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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

ΘΕΜΑ: «πιινγή θελώλ πιαζηηθώλ ζπζθεπαζηώλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ». 
 
 
Σν Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο θαη Αιηείαο ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ αλαθνηλώλεη όηη ηην 
Σεηάπηη 3 Ιοςνίος 2020 από ηιρ 10.00 πμ έυρ ηιρ 13.00 μμ ζηελ ζηξνθή δξόκνπ 
Πεξάκαηνο (πξώελ Ειαηνπξγηθή), ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπιινγή θελώλ πιαζηηθώλ 
ζπζθεπαζηώλ θπηνθαξκάθσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νξζήο δηαρείξηζεο  θελώλ 
πιαζηηθώλ ζπζθεπαζίαο πνπ εθαξκόδεη ν Δήκνο Μεγαξέσλ ζε  ζπλεξγαζία κε ηνλ 
Ειιεληθό ύλδεζκν Φπηνπξνζηαζίαο θαη ηελ Ειιεληθή Εηαηξεία Αμηνπνίεζεο 
Αλαθύθισζεο.  
Οδηγίερ για ηην οπθή διαδικαζία καθαπιζμού κενών πλαζηικών ζςζκεςαζιών 
θςηοθαπμάκυν:  
 

 
1. Φοπάηε πάνηα ηον απαπαίηηηο αηομικό πποζηαηεςηικό εξοπλιζμό. 
2. Αδειάζηε πλήπυρ ηο πεπιεσόμενο ηηρ θιάληρ ζηο τεκαζηικό δοσείο. 
3. Ξεπλένεηε 3 θοπέρ ηην κενή θιάλη με καθαπό νεπό. Πποζθέζηε ηα νεπά 
    ξεπλύμαηορ ζηο τεκαζηικό δοσείο και τεκάζηε. ηπαγγίξηε καλά ηη θιάλη. 
4. Σοποθεηήζηε ηιρ κενέρ και ξεπλςμένερ πλαζηικέρ θιάλερ ΥΩΡΙ πώμαηα ζηιρ  
    διάθανερ πλαζηικέρ ζακούλερ ζςλλογήρ πος διαηίθενηαι δυπεάν από ηα  
    καηαζηήμαηα λιανικήρ  πώληζηρ  θςηοθαπμάκυν. 
5. Σοποθεηήζηε ηα πώμαηα ζε ξεσυπιζηέρ πλαζηικέρ ζακούλερ. 
6. Κλείζηε ηιρ ζακούλερ πποζυπινά και αποθηκεύζηε ηιρ ζε αζθαλέρ μέπορ. 
7. Παπαδώζηε  ηιρ γεμάηερ ζακούλερ με ηιρ καθαπέρ κενέρ πλαζηικέρ θιάλερ και ηιρ  
    ζακούλερ με ηα πώμαηα ζηοςρ σώποςρ πος καθοπίζει ο Δήμορ καηόπιν 
    ανακοίνυζηρ. 

 
Η νξζή δηαρείξηζε θαη αλαθύθισζε ησλ θελώλ ζπζθεπαζηώλ θπηνθαξκάθσλ αθελόο 
ζπκβάιιεη ζηελ απνκάθξπλζε ησλ πιαζηηθώλ απνβιήησλ θαη ηε δηαηήξεζε θαζαξώλ 
ησλ γεσξγηθώλ εθηάζεσλ θαη αθεηέξνπ, ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζπάζεηα θάζε ηνπηθήο 
θνηλσλίαο γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πεξηθξνύξεζε ηεο δεκόζηαο πγείαο.  
 
 
 



 
 
 
H κεζνδνινγία πνπ εθαξκόδεηαη ζε όια ηα ζηάδηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνινπζεί ηνπο 
θαλόλεο νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο (ηξηπιό μέπιπκα θελώλ πιαζηηθώλ) θαη έηζη 
δηαζθαιίδεηαη όηη ηα πιαζηηθά πνπ ζπιιέγνληαη απνηεινύλ κε επηθίλδπλα απόβιεηα 
όπνπ ζηα πιαίζηα ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο, πξνσζνύληαη ζηα Κέληξα Δηαρείξηζεο 
Αλαθπθιώζηκνπ Τιηθνύ κε ζθνπό ηελ αλάθηεζε πιηθώλ γηα ηηο επηηξεπόκελεο ρξήζεηο 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  
ηνπο παξαγσγνύο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα ρνξεγνύληαη θαη έηνο βεβαηώζεηο 
ζπκκεηνρήο. 
Τπενθςμίζεηαι ηέλορ ζε όλοςρ ηοςρ σπήζηερ γευπγικών θαπμάκυν όηι οθείλοςν να 
ηηπούν πιζηά ηιρ οδηγίερ πος αναγπάθονηαι επί ηηρ ζςζκεςαζίαρ ηοςρ και να 
αποθεύγοςν κακέρ ππακηικέρ όπυρ: 
Σν ζάςηκν ησλ ζπζθεπαζηώλ είηε απηό γίλεη ρσξίο λα μεπιπζνύλ είηε απηό γίλεη αθνύ 
μεπιπζνύλ. Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο παξακέλνπλ ζην έδαθνο γηα ρξόληα, ράλεηαη ε 
επθαηξία γηα αλαθύθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο θαη κνιύλεηαη ην πεξηβάιινλ θαη θπξίσο 
ηα ππόγεηα ύδαηα.  
Σν θάςηκν ησλ θελώλ ζπζθεπαζίαο ην νπνίν όρη κόλνλ ζπληζηά ζαθήο παξάβαζε ησλ 
νξηδόκελσλ επί ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ θαη αθύξσζε θάζε 
δπλαηόηεηαο αλαθύθισζεο ησλ ζπζθεπαζηώλ αιιά απνηειεί εμαηξεηηθά επηθίλδπλε 
πξαθηηθή αθόκε θαη γηα ηελ πγεία ηνπ ηδίνπ ηνπ ρξήζε από εηζπλνή ησλ ηνμηθώλ θαπλώλ.  
Η ρξήζε ησλ θελώλ ζπζθεπαζίαο γηα άιινπο ζθνπνύο από ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε, ρσξίο λα 
ιακβάλεηαη ππόςε ε επηθηλδπλόηεηα ηεο θαηάζηαζεο, όπσο σο ζήθεο εξγαιείσλ ή αθόκε 
θαη ηαΐζηξεο νηθόζηησλ δώσλ.  
 
 

 
                                                                                            Από ην Σκήκα Αγξνηηθήο  
                                                                                               Παξαγσγήο & Αιηείαο  


