Grekiska

ΟΤΑΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ,
ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ

Κάθε φορά που δίνετε μια συσκευασία ή μια
εφημερίδα για ανακύκλωση, βάζετε ένα λιθαράκι
σε μια σημαντική διαδικασία.
Το παλιό καπάκι από ένα μπουκάλι μπορεί να
μετατραπεί σε καινούριο φύλλο λαμαρίνας για
αυτοκίνητα. Το άδειο κουτί από απορρυπαντικό
μπορεί, για παράδειγμα, να μετατραπεί σε καινούριο
κουτί παπουτσιών. Η χτεσινή εφημερίδα μπορεί
να μετατραπεί στο αυριανό πρωτοσέλιδο. Οι
πρώτες ύλες της φύσης χρησιμοποιούνται ξανά και
εξοικονομούνται μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Με
αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε όλοι στη δημιουργία
ενός καλύτερου κόσμου για να ζήσουμε.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Όλες οι συσκευασίες και οι εφημερίδες που συλλέγονται, ανακυκλώνονται
για να γίνουν νέες συσκευασίες ή νέα προϊόντα. Οι πλαστικές συσκευασίες
μπορούν να μετατραπούν σε διάφορα προϊόντα, όπως βούρτσες για τα πιάτα,
γλάστρες και πλαστικές σακούλες. Οι γυάλινες και οι χάρτινες συσκευασίες
μετατρέπονται συνήθως ξανά σε συσκευασίες. Οι μεταλλικές συσκευασίες
μπορούν να γίνουν σιδηροτροχιές, ενώ οι παλιές εφημερίδες μπορούν να
γίνουν χαρτί κουζίνας ή νέο χαρτί για εφημερίδες.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Στη Σουηδία έχουμε έναν κανόνα που λέγεται «ευθύνη του παραγωγού».
Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες που κατασκευάζουν ή πουλούν συσκευασίες
και εφημερίδες είναι υπεύθυνες για τη συλλογή και την ανακύκλωση
των προϊόντων τους. Στην Förpacknings- och Tidningsinsamlingen,
FTI, εργαζόμαστε εκ μέρους αυτών των εταιρειών. Θέλουμε να κάνουμε
την ανακύκλωση ευκολότερη για εσάς, μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα τα
περιβαλλοντικά της οφέλη. Αλλά για να το επιτύχουμε, χρειαζόμαστε τη
βοήθειά σας.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η FTI είναι υπεύθυνη για όλους τους μη επανδρωμένους σταθμούς
ανακύκλωσης σε ολόκληρη τη Σουηδία. Στους σταθμούς αυτούς πηγαίνετε
για ανακύκλωση εφημερίδες και συσκευασίες από πλαστικό, χαρτί, μέταλλο
και γυαλί. Αν το συγκρότημα διαμερισμάτων όπου μένετε έχει δικό του κοινό
σημείο ανακύκλωσης, θα πρέπει να ρίχνετε εκεί τις συσκευασίες και τις
εφημερίδες σας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στη διεύθυνση www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation μπορείτε να
βρείτε τον πλησιέστερο σταθμό ανακύκλωσης της περιοχής σας και να
δείτε πότε θα γίνει η επόμενη αποκομιδή. Μπορείτε επίσης να βρείτε
οδηγούς διαχωρισμού, βίντεο σχετικά με την ανακύκλωση, συμβουλές και
πληροφορίες για τον οργανισμό μας.
Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την ανακύκλωση εφημερίδων
και συσκευασιών, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου
kontakt@ftiab.se ή καλέστε μας στον αριθμό 0200 88 03 11. Για
ερωτήσεις σχετικά με ογκώδη άχρηστα αντικείμενα, κομποστοποίηση,
ηλεκτρικά απόβλητα ή άλλα ζητήματα σε σχέση με τα άχρηστα αντικείμενα,
επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή ή διαβάστε περισσότερα στη
διεύθυνση www.sopor.nu.

Μεγαλύτερος διαχωρισμός
Προκειμένου να μπορέσουμε να ανακυκλώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα απορρίμματα,
χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι εντελώς άδεια και σχετικά στεγνή. Αν
έχετε συσκευασίες που αποτελούνται από περισσότερα του ενός υλικά, να τις διαχωρίζετε σύμφωνα με
το βασικό υλικό από άποψη βάρους. Ευχαριστούμε.
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Για παράδειγμα: Μπουκάλια, πλαστικά δοχεία και κεσεδάκια, πλαστικές σακούλες, ανταλλακτικές
συσκευασίες, πλαστικά σωληνάρια, σακουλάκια από σνακ και φελιζόλ.
Βγάλτε τους φελλούς και τα καπάκια. Ρίχνετε τους διάφορους τύπους πλαστικών
συσκευασιών χύμα μέσα στους διαφορετικούς κάδους για την κάθε μία. Με αυτόν τον
τρόπο διευκολύνονται αργότερα τα διαφορετικά στάδια της ανακύκλωσης.
Τα πλαστικά προϊόντα πέραν των συσκευασιών θα πρέπει να απορρίπτονται ως
ογκώδη άχρηστα αντικείμενα ή οικιακά απορρίμματα, π.χ. έπιπλα και παιχνίδια. Τις
επιστρεφόμενες φιάλες τις δίνετε πίσω στα καταστήματα έναντι πίστωσης.

ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Για παράδειγμα: Συσκευασίες ζυμαρικών, κουτιά από γάλα και χυμούς, χαρτοσακούλες, κουτιά
παπουτσιών, ρολά από χαρτί υγείας και χαρτοκιβώτια.
Συμπιέζετε και διπλώνετε τις συσκευασίες στα δύο. Βάζετε τις μικρότερες συσκευασίες
μέσα στις μεγαλύτερες για εξοικονόμηση χώρου.
Οι φάκελοι θα πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα ή τα καύσιμα υλικά. Οι
εφημερίδες, τα διαφημιστικά φυλλάδια και τα παρόμοια υλικά θα πρέπει να απορρίπτονται
στον κάδο για τις εφημερίδες.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Για παράδειγμα: Κονσερβοκούτια, άδεια δοχεία σπρέι, σωληνάρια, πώματα από μπουκάλια,
καπάκια, καθώς και άδεια κουτιά μπογιάς.
Πιέστε προς τα μέσα τα αιχμηρά καπάκια στα κονσερβοκούτια. Αφήστε τα καπάκια στα
σωληνάρια.
Τα κουτιά που περιέχουν υπολείμματα μπογιάς ή κόλλας θα πρέπει να απορρίπτονται
ως επικίνδυνα απόβλητα. Τα άχρηστα μέταλλα, τα υδραυλικά υλικά, τα τηγάνια και άλλα
υλικά που δεν αποτελούν συσκευασίες, θα πρέπει να απορρίπτονται ως ογκώδη άχρηστα
αντικείμενα ή οικιακά απορρίμματα. Τα επιστρεφόμενα κουτιά αλουμινίου τα δίνετε πίσω
σε ένα κατάστημα έναντι πίστωσης.

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Για παράδειγμα: Μπουκάλια και βάζα από χρωματιστό ή διαφανές γυαλί.
Βγάλτε τα καπάκια, τα πώματα και τους φελλούς και διαχωρίστε τα για ανακύκλωση με
βάση το υλικό. Ρίχνετε τις χρωματιστές και τις διαφανείς γυάλινες συσκευασίες στον
σωστό κάδο.
Δίνενε πίσω σε ένα κατάστημα τις επιστρεφόμενες φιάλες έναντι πίστωσης. Η πορσελάνη,
τα κεραμικά και άλλα προϊόντα που δεν αποτελούν συσκευασίες, θα πρέπει να
απορρίπτονται ως ογκώδη άχρηστα αντικείμενα ή οικιακά απορρίμματα. Οι γλόμποι και
οι λαμπτήρες φθορισμού θα πρέπει να απορρίπτονται συνήθως στα τοπικά επανδρωμένα
κέντρα ανακύκλωσης.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Για παράδειγμα: Ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες, περιοδικά, κατάλογοι, διαφημιστικά
φυλλάδια, ημερολόγια και χαρτί εκτύπωσης/ζωγραφικής.
Αφαιρείτε το πλαστικό περιτύλιγμα και τα διαφημιστικά αυτοκόλλητα.
Οι φάκελοι και τα βιβλία με σκληρό εξώφυλλο θα πρέπει να απορρίπτονται ως οικιακά
απορρίμματα ή καύσιμα υλικά. Οι χαρτοσακούλες, τα χαρτόκουτα και τα παρόμοια υλικά θα
πρέπει να απορρίπτονται στον κάδο για τις χάρτινες συσκευασίες.

