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Αγαπθτοί μου Συνδθμότεσ, 

Ωσ Aντιδιμαρχοσ με αρμοδιότθτα τον ευαίςκθτο τομζα τθσ Κακαριότθτασ και τθσ 

Ανακφκλωςθσ, αιςκάνομαι τθν ανάγκθ να επικοινωνιςω με όλουσ εςάσ, τουσ κατοίκουσ του 

Διμου μασ, γιατί κεωρϊ αναγκαία τθ ςυνεργαςία μασ ςτον ευαίςκθτο τομζα τθσ Ανακφκλωςθσ 

υλικϊν.  

Σασ γνωρίηουμε ότι, από πλευράσ τθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ  του Διμου μασ, 

εντείνουμε τθν προςπάκεια μασ προσ τθν ενίςχυςθ τθσ Ανακφκλωςθσ με απϊτερο ςτόχο τθν 

κυκλικι οικονομία και αειφόρο ανάπτυξθ, ςφμφωνα με το Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων, 

εφαρμόηοντασ τθν πυραμίδα τθσ ορκισ διαχείριςθσ των Απορριμμάτων με πρόλθψθ-μείωςθ, 

διαλογι ςτθν πθγι, επαναχρθςιμοποίθςθ, κομποςτοποίθςθ, ανακφκλωςθ και ελαχιςτοποίθςθ 

τθσ υγειονομικισ ταφισ, για ζνα κακαρότερο και φιλικότερο περιβάλλον για όλουσ και κυρίωσ για 

τισ επόμενεσ γενιζσ. 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ επιςτολισ μου είναι  να ενθμερωκοφν, να ευαιςκθτοποιθκοφν και 

να ενεργοποιθκοφν όςο το δυνατό περιςςότεροι ςυμπολίτεσ μασ ςτθν ανακφκλωςθ των υλικϊν 

ςυςκευαςίασ του μπλε κάδου και ςασ καλϊ να ςυμμετζχετε ενεργά, κακϊσ με τθν Ανακφκλωςθ:  

 Προςτατεφουμε το περιβάλλον και αναβακμίηουμε τθν ποιότθτα τθσ ηωισ μασ 

 Μειϊνουμε τον όγκο των απορριμμάτων τα οποία καταλιγουν ςτουσ χϊρουσ 

υγειονομικισ ταφισ απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) με αποτζλεςμα να επιμθκφνεται ο χρόνοσ ηωισ τουσ  

 Εξοικονομοφμε πρϊτεσ φλεσ και ενζργεια. 

 Δθμιουργοφνται νζεσ κζςεισ εργαςίασ. 

 Προκφπτουν ςυναλλαγματικά οφζλθ για τθ χϊρα μασ. 

 Συνειςφζρουμε ςτον πολιτιςμό εφόςον θ διαχείριςθ των αποβλιτων είναι δείκτθσ 

πολιτιςμοφ. 

Προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, απευκφνω ζκκλθςθ προσ όλουσ για τθν τοποκζτθςθ 

κακαρότερου υλικοφ ςτουσ μπλε κάδουσ του Διμου μασ.  



ασ υπενκυμίηουμε ότι ςτον μπλε κάδο μπαίνουν όλεσ οι ΤΚΕΤΑΙΕ, δθλαδι: 

αλουμινζνιεσ, λευκοςιδθρζσ, πλαςτικζσ, γυάλινεσ και χάρτινεσ. Συνθμμζνα ςτθν παροφςα 

επιςτολι, επιςυνάπτουμε πίνακα με ποια υλικά μποροφμε να ρίχνουμε ςτουσ μπλε κάδουσ 

ανακφκλωςθσ και ποια όχι. 

Επιπρόςκετα, απατϊντασ ςε ςχετικζσ  ερωτιςεισ  ςυνδθμοτϊν μασ  ςχετικά  με το  που 

μεταφζρεται το περιεχόμενο των μπλε κάδων και πϊσ γίνεται ο διαχωριςμόσ των  

ανακυκλϊςιμων υλικϊν, ςασ ενθμερϊνουμε ότι τα ειδικά οχιματα ςυλλογισ μεταφζρουν το 

περιεχόμενο των μπλε κάδων ςτα ειδικά Κζντρα Διαλογισ που λειτουργοφν για αυτό το ςκοπό. 

Εκεί τα υλικά διαχωρίηονται μζςα από μία διαδικαςία που περιλαμβάνει διατάξεισ μθχανικοφ 

διαχωριςμοφ και χειροδιαλογι, όπωσ ςυμβαίνει ςτισ ανάλογεσ μονάδεσ του εξωτερικοφ. Τα 

ανακυκλϊςιμα (πλαςτικό, χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, λευκοςίδθροσ) ξεχωρίηονται ανά υλικό και 

οδθγοφνται προσ δεματοποίθςθ για να μπορζςουν να αξιοποιθκοφν από τα αντίςτοιχα 

εργοςτάςια ςε χριςιμα υλικά. 

 

Τζλοσ, ςασ γνωρίηουμε ότι, τα τθλζφωνα τθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ  

ςτα οποία μπορείτε να απευκφνεςτε για οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με τα απορρίμματα και τθν 

ανακφκλωςθ υλικϊν είναι: 

1. Για κζματα κακαριότθτασ και ανακφκλωςθσ: 27223-60109 

2. Τθλζφωνα Αντιδθμάρχου:  27223-60111 και 6977 660 423 

 

 

Με εκτίμθςθ, 

Ο Αρμόδιοσ Αντιδιμαρχοσ 

 

Γεωργακόπουλοσ Κωνςταντίνοσ  

 

 

 

 

 

 


