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ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΚΔΑΥ  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ  

 

Αγαπητοί επισκέπτες,  

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Κέντρο 

Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και την υλοποίηση του έργου 

ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας, που λειτουργεί προς όφελος του 

περιβάλλοντος και των δημοτών της ευρύτερης περιοχής. 

Οι επισκέπτες/μαθητές θα μπορέσουν να ξεναγηθούν στο ΚΔΑΥ και θα τους δοθεί η 

ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία της διαλογής των ανακυκλώσιμων 

υλικών που προέρχονται από τους Μπλε Κάδους της γειτονιάς τους  και να τους 

απαντηθούν οι  ερωτήσεις και απορίες που θα έχουν. 

Μετά το τέλος της επίσκεψης, σε όλους τους επισκέπτες, θα διανεμηθεί ειδικό έντυπο 

με χρήσιμο υλικό σχετικά με την Ανακύκλωση Συσκευασιών στον Μπλε Κάδο. 

Διάρκεια ξενάγησης: περίπου 30-40 λεπτά. 

Μέγιστος  χρόνος παραμονής στους χώρους του ΚΔΑΥ: Μία (1)  ώρα. 

 

Για να διασφαλιστεί ότι η επίσκεψή σας θα ολοκληρωθεί απολύτως ομαλά, θα πρέπει 

να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω: 

 Επισκέπτεστε μια εγκατάσταση στην οποία εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες 

Ασφάλειας και Υγιεινής. Ωστόσο, παρά τις οδηγίες ασφαλείας, βρίσκεστε εδώ με 

δική σας ευθύνη και δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για τυχόν 

τραυματισμούς.  

 Ο μέγιστος αριθμός ατόμων προς ξενάγηση είναι 50. Εάν απαιτείται ο χωρισμός 

τους σε ομάδες, αυτό θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο του ΚΔΑΥ. 

 Μεγάλες ομάδες  επισκεπτών (π.χ. σχολεία, οργανωμένες εκδρομές κ.λπ.) δεν 

πρέπει να απομακρύνονται από το λεωφορείο ή να περιφέρονται στις 

εγκαταστάσεις χωρίς συνοδεία Υπευθύνου. 

 Ο χώρος άφιξης και παραμονής του λεωφορείου των επισκεπτών υποδεικνύεται 

από τον υπεύθυνο του ΚΔΑΥ. Απαγορεύεται αυστηρώς η κίνηση του λεωφορείου 

ή  και άλλων οχημάτων μεταφοράς επισκεπτών στο χώρο του ΚΔΑΥ. 

 Οι επισκέπτες/μαθητές οφείλουν κατά την επίσκεψή τους να φορούν παπούτσια 

με χοντρή σόλα. 

 Μέσα ατομικής προστασίας (κράνη, γιλέκα υψηλής ορατότητας και μάσκες), θα 

σας διανεμηθούν, εφόσον απαιτείται, κατά την κρίση του Υπευθύνου, και θα 

πρέπει να φέρονται σε όλη  τη διάρκεια της επίσκεψής σας στο ΚΔΑΥ. Τα μέσα 

αυτά πρέπει να επιστρέφονται πριν την αποχώρησή σας στους Υπεύθυνους. 

 Απαγορεύεται η είσοδος επισκεπτών στο χώρο της καμπίνας/ταινίας διαλογής 

 Οι συνοδοί/εκπαιδευτικοί οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες ασφαλείας 

του υπεύθυνου της ΕΕΑΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της ξενάγησης. Είναι οι 

αποκλειστικοί υπεύθυνοι για την ασφάλεια των επισκεπτών/μαθητών κατά την 
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ξενάγησή τους στις εγκαταστάσεις του ΚΔΑΥ. Διατηρούμε το δικαίωμα να 

διακόψουμε την επίσκεψη σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες 

ασφαλείας. 

 Θα σας ζητηθεί να παραμένετε με τον αρχηγό της ομάδας/συνοδό σας 

σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας. Η πρόσβαση σε κλειστούς χώρους, 

δωμάτια κ.λπ. δεν επιτρέπεται.  

 Δεν επιτρέπεται να σκαρφαλώσετε σε οποιαδήποτε σημείο του κτιρίου ή των 

εγκαταστάσεων.  

 Δεν επιτρέπεται να αγγίζετε τον εξοπλισμό της εγκατάστασης και να 

ενεργοποιείτε τους διακόπτες, πλήκτρα, κουμπιά, μπάρες κ.λπ.  

 Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλο το χώρο του ΚΔΑΥ. 

 Απαγορεύεται η λήψη βίντεο και φωτογραφιών για οποιοδήποτε χρήση χωρίς την 

έγκριση της ΕΕΑΑ. Για πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση εποπτικού υλικού  

παρακαλούμε απευθυνθείτε στην κ. Β. Μανανά τηλ.: 210-8010962/3. 

 

 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε όλους τους συμμετέχοντες στην επίσκεψη σχετικά 

με το περιεχόμενο αυτού του εντύπου.  

 

Ευχόμαστε σε εσάς και την ομάδα/σχολείο σας μια ενδιαφέρουσα και 

ενημερωτική επίσκεψη. 

 

Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τα παραπάνω: 

 

Iδιότητα επισκέπτη (σχολείο/ιδιότητα): ……………………………………………….. 

 

Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου επίσκεψης: ……………………………………………... 

 

Αριθμός  επισκεπτών: ……………………………………………………………….... 

 

Ημερομηνία & Υπογραφή: …………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε, υπογράψετε και αποστείλετε το παρόν έντυπο στο 

φαξ 210-8012272 πριν από την επίσκεψη στο ΚΔΑΥ. 

 


