
Η ΕΥΑΘ, σε συνεργασία µε τη Revive, µαζεύει χρησιµοποιηµένο µαγει-
ρικό λάδι και το στέλνει για ανακύκλωση µε σκοπό την παραγωγή 
βιοντίζελ.
Γιατί να µαζεύει η ΕΥΑΘ λάδι; Γιατί τα λάδια που πετιούνται σε νεροχύ-
τες και τουαλέτες προκαλούν εµφράξεις στους αγωγούς και τα αντλιο-
στάσια των δικτύων αποχέτευσης, ενώ χρειάζονται επιπλέον επεξερ-
γασία στους βιολογικούς καθαρισµούς. Χιλιάδες ευρώ και πολλές 
εργατοώρες κάθε χρόνο ξοδεύονται για τον καθαρισµό των δικτύων 
λόγω της απόρριψης χρησιµοποιηµένων βρώσιµων λαδιών στις οικια-
κές αποχετεύσεις και στις αποχετεύσεις των καταστηµάτων υγειονοµι-
κού ενδιαφέροντος. Και τα λάδια όµως που καταλήγουν εκτός δικτύων 
αποχέτευσης, ρυπαίνουν το θαλάσσιο περιβάλλον µας και τον υδρο-
φόρο ορίζοντα της περιοχής µας.
Γιατί βιοντίζελ; Το βιοντίζελ είναι εναλλακτικό καύσιµο, βιοδιασπώµε-
νο, φιλικό στο περιβάλλον, µε µειωµένη εκποµπή αιθάλης και διοξειδί-
ου του άνθρακα. Η χρήση του βοηθά στη µείωση των φαινοµένων του 
θερµοκηπίου.

Φέρτε µας λοιπόν το λάδι σας* στη συσκευασία που σας βολεύει στα 
εξής σηµεία:
▸ στα κεντρικά µας, Εγνατία 127, Καµάρα
▸ στα γραφεία µας στην Τσιµισκή 98 (∆ιαγώνιος)
▸ στο υποκατάστηµά µας στο Βαρδάρι, 26ης Οκτωβρίου 26, απέναντι 
από τα δικαστήρια
▸ στο Μουσείο Ύδρευσης, 26ης Οκτωβρίου 19, δίπλα στο ΦΙΞ
▸ στις εγκαταστάσεις µας στη Νέα Παραλία δίπλα στο πρώην Interni, 
Λεωφ. Μ. Αλεξάνδρου 6

…κι εµείς θα το δώσουµε για ανακύκλωση.

* Όλα τα µαγειρικά λάδια ανακυκλώνονται, από το σπορέλαιο µέχρι το πυρηνέλαιο.
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Για να µη χάνουµε (άλλα) λάδια!

Ανακύκλωση σε 1, 2, 3

2310 966 600

11124 (βλάβες)

ΕΥΑΘ Α.Ε.

info@eyath.gr

www.eyath.gr
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