προστασία του, 
προτείνει ένα ευέλικτο σύστηµα, που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του νόµου, 
συνιστά το συνδετικό κρίκο για την αποτελεσµατική συνεργασία όλων των 
εµπλεκόµενων φορέων (πολιτεία / επιχειρήσεις / τοπική αυτοδιοίκηση) και 
συµβάλλει στην εκπαίδευση των πολιτών πάνω στην έννοια της ανακύκλωσης. 

http://www.herrco.gr  

 

Πληροφορίες για ανακύκλωση µπαταριών ηλεκτρικών συσκευών (απλές, 
αλκαλικές, επαναφορτιζόµενες): 

Η εταιρεία ΑΦΗΣ ΑΕ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2004 µε σκοπό την οργάνωση 
συλλογικού συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών σύµφωνα µε τον νόµο 2939/6.8.2001 (ΦΕΚ 179A). Η ΑΦΗΣ µολονότι 
ανώνυµη εταιρεία λειτουργεί ως µη κερδοσκοπικός οργανισµός που στοχεύει στην 
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εισφορών που διαθέτουν οι εισαγωγείς 
µπαταριών προκειµένου να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι της ανακύκλωσης. Η 
εταιρεία είναι ο εγκεκριµένος φορέας που έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩ∆Ε µε την 
υπ'αριθµόν 106155/7.7.2004 απόφαση του Υπουργού (ΦΕΚ 1056Β/14.7.2004) για 
την ανακύκλωση των φορητών µπαταριών στην χώρα µας. 

http://www.afis.gr  

 

Πληροφορίες για ανακύκλωση µπαταριών µολύβδου: 

Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσσωρευτών (ΣΥ.∆Ε.ΣΥΣ.) - είναι µία µη 
κερδοσκοπική εταιρεία, που λειτουργεί υπό την αιγίδα και την έγκριση του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 1124/23-7-04) και δραστηριοποιείται στη συλλογή, µεταφορά, 
προσωρινή αποθήκευση και ανακύκλωση των χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών 
µολύβδου – οξέως και νικελίου καδµίου στην ελληνική επικράτεια. 

http://www.sydesys.gr/gp/index.aspx  



 

 

 

 

 

 

Εµείς είµαστε η λύση του προβλήµατος που έχουµε δηµιουργήσει! 

 

ΜΕΙΩΝΩ! ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ! ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ! 

 

 

 

 

 

Ο χρόνος δεν µας περισσεύει. 

Σήµερα, τα απορρίµµατα όλων των χωριών του ∆ήµου µας καταλήγουν στη 
χωµατερή της Ιερισσού, δηµιουργώντας ένα εκρηκτικό µείγµα διοξινών που λούζει 
ΟΛΟΥΣ µας, µιας και η ρύπανση δε γνωρίζει σύνορα. 

Ζητάµε η ανακύκλωση να ξεκινήσει άµεσα στο ∆ήµο µας. 

Η ορθή διαχείριση απορριµµάτων και η ανακύκλωση απαιτεί τη συνειδητή αλλαγή 
συνηθειών του καθενός µας. 

Είµαστε ανοιχτοί σε προτάσεις συνεργασίας από όποιους φορείς θελήσουν να 
συµβάλλουν στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών του ∆ήµου µας 
γύρω από την ανακύκλωση. 

 

Κίνηση Ενεργών Πολιτών Σταγείρων-Ακάνθου 

kinisipolitonsa@gmail.com 

http://kinisipoliton.wordpress.com 


