∆ώσε µια
δεύτερη ευκαιρία

Παίξε και Κέρδισε!

στις χαλασµένες
ηλεκτρικές συσκευές σου!

Απάντησε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις
και πάρε µερος στην κλήρωση, για να
είσαι εσύ ο νικητής !
Κάθε ερώτηση έχει µία και µόνο σωστή
απάντηση.

1. Τι πρέπει να κάνεις τη χαλασµένη σου ηλεκτρική συσκευή;
Να την πετάω στα σκουπίδια
Να την παραδίδω για ανακύκλωση
Να την πετάω στο µπλε κάδο
2. Τι γίνονται οι συσκευές αφού τις παραδώσεις για ανακύκλωση;
Μεταφέρονται στις χωµατερές
Κοµποστοποιούνται
Επεξεργάζονται µε ορθό περιβαλλοντικά τρόπο
3. Για ποιο λόγο η απορρύπανση των παλιών ηλεκτρικών συσκευών
αποτελεί ένα κρίσιµο στάδιο επεξεργασίας;
Η απορρύπανση δεν είναι κρίσιµο στάδιο επεξεργασίας
Γιατί είναι δύσκολη η αποσυναρµολόγησή της
Γιατί δε διαφεύγουν στο περιβάλλον οι βλαβερές ουσίες
που περιέχουν οι συσκευές

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INFOCYCLE;
Το INFOCYCLE αποσκοπεί στην αντιµετώπιση του προβλήµατος
της µη περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των ΑΗΗΕ από τα
εµπλεκόµενα µέρη, µέσω της ενηµέρωσής τους για τις βλαπτικές
επιπτώσεις από αυτήν, αλλά και της εκπαίδευσής τους για την
ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και
Ηπείρου.
Το διετές αυτό έργο ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο
του προγράµµατος LIFE+, του χρηµατοδοτικού µέσου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον.
Στο πρόγραµµα συµµετέχουν ως συντονιστής δικαιούχος το
Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΗΗΕ
Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ και ως συνδικαιούχοι οι Terra Nova
ΕΠΕ Περιβαλλοντική - Τεχνική - Συµβουλευτική και η εταιρεία
παραγωγής XYZ.
Το περιβαλλοντικό πρόβληµα το οποίο καλείται να αντιµετωπίσει
το INFOCYCLE είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος λόγω
αυξηµένης ρύπανσης από επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται στα
κατασκευαστικά µέρη των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
αποβλήτων συσκευών, η οποία προέρχεται από τη µη
περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ στις δύο
Περιφέρειες.
Περισσότερες πληροφορίες:

www.infocycle.gr

• Μη τις εγκαταλείπεις στο δρόµο.
• Μη τις πετάς στα σκουπίδια.
Φρόντισε το περιβάλλον!

XYZ Productions

Μη φέρεσαι στις παλιές ηλεκτρικές
συσκευές σου σα να είναι σκουπίδια...

Ποιες συσκευές ανακυκλώνω;
Μπορείς να ανακυκλώσεις οποιαδήποτε ηλεκτρική και
ηλεκτρονική συσκευή σου που µπαίνει στην πρίζα ή λειτουργεί
µε µπαταρία συµπεριλαµβανοµένων των λαµπτήρων.

Τι µπορώ να κάνω;

για να µην µολύνεται το περιβάλλον µε τοξικές ουσίες
 που
περιέχονται στις συσκευές
να αξιοποιούνται τα υλικά των συσκευών και να
για
µειώνονται οι ανάγκες εξόρυξης
να µην σπαταλάται ενέργεια για να παράγουµε κάτι
για
από την αρχή και επιβαρύνεται το περιβάλλον µε αέρια
του θερµοκηπίου και τοξικές ουσίες

για να µειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών

Είναι απλό!
Απορρίπτεις τις συσκευές σου στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
Συγκεκριµένα,
• Κάδοι ανακύκλωσης µικρών συσκευών υπάρχουν σε
καταστήµατα, super market και δηµοτικά σηµεία
• Οι µεγάλες ηλεκτρικές συσκευές µεταφέρονται σε container
σε χώρο του δήµου.
• Κάδοι ανακύκλωσης λαµπτήρων βρίσκονται σε σηµεία
συλλογής συµβεβληµένων δήµων, καταστήµατα και
super market.
• Βρες το κοντινότερο σηµείο ανακύκλωσης στην ιστοσελίδα
του επίσηµου φορέα Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ,
www.electrocycle.gr

•
•
•

Οι τηλεοράσεις CRT περιέχουν οξείδια µολύβδου στις
καθοδικές λυχνίες τους και βαρέα µέταλλα στην οθόνη τους.
Οι λαµπτήρες φθορισµού και οι λυχνίες στο πίσω µέρος
ορισµένων επίπεδων οθονών περιέχουν υδράργυρο.
Η µη σωστή διαχείριση των ψυγείων επιβαρύνει την
ατµόσφαιρα µε ουσίες που ευθύνονται για την τρύπα του
όζοντος.
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Οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή επιβαρύνει το περιβάλλον
όταν δεν τη διαχειριζόµαστε περιβαλλοντικά ορθά, δηλαδή
όταν την απορρίπτουµε στα σκουπίδια ή τη φύση, καθώς και
όταν την εγκαταλείπουµε στο δρόµο, µε αποτέλεσµα να
απελευθερώνονται στο περιβάλλον οι επικίνδυνες ουσίες που
περιέχει.

Οι επικίνδυνες ουσίες διαφέρουν ανάλογα µε το είδος της
συσκευής. Για παράδειγµα:

Πάρε µέρος στο διαγωνισµό
του “Infocycle”
και κέρδισε 2 ποδήλατα Sector Intro 26’’

¢¹¶Ë£ËÁª¸ / Ã¢Ãª, °Ä¹£»Ãª

Πότε η συσκευή µου επιβαρύνει το
περιβάλλον;

Ποιες επικίνδυνες ουσίες περιέχονται
στις συσκευές;

Παίξε και Κέρδισε!

e-mail
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«∆ώσε µια δεύτερη ευκαιρία»

Τι γίνεται η χαλασµένη συσκευή µου,
αφού την παραδώσω για ανακύκλωση;
Οδηγείται σε µία από τις 8 εξειδικευµένες µονάδες επεξεργασίας
που συνεργάζονται µε την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ.
Εκεί ακολουθούνται οι περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές για την
επεξεργασία της. Όπως όλες οι συσκευές, έτσι και η δική σου,
αρχικά αποσυναρµολογείται. Ακολουθεί η απορρύπανσή της, ένα
κρίσιµο στάδιο κατά το οποίο αποµακρύνονται οι βλαβερές ουσίες
που περιέχει.
Στη συνέχεια, επεξεργάζεται µε µηχανικό τρόπο και ανακτώνται τα
αξιοποιήσιµα υλικά της, ενώ τα επικίνδυνα υλικά αποθηκεύονται
ξεχωριστά για περαιτέρω διαχείρισή τους από κατάλληλα
αδειοδοτηµένες εταιρείες.

1. ¢éëáÝöíá óùííåôïøÜ÷ óôo äéáçöîéóíÞ Ûøïùî Þìïé ïé íÞîéíïé ëÀôïéëïé ¶ììÀäï÷. ¶êáéòïàîôáé ïé ùðÀììèìïé ôè÷ åôáéòÝá÷ °Á°ºËº¤¿ª¸ ªËªº¶Ë¿Á °.¶., TERRA
NOVA ¶¦¶, XYZ PRODUCTIONS ëáé ôè÷ åôáéòÝá÷ °¦ÃªÆÃ¤Ã¦ÃË¤Ãª º & ª¹° ¶¶ ëáõñ÷ ëáé ïé óàúùçïé ëáé óùççåîåÝ÷ áùôñî Ûö÷ ëáé 2ïù âáõíïà .
2. Ã äéáçöîéóíÞ÷ õá áòøÝóåé óôé÷ 16 »áýïù 2015 ëáé õá ìÜêåé óôé÷ 19 ¹ïùìÝïù 2015.
3. Ãé åîäéáæåòÞíåîïé íðïòïàî îá ìÀâïùî íÛòï÷ óôï äéáçöîéóíÞ óùíðìèòñîïîôá÷ ôï äåìôÝï óùííåôïøÜ÷, ðïù íðïòïàî îá ðòïíèõåùôïàî áðÞ ôèî ïíÀäá LIFE
INFOCYCLE óå åðéìåçíÛîá óèíåÝá ëáé ðÞìåé÷ ôè÷ ¶ììÀäá÷. ¦òïüðÞõåóè åÝîáé îá áðáîôÜóïùî óöóôÀ óå 3 åòöôÜóåé÷. ºÀõå äåìôÝï óùííåôïøÜ÷ óùíðìèòöíÛîï
íå ôá ðáòáðÀîö óôïéøåÝá áîáìïçåÝ óå Ûîáî ëìÜòï.
4. £á ëìèòöõïàî 2 îéëèôÛ÷ ëáé 2 åðéìáøÞîôå÷.
5. ¸ åðéìïçÜ ôöî ôùøåòñî äåìôÝöî óùííåôïøÜ÷ õá çÝîåé íå ëìÜòöóè, óôé÷ 23 ¹ïùìÝïù 2015, ñòá 15:00, åîñðéïî ôè÷ ÁïíéëÜ÷ ªùíâïàìïù ëá÷ °ðïóôÞìïù
¶ùôÛòðè÷, óôá çòáæåÝá ôè÷ °Á°ºËº¤¿ª¸ ªËªº¶Ë¿Á °.¶ ëáé åðÝ ôè÷ ïäïà ÌáòïëÞðïù 2, óôèî ºáììéõÛá ëáé ôï Ûðáõìï õá åÝîáé Ûîá ðïäÜìáôï Sector Intro 26’’
çéá ëÀõå Ûîáî áðÞ ôïù÷ äàï îéëèôÛ÷.
6. Æï Ûðáõìï åÝîáé ðòïóöðéëÞ ëáé äåî íåôáâéâÀúåôáé. °î äåî ëáôáóôåÝ äùîáôÜ è ôèìåæöîéëÜ Ü íÛóö email åðéëïéîöîÝá íå ôï îéëèôÜ Ü áùôÞ÷ äåî áðïäåøôåÝ
ôï äñòï ôïù åîôÞ÷ 10 èíåòñî, áùôÞ õá íåôáâéâáóôåÝ óôïî ðòñôï áðÞ ôïù÷ äàï åðéìáøÞîôå÷. °î ôï äñòï äåî ðáòáìèæõåÝ Ûö÷ ôèî 31è ¢åëåíâòÝïù 2015
áëùòñîåôáé.
7. »å ôèî ùðïçòáæÜ ôïù äåìôÝïù óùííåôïøÜ÷ íå ôá ðòïóöðéëÀ äåäïíÛîá ïé óùííåôÛøïîôå÷ óùîáéîïàî Þðö÷ áùôÀ øòèóéíïðïéèõïàî áðÞ ôïù÷ ¢éïòçáîöôÛ÷ ,
áëÞíè ëáé íÛóö ïðïéïùäÜðïôå Àììïù ðòïóñðïù ðïù íðïòåÝ îá äéïòÝóåé áùôÜ, ðòïëåéíÛîïù îá äèíéïùòçÜóåé íÝá âÀóè äåäïíÛîöî çéá ôé÷ ðòïöõèôéëÛ÷
åîÛòçåéå÷ ëáé çéá ôé÷ åëäèìñóåé÷ ôè÷. Ãé ¢éïòçáîöôÛ÷ äàîáôáé îá åéóÀçïùî ôá äåäïíÛîá áùôÀ óå æÀëåìï äåäïíÛîöî, íå óëïðÞ ôè íåììïîôéëÜ ôïù÷
åðéëïéîöîÝá íå ôïù÷ óùííåôÛøïîôå÷. Ãé óùííåôÛøïîôå÷ âåâáÝö÷ Ûøïùî ôï äéëáÝöíá ïðïéáäÜðïôå óôéçíÜ óôï íÛììïî ëáé íåôÀ ôèî ïìïëìÜòöóè ôïù
äéáçöîéóíïà îá ðòïâÀììïùî ïðïéåóäÜðïôå áîôéòòÜóåé÷ çéá ôïî ôòÞðï øòÜóåö÷ ôöî ðòïóöðéëñî ôïù÷ äåäïíÛîöî ëáé âáóéëÀ îá úèôÜóïùî ôèî äéáçòáæÜ
áùôñî áðÞ ôèî âÀóè, áðåùõùîÞíåîïé çòáðôñ÷ óôïù÷ ¢éïòçáîöôÛ÷, ¤¶¿¼. ªË¡¡ÄÃË 196 & Ì°ÄÃºÃ¦ÃË 2, 17671 º°¤¤¹£¶°. ¶ðéðìÛïî, ïé óùííåôÛøïîôå÷
óùçëáôáôÝõåîôáé óôè øòÜóè ïðïéöîäÜðïôå áòøåÝöî ðòïâïìÜ÷ (âÝîôåï, æöôïçòáæÝå÷ ë.ìð.) ùìïðïéèõïàî ëáôÀ ôè äéÀòëåéá ôïù äéáçöîéóíïà Ü ôè÷ ðáòáìáâÜ÷
ôïù åðÀõìïù áðÞ ôïù÷ îéëèôÛ÷. Æá äåäïíÛîá õá ëòáôèõïàî çéá øòïîéëÞ äéÀóôèíá 1 Ûôïù÷.
8. Ãé ¢éïòçáîöôÛ÷, äéáôèòïàî ôï äéëáÝöíá îá ôòïðïðïéÜóïùî ôïù÷ Þòïù÷ óùííåôïøÜ÷ óôï äéáçöîéóíÞ, îá íåéñóïùî Ü îá áùêÜóïùî ôè äéÀòëåéÀ ôïù, îá
áììÀêïùî ôá ðòïóæåòÞíåîá Ûðáõìá íå Àììá Ýóè÷ áêÝá÷ ëáôÀ ôè äéÀòëåéá ôïù äéáçöîéóíïà Ü íåôÀ ôè ìÜêè ôïù, ëáõñ÷ ëáé îá äéáëÞãïùî ôï äéáçöîéóíÞ, øöòÝ÷
ëáíÝá ðòïåéäïðïÝèóè.
9. ¸ óùííåôïøÜ óôï äéáçöîéóíÞ óùîåðÀçåôáé ôèî áîåðéæàìáëôè áðïäïøÜ Þìöî ôöî ðáòáðÀîö Þòöî.
10. Ãé ðáòáðÀîö Þòïé óùííåôïøÜ÷ ëáé ïé óöóôÛ÷ áðáîôÜóåé÷ Ûøïùî ëáôáôåõåÝ óôè ÁïíéëÜ ªàíâïùìï ôè÷ «°Á°ºËº¤¿ª¸ ªËªº¶Ë¿Á °¶» ëá ¶ùôÛòðè
°ðïóôÞìïù, ïäÞ÷ ÌáòïëÞðïù 2, 1ï÷ Þòïæï÷, ôèì. 210 53 19 762.

