Ξ ΕΓΤΕΘΠΘΔΘΞ ΞΣ ΙΑΚΞΣ ΑΜΑΙΣΙΚΩΗ
Θ ΦΠΞΜΘΖΞΣΛΕ ΟΠΘΜ ΟΕΑΝΞΣΛΕ ΘΡ ΡΣΡΙΕΣΑΡΘΕΡ

 Μα είμαι άδειεπ από ηοξθέπ και ργοά.
 Μα ηιπ νεπλύμξρμε, ώζηε κα μεκ έπμοκ οπμιείμμαηα ηνμθώκ, θ.ιπ.
 Μα ηζακίζξρμε ηιπ ςαοηόκξρηεπ γηα κα μεκ πηάκμοκ όιμ ημ πώνμ.
 Μα οίςμξρμε ςύμα ηιπ ζρζκεραζίεπ και όςι μέζα ζε ζθιςηξδεμέμεπ ζακξύλεπ, γηα κα
βμεζάμε ηε δηαδηθαζία ημο δηαπςνηζμμύ .
 Μα διαςωοίζξρμε μόμξι μαπ ηξ ςαοηί από ηξ πλαζηικό ζηιπ ζρζκεραζίεπ πξρ ρπάοςξρμ
και ηα δρξ ρλικά (π. π θάθειμοξ πμο έπμοκ πιαζηηθή επέκδοζε με θμοζθαιίηζεξ αένα )
 Μα ζρμπιέζξρμε ηα πλαζηικά μπξρκάλια, γηα κα ελμηθμκμμμύμε πώνμ.
 Δεμ ποέπει μα πεηάμε ζπαζμέμα γραλιά (ηδάμηα - θαζνέθηεξ, θιπ) γηαηί ε δηαιμγή γίκεηαη
ζημ πένη θαη είκαη επηθίκδοκμ γηα ημοξ ενγάηεξ.

Θ ΔΕΜ ΑΜΑΙΣΙΚΩΜΞΣΛΕ ΡΞΣΡ ΙΑΔΞΣΡ
 Τοηζιμξπξιημέμεπ ςαοηξπεηζέηεπ- ςαοηξμάμηιλα- ςαοηιά ργειάπ , πάμεπ, θιπ.
 Λπαηαοίεπ, ελαζηικά, μέηαλλα, οξύςα, παπξύηζια, δξςεία από λάδια αρηξκιμήηωμ ή
από θρηξθάομακα, ξικξδξμικά ρλικά, ζηοώμαηα, παλιά έπιπλα, ηα ξογαμικά ρπξλείμμαηα
ηωμ ηοξθώμ, ηα κλαδιά από ηα δέμηοα.
 ιπ Φωηξδιαζπώμεμεπ ζακξύλεπ (Είκαη θαιύηενα κα ηηξ πνεζημμπμημύμε ζηα θμηκά ζθμοπίδηα
γηαηί, όηακ ε ζαθμύια δηαζπάηαη, επηηαπύκεηαη μ πνόκμξ απμδήμεζεξ).
 Τα μηθνά πανηάθηα, ζθηζμέκεξ ζειίδεξ, θιπ (όπη γηαηί δεκ ακαθοθιώκμκηαη, αιιά επεηδή δεκ
έπεη μενημκήζεη ε ΕΕΑΑ γηα ηεκ ακαθύθιςζή ημοξ).
 Απμηζίγανα από έημημα ή από ζηνηθηά ηζηγάνα.

Θ ΟΕΑΛΕ ΡΞΣΡ ΙΑΔΞΣΡ ΑΜΑΙΣΙΚΩΡΗΡ
Ταοηιά: θμοηηά από ηζηγάνα, ιμγανηαζμμύξ, εθεμενίδεξ, βηβιία, πανημθηβώηηα όιςκ ηςκ
εηδώκ, όια ηα πενημδηθά, όιμοξ ημοξ θαθέιμοξ αιιειμγναθίαξ.
 Αλξρμιμέμιεπ και λερκξζίδηοεπ ζρζκεραζίεπ: θμοηάθηα από ακαροθηηθά θαη μπίνεξ,
θμκζένβεξ θάζε είδμοξ, ζαθμοιάθηα μέζα ζηα μπμία αγμνάδμομε π.π θαθέ, αιμομηκέκηα μπμι
μηαξ πνήζεξ, ηα μεηαιιηθά ηαράθηα μηαξ πνήζεξ, ημ θμμμάηη από ημ αιμομηκόπανημ πμο
πνεζημμπμηήζαμε πζεξ αιιά δεκ πνεηαδόμαζηε πηα, μεηαιιηθά ακηηθείμεκα γναθείμο, θ.ιπ.
 Όλεπ ηιπ πλαζηικέπ ζρζκεραζίεπ από: ακαροθηηθά, ιάδη, απμζμεηηθά, απμννοπακηηθά,
δμπεία από ηηξ μπμγηέξ πμο βάθμομε , ζαθμοιάθηα από θαπκό.
Eπίζεξ, ηα κάηιμκ από ημ παθέημ ηςκ ηζηγάνςκ, ημ πιαζηηθό πενηηύιηγμα από ηα ηνόθημα ή ηα
έκηοπα, ηα πιαζηηθά από ηα είδε δηαηνμθήξ (αιιακηηθά, ηονηά θ.ιπ.) πμο πςιμύκηαη
ζοζθεοαζμέκα ζημ ζμύπεν μάνθεη, ημ θεζεδάθη από ημ γηαμύνηη, ημ ζαθμοιάθη από ημ νύδη ή
ηα μαθανόκηα, ημ πενηηύιηγμα από ηηξ πάκεξ θαη όια ηα ζπεηηθά είδε, ηε ζαθμύια ημο
απμννοπακηηθμύ πιοκηενίμο πμο ηειείςζε, ηα παιηά γάκηηα θμοδίκαξ πμο ηνύπεζακ θ.ιπ.
 Ολαζηικά αμηικείμεμα: θνεμάζηνεξ ζπαζμέκεξ, ηεκ πιαζηηθή θμοηάια πμο πάιαζε,
ηηξ πιαζηηθέξ ζαθμύιεξ πμο δεκ ζα πνεζημμπμηήζμομε, ηα πιαζηηθά ενγαιεία γναθείμο,
ηηξ ζήθεξ από ηα CD, ηηξ παιηέξ θαζέηεξ πμο δεκ αθμύμε θ.ιπ.
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