ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Στο Δήμο Ιδαλίου, η αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών γίνεται από
πόρτα σε πόρτα (kerbside collection).
PMD – Χαρτί/Χαρτόνι
Τα υλικά που μαζεύονται από το Δήμο είναι το χαρτί/χαρτόνι και PMD
(πλαστικές και μεταλλικές συσκευασίες και Tetrapack).
Οι μέρες αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Ιδαλίου
είναι οι ακόλουθες:
·
·

Κάθε Τετάρτη - Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας και
Κάθε Πέμπτη - Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Και τις δύο πιο πάνω μέρες η ανακύκλωση μαζεύεται κατά τη διάρκεια
της ημέρας, γι΄ αυτό καλό θα ήταν τα ανακυκλώσιμα υλικά να
τοποθετούνται έξω από τα σπίτια από το βράδυ της προηγούμενης
μέρας.
Στη Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου το συνεργείο μαζεύει το ανακυκλώσιμο
χαρτί/χαρτόνι κάθε Παρασκευή.
Για την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας συλλογής ανακυκλώσιμων
υλικών στο Δήμο Ιδαλίου και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας,
παρακαλούμε όπως:
·

Τοποθετείτε τα ανακυκλώσιμα υλικά σε διάφανα σακούλια
έτσι ώστε να ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα σκουπίδια και
να ευκολύνονται οι εργάτες συλλογής απορριμμάτων.

·

Τα σακούλια με τα ανακυκλώσιμα υλικά δεν τοποθετούνται
μαζί με τα σακούλια των συνηθισμένων σκουπιδιών.

·

Οι συσκευασίες του γάλακτος και των χυμών πρέπει να
ξεπλένονται ελαφριά για να μην αναπτύσσονται μικρόβια
και να αποφεύγεται ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

·

Πριν την τοποθέτηση του χάρτινου κουτιού δημητριακών στην
ανακύκλωση, να αφαιρείται από μέσα το πλαστικό σακούλι.

·

Η συσκευασία TETRAPACK (χαρτόκουτα χυμών, γάλακτος) δεν
είναι φτιαγμένη μόνο από χαρτί αλλά από ένα σύνθετο υλικό το
οποίο αποτελείται από στρώσεις νάυλον-χαρτί-αλουμίνιο. Δεν
τοποθετείται στο σακούλι με το ανακυκλώσιμο χαρτί αλλά στο
σακούλι με τα PMD (πλαστικό, μέταλλο).

·

Αφαιρούμε την πολυστερίνη από τα χαρτοκιβώτια. Η πολυστερίνη
ΔΕΝ ανακυκλώνεται.

·

Προσπαθήστε να μην τοποθετείτε τη μια συσκευασία μέσα σε
άλλη διαφορετική συσκευασία (π.χ. πλαστική μπουκάλα μέσα σε
κουτί κονσέρβας, αλουμινένιο τενεκεδάκι μέσα στο χάρτινο κουτί
των δημητριακών) γιατί έτσι γίνεται δυσκολότερη η διαλογή
υλικών.
Γυαλί

Όσον αφορά τις γυάλινες συσκευασίες), αυτές δεν θα πρέπει να
τοποθετούνται μέσα σε σακούλια του PMD ή Χαρτιού/Χαρτονιού γιατί
σπάνε και θρυμματίζονται από το πρεσάρισμα στο απορριμματοφόρο
όχημα με ενδεχόμενο να προκαλέσουν τραυματισμούς στους εργάτες
διαλογής της ανακύκλωσης.
Στο Δήμο Ιδαλίου έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι συλλογής γυάλινων
συσκευασιών («καμπάνες») για μπουκάλες γυάλινες, γυάλινα βαζάκια
μαρμελάδων, σαλτσών κ.α.
Παρακαλείστε όπως τοποθετείτε τις γυάλινες συσκευασίες ΜΕΣΑ στον
κάδο και όχι έξω από αυτόν έτσι ώστε να διατηρείται ο χώρος καθαρός
και να αποφευχθούν τυχών τραυματισμοί από σπασμένα γυαλιά!!!
Ψάξε και βρες τον πιο κοντινό κάδο ανακύκλωσης
συσκευασιών στις πιο κάτω διευθύνσεις/σημεία:
·
·
·
·
·
·
·

γυάλινων

Είσοδος περιοχής Νέας Λήδρας.
Χώρος Πρασίνου στη συμβολή των οδών Οδυσσέως με Εστίας.
Χώρος στάθμευσης Πάρκου Καλλιθέας.
Οδός Θεόδωρου Κολοκοτρώνη (δίπλα από γεφύρι).
Οδός Δημήτρη Χάματσου (απέναντι από σουβλάκια «Ττάσης»).
Οδός Χαλκάνωρος.
Χώρος στάθμευσης Δημαρχείου.

Για την κατασκευή γυαλιού δαπανούνται μεγάλες ποσότητες ενέργειας ώστε να λιώσει η
πρώτη ύλη (ειδική άμμος) σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Ανακυκλώνοντας το,
εξοικονομούμε ενέργεια και πρώτες ύλες, αφού αποτελεί υλικό που μπορεί να
ανακυκλωθεί απεριόριστες φορές λόγω της σύστασης του. Έτσι αποδεικνύουμε
έμπρακτα το σεβασμό μας για το περιβάλλον.
Κάδοι ανακύκλωσης

Τοποθετούμε ΜΕΣΑ τις γυάλινες συσκευασίες

