
Τι κερδίζουμε Ανακυκλώνοντας ;

 Μειώνουμε σημαντικά έως και 60% τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν στο 
έδαφος.

 Προστατεύουμε το περιβάλλον και τους φυσικούς μας πόρους.
 Απολαμβάνουμε καλύτερη ποιότητα ζωής 
 Δίνουμε μια μόνιμη λύση στο πρόβλημα των απορριμμάτων.
 Αποκτά το νησί μας μια σύγχρονη ευρωπαϊκή εικόνα.

 Η ανακύκλωση είναι τρόπος ζωής που εξασφαλίζει ένα αναβαθμισμένο βιοτικό 
επίπεδο. 

 Τα άδεις συσκευασίες με την κατάλληλη επεξεργασία μετατρέπονται σε αξιοποιήσιμη 
ύλη, γεγονός που συμβάλλει
 στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας.  

 Είναι δείγμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης.
 Πράξη ευθύνης αλλά και ουσιαστικός δείκτης πολιτισμού, που συντελεί την 

αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας.
 Αυτό που κάθε πολίτης πρέπει να προσέχει είναι να απορρίπτεται κάθε υλικό στο 

σωστό κάδο, όπως θα διαβάσετε στις επόμενες σελίδες.
 Ακόμη είναι καλό, επειδή τα ανακυκλούμενα απορρίμματα διαχωρίζονται στο τέλος 

από ανθρώπινα χέρια, να απορρίπτουμε τις συσκευασίες φροντίζοντας αυτές να είναι 
πλυμένες και καθαρές.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο Δήμο στα τηλ. 2551350817, 6972923048,6982194767



Στους ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ ανακυκλώνουμε ( με κίτρινο ή κόκκινο καπάκι) ρίχνουμε όλα τα 
παρακάτω :

ΧΑΡΤΙ
• Έντυπο υλικό (εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία)
• Χαρτόνια
• Χαρτοκιβώτια, σε δεματάκια για να μην πιάνουν χώρο 
• Χάρτινες συσκευασίες από χυμούς, γάλα, δημητριακά, μπισκότα, απορρυπαντικά κ.α.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ
• Μπουκάλια νερού, (συμπιεσμένα), αναψυκτικών 
• Συσκευασίες από γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά
• Είδη καθαρισμού
• Σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, αποσμητικά
• Πλαστικά παιχνίδια
• Φιλμ περιτυλίγματος
• Πλαστικές σακούλες και ό,τι άλλο σε πλαστικό 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ από λευκοσίδηρο
• Αναψυκτικά, μπίρες 
• Γάλα εβαπορέ τροφών, ζωοτροφών, τοματοπολτού
• Γκαζάκια

ΓΥΑΛΙ
• Γυάλινες συσκευασίες νερού, αναψυκτικών, χυμών, ποτών
• Βαζάκια τροφίμων

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

• Αλουμινένια κουτιά όλων των ειδών

• Κονσέρβες 

ΟΧΙ χαρτιά λερωμένα, τουαλέτας, σερβιέτες, πάνες μωρού

ΟΧΙ μεγάλα σιδερικά και αλουμίνια. 



Στους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ και ΚΑΦΕ ΑΠΛΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ρίχνουμε :

• Υπολείμματα
• Χαρτί τουαλέτας, σερβιέτες, πάνες μωρού
• Υπολείμματα τροφίμων
• Συσκευασίες λερωμένες με φαγητό 
• Λάδια σαλάτας

ΟΧΙ τηγανέλαια
ΟΧΙ ανακυκλώσιμα υλικά

Τα παρακάτω υλικά μπορείτε να τα μεταφέρετε στη θέση Αμπαλούργια (παλιά σφαγεία):
 

• Ηλεκτρικές συσκευές
• Ηλεκτρικά σίδερα
• Εκτυπωτές, υπολογιστές
• Ηλεκτρικά εργαλεία
• Συσκευές ήχου – εικόνας
• Μπαταρίες
• Συσκευές τηλεπικοινωνίας
• Κλιματιστικά
• Ηλεκτρονικά παιχνίδια κ.τ.λ
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ΤΙ ΑΛΛΟ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΩ

1. Ελαστικά όλων των ειδών και όλων των οχημάτων δίτροχων και τετράτροχων 

2. Καμένα ορυκτέλαια όλων των ειδών των μηχανοκινήτων (αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, 
αγροτικών μηχανημάτων, σκαφών κ.λ.π )

3. Τηγανισμένα λάδια

4. Μπαταρίες όλων των ειδών των μηχανοκίνητων

Τόπος  Συλλογής:  1.  στο  πρατήριο  Υγρών  Καυσίμων  Kaoil και   2.  συνεργείο  του 
κ.Αποστολούδια Μόσχου.

5. Μεταλλικά αντικείμενα (σιδερένια και αλουμινένια) όλων των ειδών π.χ. πλυντήρια, 
σόμπες, βαρέλια, καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες, σιδερένια έπιπλα, μεταλλικά κουφώματα, 
κάγκελα, συρματόσχοινα κ.τ.λ.

Τόπος Συλλογής: Δημοτικό χώρο στη θέση Αμπαλιούργια (παλιά σφαγεία)  

6. Διάφορα ογκώδη αντικείμενα και τα μπάζα π.χ. πολυθρόνες, μπαούλα, ξύλινα έπιπλα 
κλαδέματα, παλέτες, σανίδες, ξύλινα κουφώματα, προϊόντα κατεδάφισης κ.λ.π. Η μεταφορά 
τέτοιων αντικειμένων θα γίνεται από υπάλληλο του Δήμου κατόπιν συνεννόησης 

7. Για τα οχήματα που είναι στο τέλος του Κύκλου της Ζωής τους οι πολίτες να απευθύνονται 
στο Δήμο

Πληροφορίες στο τηλ. 2551350817, κιν. 6972923048,6982194767

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ.

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΕΘΙΜΕΝΟΣ ΝΑ 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝ.


