Η Α Ν ΑΚ ΥΚ ΛΩ ΣΗ ΕΙ Ν Α Ι ΣΤ Α ΧΕ ΡΙ Α Μ ΑΣ!
Σύντοµες οδηγίες ανακύκλωσης για τα Χανιά και το Ρέθυµνο
Παρακαλούµε, αδειάστε τα ανακυκλώσιµα υλικά από τις σακούλες µεταφοράς, µέσα στον ειδικό κάδο
ανακύκλωσης. Να θυµάστε! γυάλινες συσκευασίες µόνο στους κίτρινους κάδους.
Στον ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΑ∆Ο µπορούµε να ρίξουµε τα
εξής:
Μπουκάλια γυάλινα (χωρίς καπάκια).
Γυάλινες συσκευασίες προϊόντων που
αγοράζουµε από εµπορικά καταστήµατα,
όπως βάζα µαρµελάδας, µελιού,
καλλυντικών, κ.α. (χωρίς καπάκια αν είναι
από άλλο υλικό όπως πλαστικό, αλουµίνιο).

Στον κίτρινο κάδο δεν βάζουµε:
βάζουµε
Κεραµικά, πορσελάνες και πήλινα σκεύη.

Καµένες λάµπες.
Καθρέπτες ή σπασµένα τζάµια.
Κρύσταλλα και πυρίµαχα σκεύη.
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Στο µπλε κάδο δεν βάζουµε:
βάζουµε

Αιχµηρά αντικείµενα, π.χ. Σύριγγες.
Αφρολέξ, Φελιζόλ και συσκευασίες από
φελιζόλ.

Υαλοβάµβακα.
Φωτοδιασπόµενες / βιοαποικοδοµήσιµες
πλαστικές σακούλες.

Περιτυλίγµατα έτοιµων φαγητών.
Σιδερώστρες, απλώστρες.
Χαρτοπετσέτες, χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας και
λαδόκολλες.

Συσκευασίες τοξικών υλικών, π.χ.
ορυκτελαίων, αντιψυκτικών, εντοµοκτόνων
κ.α.

Φωτογραφίες και καρµπόν.
Προσοχή:
δεν πετάµε σακούλες µε απορρίµµατα
απορρίµµατα στους
µπλε και κίτρινους κάδους.

Η πρόληψη είναι ακόµα καλύτερη από την ανακύκλωση!
Πριν αγοράσετε ένα προϊόν ή πετάξετε κάποιο, ρωτήστε τον εαυτό σας:
 Μείωση: Μπορώ να αγοράσω αυτό το προϊόν µε λιγότερη συσκευασία;
 Επαναχρησιµοποίηση: Μπορώ να χρησιµοποιήσω ξανά, εγώ ή κάποιος άλλος, αυτό το προϊόν;
 Ανακύκλωση: Μπορώ να το ανακυκλώσω, αφού το χρησιµοποιήσω;
 Αγορά ανακυκλωµένων: Μπορώ να αγοράσω το ίδιο προϊόν µε ανακυκλωµένη συσκευασία;

∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 28210 91888 ή αποστολή ερωτηµάτων στο e-mail info@dedisa.gr

