
                                            
 

 

 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

        Σύστημα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων 
Υλικών & Συσκευασιών  ΠΑ 

 
 

     «Πράσινες Γωνιές Ανακύκλωσης”                                  
    Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης (ΠΜΜ) 
 

 

 
Αναζητείστε τις  «Πράσινες Γωνιές Ανακύκλωσης» της ΠΜΜ με την σχετική επισήμανση. 
Έχουν δημιουργηθεί σε κεντρικά σημεία και στα κτήρια του Λόφου, αλλά  και στη 
Βιβλιοθήκη.  

 
Κεντρικά: 
- πλατεία “Ξενία“  
-  πίσω από το κτήριο ΤΕΘ – «ΤΕΘ» parking 

Ειδικά*: 
- σε όλα τα κτήρια του Λόφου και τη Βιβλιοθήκη  
*για τις μικροποσότητες της  καθημερινής λειτουργίας. 

 
 
Στα παραπάνω σημεία μπορείτε να τοποθετείτε τα ανακυκλώσιμα υλικά που καθημερινά 

παράγετε/παράγονται,  εφόσον ανήκουν σε  οποιαδήποτε από  τις 8 ξεχωριστές 

κατηγορίες ανακυκλώσιμων  που αυτή τη στιγμή οργανώνονται στην ΠΜΜ.  Η αναλυτική 
περιγραφή των σημείων ανακύκλωσης για κάθε υλικό, καθώς και οι Οδηγίες Ανακύκλωσης 
περιγράφονται στις επόμενες σελίδες. 
 

Σας ευχαριστούμε για τη πολύτιμη συνεργασία! 
 

 

 

     Σημεία Ανακύκλωσης Υλικών & Συσκευασιών  
 

 

1. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ 

-   Κεντρικός Κώδωνας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ» -  πλατεία “Ξενία”  
-   Κεντρικός Κώδωνας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ» - “ΤΕΘ” parking 
-   Εσωτερικοί Κάδοι* «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ» - κτήρια Λόφου και Βιβλιοθήκη  
 
Τι ανακυκλώνω?  Καθαρό χαρτί εκτύπωσης και δεμένα έντυπα,  βιβλία, γενικά έντυπα, 
χαρτί από καταστροφείς εγγράφων, εφημερίδες, περιοδικά, διπλωμένα/σπασμένα 
χαρτόκουτα, κ.λ.π.. 
 ΟΧΙ χάρτινα ποτήρια καφέ, φελιζόλ, κουτιά φαγητών και βρώμικα χαρτιά. 
 
 



 

2. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ/TetraPak  
 
- Κεντρικός Κώδωνας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ/TetraPak”  - πλατεία “Ξενία“ 
- Εσωτερικοί κάδοι* «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ/TetraPak”-  κτήρια Λόφου - Βιβλιοθήκη     
 

Τι ανακυκλώνω?  κενά περιεχομένου  πλαστικά μπουκάλια νερού, πλαστικά ποτήρια 
καφέ,  κουτάκια Τetra Pak (χυμών, γάλακτος, κ.λ.π.), πλαστικά δοχεία καθαριστικών 
/απορρυπαντικών,  μικρά πλαστικά αντικείμενα.  
ΟΧΙ αντικείμενα από φελιζόλ, OXI πλαστικά μπουκάλια τοξικών υγρών. 

 
 

 

3. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ/ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥ 
 
- Κεντρικός κάδος «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ/ΜΕΤΑΛΛΩΝ»» - πλατεία “Ξενία“ 
- Εσωτερικοί κάδοι* «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ/ΜΕΤΑΛΛΩΝ»” -κτήρια Λόφου   
 

Τι ανακυκλώνω?  Κουτιά αλουμινίου/μετάλλου κενά περιεχομένου, χωρίς υπολείμματα.  
Τυχόν μεγάλα αντικείμενα σιδήρου/αλουμινίου συλλέγονται σε ειδικό χώρο του 
υπογείου του κτηρίου Διοίκησης.  
 
 

4. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ  
 
- Κεντρικός Κάδος «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ» - πλατεία “Ξενία“ 

 
Τι ανακυκλώνω?  Γυάλινα αντικείμενα 
 
 

5. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΩΝ  
 
- Ειδικοί Κάδοι «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΩΝ»- κτήρια Λόφου - Βιβλιοθήκη  

 

Τι ανακυκλώνω?  Μελανοδοχεία κάθε τύπου,  χωρίς την χάρτινη συσκευασία τους. 
 
 

6.  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
 

- Ειδικοί Κύλινδροι «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ- ΑΦΗΣ»-  κτήρια Λόφου- 
Βιβλιοθήκη- Εστίες   

 
 

7. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΩΝ &  ΚΑΛΩΔΙΩΝ  
 

- Ειδικός κάδος «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΛΩΔΙΩΝ»- 
κτήριο Διοίκησης (υπόγειο) 

 
 

8. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ  

- Ειδικός Κάδος Συλλογής Πλαστικών Καπακιών- κτήριο Διοίκησης (είσοδος) 
 
 
Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις αναλυτικές «Οδηγίες Ανακύκλωσης»  που 
περιγράφονται στο σχετικό αρχείο. Αναγράφονται όλες οι διευκρινιστικές λεπτομέρειες για 
κάθε χρήστη των εγκαταστάσεων της ΠΜΜ.  
 
 



Οι κώδωνες ανακύκλωσης έχουν παραχωρηθεί από την εταιρεία «Ανακύκλωση Αιγαίου- 
Χυτήρια». 
Οι εσωτερικοί μπλε κάδοι ανακύκλωσης των κτηρίων είναι χορηγία της Ελληνικής Εταιρείας 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ).  

 
 
Περισσότερες πληροφορίες:  
Συντονίστρια του ΣΔΑν για την Επιτροπή: Δρ.  Μαρία Χατζηαντωνίου  
e-mail: mhatz@aegean.gr * τηλ.: 22510 36283 
Επιτροπή “Πράσινο Πανεπιστήμιο» * e-mail: GreenUniversity@aegean.gr  
Fb: https://www.facebook.com/Πράσινο-Πανεπιστήμιο-Πανεπιστήμιο-Αιγαίου-1474903375916588/ 
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