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Φροντίζουμε να φορτώνουμε τις συσκευές με 

μεγάλο βάρος στο βάθος του container ή του 

οχήματος, ώστε να ισοσκελίζουμε το φορτίο 

 

Τοποθετούμε τις οθόνες με κατάλληλο τρόπο έτσι 

ώστε να αποφεύγεται η επαφή των γυαλιών 

 

Φροντίζουμε να φορτώνουμε τους κάδους, το container ή το όχημα εκμεταλλευόμενοι την 

αποθηκευτική τους ικανότητα, τοποθετώντας τις συσκευές με τρόπο που δεν θα κινδυνεύουν να 

ανατραπούν και να  καταστραφούν. 

Τοποθετούμε τα ψυγεία σε όρθια θέση έτσι ώστε 

να μην υπάρχουν διαρροές σε περίπτωση που 

έχει καταστραφεί ο ψυκτικός μηχανισμός. 

Αντίστοιχη προσοχή πρέπει να δίνεται στον 

χειρισμό των καλοριφέρ και των κλιματιστικών 

εξαιτίας της πιθανότητας διαρροής υγρών. 

 

Τα γυαλία των οθονών δεν θα πρέπει να 

ακουμπάνε μεταξύ τους γιατί μπορεί να 

σπάσουν 
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για το Περιβάλλον 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`  

Τοποθετούμε τους ευθύγραμμους και συμπαγείς λαμπτήρες μόνο εντός των ενδεδειγμένων 

κάδων (πράσινοι μεταλλικοί και χάρτινοι) 

 

Δεν αποθέτουμε ποτέ λαμπτήρες χύδην στο 

έδαφος, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σημείο πλήν 

των κατάλληλων κάδων. 

 
Δεν τοποθετούμε στον χάρτινο κάδο τους 

ευθύγραμμους λαμπτήρες μαζί με τους 

συμπαγείς. 

 

Δεν τοποθετούμε μικροσυσκευές στον χάρτινο 

κάδο των λαμπτήρων 

 

Τοποθετούμε με στοιχισμένο τρόπο τους 

λαμπτήρες έτσι ώστε να μην σπάνε 

Με τη συνεισφορά 
του χρηματοδοτικού μέσου 
LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το Περιβάλλον 



 

Τοποθετούμε τα χρησιμοποιημένα ΜΑΠ σε 

διακριτό κάδο 

 

Φροντίζουμε να τοποθετούμε το σώμα μας σε σωστή στάση όταν σηκώνουμε βάρη. Φροντίζουμε 

να διαθέτουμε τον κατάλληλο βοηθητικό εξοπλισμό 

 

Φροντίζουμε να διαθέτουμε πάντα τα απαραίτητα ΜΑΠ έτσι ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε σε 

περίπτωση που χρειαστούν. 
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Δεν τοποθετούμε τις συσκευές εκτός του container 

ή του προκαθορισμένου χώρου αποθήκευσης. 

 

 

Δεν τοποθετούμε συσκευές στο container με 

τρόπο τέτοιο που να υπάρχει πιθανότητα 

ατυχήματος και καταστροφής τους 

 

Στοιβάζουμε τις συσκευές όσο το δυνατόν 

καλύτερα στο container.   

 

Δεν τοποθετούμε τις συσκευές στο 

έδαφος. 

 

 

Τοποθετούμε τις συσκευές με 

μεγαλύτερο βάρος κάτω και αυτές με 

μικρότερο βάρος πάνω 

Καλή πρακτική είναι η τοποθέτηση των 

μικροσυσκευών σε big bags ή άλλου τύπου κάδο 

έτσι ώστε να μην μεταφέρονται χύδην 
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Νομική δήλωση 

Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση είναι των συγγραφέων και δεν 

απηχούν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

Δήλωση Πνευματικών Δικαιωμάτων 

 
Η παρούσα έκδοση διασφαλίζεται σύμφωνα με την Διεθνή άδεια «Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0». 
Για να δείτε αντίγραφο της άδειας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. 

 

Τοποθετούμε πάντα τις συσκευές σε κατάλληλων προδιαγραφών χώρο. Οι βασικές προδιαγραφές μπορούν να καλύπτονται από ένα κλειστού 

τύπου container επί αδιαπέρατου δαπέδου  
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