
Συσκευασίες 
από γυαλί

γ)

Συσκευασίες 
από λευκοσίδηροδ)

Συσκευασίες
από πλαστικό

ε)

Οδηγίες!

 

1. Διαχωρίζουµε 
καθημερινά 
τα υλικά 
συσκευασίας μας 
από τα υπόλοιπα υλικά

2. Αδειάζουµε εντελώς 
τις συσκευασίες μας 
από τα υπολείμματα 

3. Διπλώνουµε 
τα χαρτοκιβώτια

και όχι μέσα σε δεμένες 
σακούλες

4. Ρίχνουµε τις συσκευασίες 
χύµα μέσα στους κάδους

 

 

 

γ) νέo κουτάκι ή 
προϊόντα χάλυβα

δ)
νέο μπουκάλι

ε) σακούλες, 
βαρέλια 

α)
νέο χαρτοκιβώτιο

β)
νέo κουτάκι
αλουμινίου

τι ανακυκλώνουµε

β) Συσκευασίες από
αλουμίνιο

τι µπορούν να γίνουν

α)
Συσκευασίες
από χαρτί 

 

Δεν πετάµε ΠΟΤΕ κοινά σκουπίδια 
στους µπλε κάδους Ανακύκλωσης

 www.herrco.gr

 www.herrco.gr

 www.herrco.gr
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Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία 
Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 

 
 

 
 

Προς: 
 
 
 

 

Κομοτηνή, 09 Οκτωβρίου 2018 

Αρ. Πρωτ.: 8450 
 

1. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Έβρου 
Τηλ.: 2551355345-4, Fax: 2551355346 
e-mail:  mail@dipe.evr.sch.gr 
 
2. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Έβρου  

 
Ταχ.  Δ/νση: 

 
Τηλέφωνο: 

Fax: 
E-mail: 

web: 
Πληροφορ.: 

 
Ν. Πλαστήρα 6 
69132 Κομοτηνή 
2531081400 
2531081694 
info@diaamath.gr 
www.diaamath.gr 
Φ. Τσάγκας  

 
 
 

Κοιν.: 

Τηλ.: 2551355370-1, Fax: 2551088987 
e-mail : mail@dide.evr.sch.gr  
 
Δήμος Ορεστιάδας 
Δήμος Διδυμοτείχου 
Δήμος Σουφλίου 
Δήμος Αλεξανδρούπολης 
Δήμος Σαμοθράκης 

ΘΕΜΑ: Ανακύκλωση στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης 

Σχετ.: 
Η α.π. 6773/07-09-2017 επιστολή ΔΙΑΑΜΑΘ με Θέμα: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
«Ανακάλυψε και εσύ πως Ανακυκλώνεις σωστά στον μπλε κάδο» 

 

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, 

 

Ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας ΑΜΘ (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ) 

συνεργάζεται με το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας ΑΜΘ και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ) για την ενίσχυση της ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας. 

 

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) των αποβλήτων 

συσκευασίας μπορεί να συμβάλλει στην επιτυχία της ανακύκλωσης στην Περιφέρειά μας και να 

συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια αυτά ο Φορέας μας με τη σχετική 

επιστολή είχε αποστείλει κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018 φάκελο του εκπαιδευτικού 

προγράμματος «Ανακάλυψε και εσύ πως Ανακυκλώνεις σωστά στον μπλε κάδο» καθώς επίσης και 

εκπαιδευτικό υλικό της ΕΕΑΑ ΑΕ σε μορφή οπτικού δίσκου (CD). Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε 

και αποστείλετε εκ νέου το εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή στα σχολεία για την 

αξιοποίησή του. 

 

Περαιτέρω σας ενημερώνουμε πως στην Περιφέρεια ΑΜΘ αναπτύσσεται δίκτυο μπλε κάδων ανακύ-

κλωσης για τα απόβλητα συσκευασίας και παράλληλα δίκτυο μπλε κωδώνων για τη χωριστή συλ-

λογή γυαλιού. Επιπλέον στους Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου πραγματοποιείται πιλοτικό 

πρόγραμμα χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού με τον μπλε κάδο με το κίτρινο καπάκι. 

 Στους μπλε κάδους απορρίπτονται απόβλητα συσκευασίας από χαρτί/χαρτόνι, πλαστικά, 

μέταλλα και γυαλί σε απουσία μπλε κώδωνα. 

 Στους μπλε κώδωνες απορρίπτονται μόνο απόβλητα συσκευασίας από γυαλί. 

 Στους μπλε κάδους με το κίτρινο καπάκι απορρίπτονται μόνο απόβλητα συσκευασίας από 

χαρτί/χαρτόνι. 

 

mailto:mail@dipe.evr.sch.gr
mailto:info@diaamath.com
mailto:info@diaamath.com
mailto:info@diaamath.com
mailto:info@diaamath.com
mailto:info@diaamath.com
http://www.diaamath.gr/
mailto:mail@dide.evr.sch.gr
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Προσοχή, δεν πρέπει να απορρίπτονται άλλα απορρίμματα όπως, λερωμένα χαρτιά, χαρτοπετσέ-

τες, χαρτί υγείας, λάδια, υπολείμματα τροφών, χώμα, φύλλα κλπ στους μπλε κάδους, στους μπλε 

κάδους με το κίτρινο καπάκι ή στους μπλε κώδωνες. 

 

Για την ορθή εφαρμογή της ανακύκλωσης είναι σημαντικό να ακολουθούνται ορισμένες βασικές 

οδηγίες. Οι βασικές οδηγίες ανακύκλωσης είναι οι εξής: 

1. Διαχωρίζουμε τις συσκευασίες από τα υπόλοιπα απορρίμματα με Διαλογή στην Πηγή. 

2. Αδειάζουμε τις συσκευασίες από τα υπολείμματα. 

3. Διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια και τις μεγάλες συσκευασίες. 

4. Ρίχνουμε χύμα στον μπλε κάδο τα υλικά συσκευασίας, όχι σε δεμένες σακούλες. 

5. Δεν απορρίπτουμε κοινά σκουπίδια (π.χ. λερωμένα χαρτιά, υπολείμματα τροφών, φύλλα, 

κλαδιά, χώμα ή σκόνη κλπ) στους κάδους της ανακύκλωσης. 

6. Στους μπλε κώδωνες (καμπάνες) ρίχνουμε μόνο γυάλινες συσκευασίες. 

7. Όπου υπάρχει επιπρόσθετα μπλε κάδος με κίτρινο καπάκι εκεί ρίχνουμε μόνο χαρτί/χαρτόνι. 

8. Κλείνουμε πάντα το καπάκι του μπλε κάδου. 

 

  
 

Για την υποστήριξη της Διαλογής στην Πηγή στους ακόλουθους δεσμούς μπορούν να βρεθούν: 

 Οδηγίες για την ανακύκλωση στον μπλε κάδο:  

https://www.diaamath.gr/sites/default/files/odhgos_anakyklwshs_syskeyasiwn_diaamath.pdf  

 Οδηγίες για την κατασκευή αυτοσχέδιου μπλε κάδου ανακύκλωσης:  

https://diaamath.gr/print/83  

 Αφίσα για την ανακύκλωση με τον μπλε κάδο: 

https://www.diaamath.gr/sites/default/files/label_anakyklwsh_syskeyasiwn_horizontal.pdf  

 Οδηγίες για τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση γυαλιού στον μπλε κώδωνα:  

https://www.diaamath.gr/sites/default/files/anakyklwsh_gyaliou_diptyxo_fylladio_diaamath_onl

y_0.pdf  

 Οδηγίες για τη χωριστή συλλογή χαρτιού/χαρτονιού https://diaamath.gr/print/179   

 Φυλλάδιο για τη χωριστή συλλογή χαρτιού/χαρτονιού:  

https://diaamath.gr/sites/default/files/fylladio2_1.pdf 

 Αφίσα για τη διακόσμηση αυτοσχέδιου μπλε κάδου με το κίτρινο καπάκι για τη χωριστή 

συλλογή χαρτιού/χαρτονιού: 

https://www.diaamath.gr/sites/default/files/odhgos_anakyklwshs_syskeyasiwn_diaamath.pdf
https://diaamath.gr/print/83
https://www.diaamath.gr/sites/default/files/label_anakyklwsh_syskeyasiwn_horizontal.pdf
https://www.diaamath.gr/sites/default/files/anakyklwsh_gyaliou_diptyxo_fylladio_diaamath_only_0.pdf
https://www.diaamath.gr/sites/default/files/anakyklwsh_gyaliou_diptyxo_fylladio_diaamath_only_0.pdf
https://diaamath.gr/sites/default/files/fylladio2_1.pdf
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https://diaamath.gr/sites/default/files/exwfyllo_aytosxedios_kados_xarti_xartoni_plus_eeaa.pdf  

 

Η επιτυχία της ανακύκλωσης εξαρτάται σημαντικά και από τη δική σας συνεργασία. Λόγω του 

εκπαιδευτικού ρόλου σας, σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή με οδηγίες για την ορθή χρήση 

των μπλε κάδων και την ανακύκλωση. Σας παρακαλούμε όπως προωθήσετε ηλεκτρονικά την 

παρούσα επιστολή και τη συνημμένη αφίσα (αρχείο pdf) στις σχολικές μονάδες του Νομού Έβρου 

ώστε να λάβουν υπόψη τις οδηγίες για την ορθή διαδικασία της ανακύκλωσης. 

 

Σας παρακαλούμε όπως μεταφέρετε το μήνυμα της ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή και σας 

προτρέπουμε για την εφαρμογή της. Συμμετέχοντας στην ανακύκλωση συμβάλλουμε έμπρακτα στην 

προστασία του περιβάλλοντος και βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής στην περιοχή μας. 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκρισή σας και τη συμμετοχή σας και 

παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση αλλά και τυχόν συνεργασία. 

 

 
Για τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 

 
 
 
 
 

Μαμσάκος Χριστόδουλος 

Πρόεδρος Δ.Σ.  
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