
 

 

 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

Σύστημα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών & 
Συσκευασιών  ΠΑ 

 
  

Οδηγίες Ανακύκλωσης 
στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης 

 
Πέραν των βασικών αρχών και  οδηγιών ανακύκλωσης αστικών στερεών αποβλήτων 
θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τις παρακάτω ειδικότερες οδηγίες που αναφέρονται 
στο Σύστημα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων ( ΣΔΑν ) της ΠΜΜ.  
 

1. Το Χαρτί και το Πλαστικό αποτελούν τα μεγαλύτερα σε ποσότητα 

ανακυκλώσιμα υλικά του Λόφου.  
 

2. Παρακαλείσθε για την απευθείας τοποθέτηση στους Κεντρικούς Κώδωνες 

Ανακύκλωσης (πλατεία «Ξενία» και  «ΤΕΘ»)  των ποσοτήτων χαρτιού και 
πλαστικού που συλλέγετε ατομικά.  – Διευκολύνεται το δύσκολο έργο του 
προσωπικού καθαριότητας.  

(Για το σκοπό αυτό, ειδικές σακούλες ανακύκλωσης πολλαπλών χρήσεων- χορηγία της 
ΕΕΑΑ*-  έχουν μοιρασθεί στα γραφεία του Λόφου και στη Βιβλιοθήκη, κατά την 
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2017.)   
 

3. Οι κούτες συσκευασίας τοποθετούνται αποκλειστικά στους Κώδωνες 
Ανακύκλωσης Χαρτιού υποχρεωτικά σπασμενες/διπλωμένες- σε αντίθετη 
περίπτωση οι κώδωνες  ανακύκλωσης γεμίζουν γρήγορα και αυξάνονται οι 
άσκοπες μετακινήσεις των οχημάτων ανακύκλωσης. 
 

4. Οι  εσωτερικοί μπλε κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού/TetraPak και 
αλουμινίου/μετάλλων έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα κτήρια του Λόφου για 
διευκόλυνση του προσωπικού καθαριότητας, των φοιτητών/τριών και 
επισκεπτών του Λόφο. Αποκλειστικά  για τη συλλογή των μικροποσοτήτων της 
καθημερινής λειτουργίας. 

 
5. Τα πλαστικά μπουκάλια νερού καλόν  είναι να τοποθετούνται συμπιεσμένα για 

μείωση του όγκου τους –περιορίζονται έτσι οι άσκοπες μετακινήσεις των 
οχημάτων ανακύκλωσης.  

 
6. Μπορείτε να τοποθετείτε τα πλαστικά καπάκια μπουκαλιών στον ειδικό κάδο 

συλλογής τους, στο κτήριο Διοίκησης.  Εθελοντές/τριες διοικητικοί υπάλληλοι 
φροντίζουν για τη διάθεση τους για συγκεκριμένο κοινωνικό σκοπό. 

 
7. Οι περιέκτες υγρών και στερών υλικών (κονσέρβες, μπουκάλια, ποτήρια, 

κουτιά αναψυκτικών) τοποθετούνται πάντα  κενοί περιεχομένου - αυξάνεται 
έτσι η ανταποδοτική αξία τους. 

 
8. Είναι απαραίτητο να αποφεύγεται η απόρριψη συσκευασιών φαγητού,  

βρώμικων χαρτιών, συσκευασιών κι αντικειμένων σε όλους τους τους κάδους 
ανακύκλωσης- υποβαθμίζεται η ανταποδοτική  αξία των ανακυκλώσιμων 
υλικών . 



 
9. Τα ανακυκλώσιμα υλικά δεν τοποθετούνται  σε δεμένες 

σακούλες-  δυσκολεύεται ιδιαίτερα η διαδικασία διαλογής και ανταποδοτικής 
αξιοποίησης τους. 

 
10. Η Ανακύκλωση Μελανοδοχείων γίνεται στους ειδικούς κάδους, με τη 

προστατευτική συσκευασία τους,  χωρίς το χάρτινο κουτί τους. Αυτό 
απορρίπτεται στους κάδους ανακύκλωσης χαρτιού. 

 
11. «Εβδομάδα Ανακύκλωσης Χαρτιού/Γυαλιού στο Λόφο» 

Για τη διευκόλυνση του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού- με το 
συντονισμό της Επιτροπής «Πράσινο  Πανεπιστήμιο»-  θα οργανωθεί 

             σύντομα στο Λόφο Πανεπιστημίου  εβδομάδα  ανακύκλωσης, με στόχο: 

  την απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων χαρτιού,  από  εκκαθάριση 
αρχείων, γραφείων και αποθηκών, κ.λ.π.. και  

 την απομάκρυνση των σπασμένων γυαλικών  των Εργαστηρίων του 
Λόφου.  

Θα ενημερωθείτε έγκαιρα! 

 
 

*ΕΕΑΑ: Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 

 
 

Σημαντική επισήμανση:  Η βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση των 

ανακυκλώσιμων του ΠΑ,  ως κεντρικού στόχου πρασινίσματος του,   προϋποθέτει την  
ξεχωριστή συλλογή, καταμέτρηση και παρακολούθηση  όλων των κατηγοριών  
ανακυκλώσιμων υλικών αποκλειστικά στις «Πράσινες Γωνιές Ανακύκλωσης» του 
Λόφου.  
Οι μεγάλοι μπλε κάδοι ανακύκλωσης του Δήμου, παραμένουν στη θέση τους, για 
τοποθέτηση μικρών ποσοτήτων μεικτών ανακυκλώσιμων υλικών –εάν δεν υπάρχει η 
δυνατότητα διαλογής τους στην πηγή- και προς διευκόλυνση των κατοίκων της 
περιοχής. 
 
 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία! 
 

 
Περισσότερες πληροφορίες:  
Για οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλείσθε να απευθύνεστε στην συντονίστρια του ΣΔΑν για την 
Επιτροπή: Δρ.  Μαρία Χατζηαντωνίου  
e-mail: mhatz@aegean.gr 
τηλ.: 22510 36283 

ή στην  
Επιτροπή “Πράσινο Πανεπιστήμιο»  
e-mail: GreenUniversity@aegean.gr  
Fb: https://www.facebook.com/Πράσινο-Πανεπιστήμιο-Πανεπιστήμιο-Αιγαίου-1474903375916588/ 

 
 

Επιτροπή «Πράσινο Πανεπιστήμιο» 
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