ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Λαμπτήρες
Η ανακύκλωση λαμπτήρων προστατεύει το
περιβάλλον. Οι χρησιμοποιημένοι λαμπτήρες
μπορούν να ανακυκλωθούν καθώς περιέχουν:
Γυαλί
Μέταλλα
Σκόνη Φθορίου
Υδράργυρο

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Κεντρική
Διοίκηση, Ισόγειο) υπάρχουν δύο κάδοι για
λαμπτήρες και ένας για φωτιστικά και
μικροσυσκευές. Η ανακύκλωση γίνεται σε
συνεργασία με τη ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.
Οι διαστάσεις των κάδων ανακύκλωσης
λαμπτήρων είναι 600 X 400 X 800mm.
Μπορούν να ανακυκλωθούν όλα τα
είδη λαμπτήρων. Προκειμένου να
διευκολυνθεί η αποκομιδή υπάρχουν
εντός κάθε κάδου δύο ορθογώνια
χαρτοδοχεία όπου μπορούν να
τοποθετηθούν οι μεγάλου μήκους
λάμπες και δύο τετράγωνα για τους
υπόλοιπους λαμπτήρες μικρότερου
μεγέθους.

Μπαταρίες
Ανακύκλωση όλων των μικρών
μπαταριών από καταγραφικά,
ραδιόφωνα, παιχνίδια, τηλέφωνα,
υπολογιστές, ρολόγια, κάμερες κ.λπ.
Στο Πανεπιστήμιο Πατρών υπάρχουν
κάδοι στις γραμματείες όλων των
Τμημάτων, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη,
στο κτίριο Κεντρικής Διοίκησης και στο
Κέντρο Εκτυπώσεων.
Η ανακύκλωση γίνεται σε συνεργασία
με την ΑΦΗΣ Α.Ε.

Ηλεκτρικά/Ηλεκτρονικά
Απόβλητα
Μπαταρίες που ζυγίζουν πάνω από
1,5 kg – Υπάρχουν δύο κάδοι στην
Κεντρική
Βιβλιοθήκη
που
συλλέγονται σε συνεργασία με τη
ΣΥΔΕΣΥΣ.

facebook.com/green.upatras.gr

Όλες οι μπαταρίες είναι
εξαιρετικά τοξικές και
επιβλαβείς για το
έδαφος, το νερό και την
ανθρώπινη υγεία.
ΜΕΙΩΣΗ

Γιατί πρέπει να ανακυκλώνουμε;
Προστασία Περιβάλλοντος
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Μείωση Αποβλήτων

Ηλεκτρικά & Ηλεκτρονικά Απόβλητα
ανακυκλώνονται στη βιβλιοθήκη σε
συνεργασία με την ΚΟΙΝΣΕΠ
(«Ανακυκλώνω στην Πηγή»).

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μελανοδοχεία
• Ανακύκλωση άδειων μελανοδοχείων
εκτυπωτών/φωτοτυπικών (inkjet / laser)
• Τοποθετημένοι κάδοι στις γραμματείες κάθε
τμήματος (Filltec& Co)
Χαρτί
• Ανακύκλωση πάσης φύσεως χαρτιού
•Τοποθετημένοι κάδοι στη βιβλιοθήκη, στο
Κτίριο Διοίκησης, στα τμήματα Χημικών
Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Φυσικής,
Αρχιτεκτονικής και Εκτυπωτικού Κέντρου
(ΚΟΙΝΣΕΠ)
Λαμπτήρες
•Ανακύκλωση διαφόρων τύπων λαμπτήρων.
• Δύο κάδοι ανακύκλωσης στον Κτίριο
Κεντρικής Διοίκησης (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.)

Μπαταρίες
• Ανακύκλωση όλων των μικρών μπαταριών
• Κάδοι ανακύκλωσης σε όλα τα τμήματα του
Πανεπιστημίου Πατρών (ΑΦΗΣ Α.Ε.)
Ηλεκτρικά/Ηλεκτρονικά Απόβλητα
• Μπαταρίες εκκινητών (π.χ. αυτοκινήτων) –
Κάδοι στη βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τη
SYDESYS
•Συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
αποβλήτων - Επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη
σε συνεργασία με την ΚΟΙΝΣΕΠ.
Επικίνδυνα/Τοξικά Απόβλητα
• Συλλογή σε κατάλληλους κάδους
• Η συλλογή γίνεται από το τμήμα Χημείας

Μελανοδοχεία
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Ανακύκλωση άδειων μελανοδοχείων
εκτυπωτών/ φωτοτυπικών (inkjet /laser)
Στο Πανεπιστήμιο Πατρών υπάρχουν
ειδικοί κάδοι στις γραμματείες κάθε
τμήματος, στη Βιβλιοθήκη, στο Κέντρο
Εκτυπώσεων και στο κτίριο Κεντρικής
Διοίκησης (Γραμματεία Συγκλήτου,
Τμήμα Διδακτικού και Εκπαιδευτικού
εν γένει Προσωπικού, Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα
Μισθοδοσίας & Προμηθειών, ΕΛΚΕ,
Επιτροπή Ερευνών, Διεθνών Σχέσεων
και
Δημοσιευμάτων,
Τεχνική
Υπηρεσία).
Η ανακύκλωση γίνεται σε συνεργασία
με την FillTec Co.
Τα άδεια μελανοδοχεία είναι σημαντική
πηγή ρύπανσης του περιβάλλοντος. Δεν
πρέπει να απορρίπτονται στον κοινό
κάδο απορριμμάτων.

Χαρτί
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Ανακυκλώνεται χαρτί κάθε χρώματος
και τύπου: χαρτί εκτυπωτών, χαρτί
μηχανογράφησης, χαρτί φακέλων,
χαρτόνια, βιβλία, κατάλογοι κλπ. Δεν
ανακυκλώνονται χρησιμοποιημένα
χαρτιά υγείας, χαρτοπετσέτες και
χαρτομάντιλα.
Στο Πανεπιστήμιο Πατρών υπάρχουν
κάδοι στις γραμματείες των τμημάτων
Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών
Μηχανικών, Αρχιτεκτονικής, Φυσικής
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, στο κτίριο
Κεντρικής Διοίκησης (Αίθριο Ισογείου,
Γραμματεία Συγκλήτου, Επιτροπή
Ερευνών, ΕΛΚΕ) και στο Κέντρο
Εκτυπώσεων.
Η ανακύκλωση γίνεται σε συνεργασία
με την ΚΟΙΝΣΕΠ («Ανακυκλώνω στην
Πηγή»).

Λαμπτήρες
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Όλα τα είδη λαμπτήρων μπορούν να ανακυκλωθούν
λόγω των υλικών που περιέχουν, όπως σιδηρούχα
μέταλλα, χαλκός, αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό, το
οποίο μπορεί να ανακυκλωθεί και να
επαναχρησιμοποιηθεί σε μεγάλο ποσοστό.
Τα ανακυκλώσιμα υλικά είναι:
Εξαρτήματα Λαμπτήρων
Λάμπες Πυρακτώσεως
Οι κάτωθι λαμπτήρες περιέχουν υδράργυρο και
πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό κάδο απόρριψης.
Η διαδικασία ανακύκλωσης γι αυτά είναι
διαφορετική. Είναι πολύ σημαντικό να
διαχειριστούν πολύ προσεκτικά ώστε να
αποφευχθεί καταστροφή και απελευθέρωση του
υδραργύρου στο περιβάλλον.
Λάμπες Φθορίου
Συμπαγείς Λάμπες Φθορίου
Λάμπες Εκκένωσης Υψηλής Πίεσης που
περιλαμβάνουν λάμπες νατρίου, υδραργύρου
κ.λπ.

