ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Αγαπητοί συμπολίτες,
Ο Δήμος Λήμνου σε συνεργασία με τη Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Απορριμμάτων και
Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λήμνου (Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α. Λήμνου) και την «Ανακύκλωση Αιγαίου- Χυτήρια ΑΒΕΕ»
ξεκινάει ΠΙΛΟΤΙΚΟ πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας.
Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα, που αξιοποιεί τις δυνατότητες απασχόλησης προσωπικού, μέσω του
προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου
προγράμματος ανακύκλωσης.
Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα ανακύκλωσης του δήμου μας συμβάλλετε στη μείωση του όγκου των
απορριμμάτων, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας.
Καλούμε όλους τους δημότες, κατοίκους και επισκέπτες της Λήμνου να γίνουν συμπαραστάτες σε αυτή την
προσπάθεια, γιατί η ανακύκλωση είναι στάση ζωής.

Αντώνης Χατζηδιαμαντής
Δήμαρχος Λήμνου

 Ναι


Στα κεντρικά σημεία των Δημοτικών Ενοτήτων της Λήμνου
τοποθετήθηκαν τρεις κάδοι ανακύκλωσης.

 Στον μπλε κάδο με την ένδειξη ΜΟΝΟ χαρτί ρίχνουμε Συσκευασίες
από Χαρτί & Χαρτοκιβώτια, π.χ. από ηλεκτρικές συσκευές, γάλα,
χυμούς, δημητριακά, πίτσα, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά,
χαρτοσακούλες κ.ά
 Στον μπλε κάδο με την ένδειξη ΜΟΝΟ πλαστικό ρίχνουμε
Συσκευασίες από Πλαστικό, π.χ. μπουκάλια και δοχεία νερού,
αναψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά, είδη
καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα, φιλμ περιτυλίγματος,
οδοντόκρεμες, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες κ.ά.
 Στον μπλε κάδο με την ένδειξη ΜΟΝΟ μέταλλο ρίχνουμε Συσκευασίες
από Αλουμίνιο, π.χ. αναψυκτικά, μπίρες κ.ά. & Συσκευασίες από
Λευκοσίδηρο, π.χ. γάλα εβαπορέ, καφέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό, μπισκότα κ.ά.

Όποιος διαθέτει μεγάλη ποσότητα χαρτιού μπορεί να την μεταφέρει στο Εκκοκκιστήριο ή να
επικοινωνεί με το αρμόδιο, για θέματα ανακύκλωσης, γραφείο.

Χ Όχι


ΔΕΝ ρίχνουμε ΠΟΤΕ στους μπλε κάδους ανακύκλωσης:
 Υπολείμματα τροφών
 Μπαταρίες
 Ηλεκτρικές συσκευές
 Οικοδομικά υλικά
 Τζάμια
 Υφάσματα
 Κλαδιά δέντρων
 Αντικείμενα από ξύλο, δέρμα κ.λ.π.

Σωστή Ανακύκλωση
1.

Διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας μας από τα υπόλοιπα στον χώρο μας.

2.

Αδειάζουμε εντελώς και ξεπλένουμε τις συσκευασίες μας από τα υπολείμματα.

3.

Όσες συσκευασίες μπορούμε τις διπλώνουμε π.χ. τα χαρτοκιβώτια.

4.

Βγάζουμε τα καπάκια από τα μπουκάλια μας, αλλά τα πετάμε και αυτά στην ανακύκλωση.

5.

Δεν πετάμε στον κάδο τα υλικά συσκευασίας μας μέσα σε δεμένες σακούλες, τα ρίχνουμε χύμα.
Μπορούμε κατόπιν να πετάξουμε και τη σακούλα μας προς ανακύκλωση.

6.

Δεν πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδια στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.

Γνωρίζατε ότι...
2.200 κιλά κορμών δέντρων μας δίνουν 1000 κιλά χαρτιού
1000 κιλά ανακυκλωμένου χαρτιού εξοικονομούν 130-170 κιλά πετρέλαιο
Με την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για να γίνει 1 κουτί από αλουμίνιο μπορείτε:
o

να ακούσετε ραδιόφωνο για 4 ώρες,

o

να ανάβει μια λάμπα 60/Watt για 5 ώρες,

o

να λειτουργεί ένα ψυγείο για 4 ώρες

Στη χώρα μας παράγονται κάθε χρόνο περίπου
απορριμμάτων

4.8 εκατομμύρια τόνοι αστικών στερεών

