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Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (EEAA) ανέπτυξε μία σύγχρονη και λειτουργική  
ιστοσελίδα, στη διεύθυνση www.herrco.gr. Η νέα ιστοσελίδα είναι ριζικά ανασχεδιασμένη και αισθητικά 
ανανεωμένη και προσφέρει μια ευχάριστη εμπειρία πλοήγησης. Πλούσια σε δυνατότητες και περιεχό-
μενο, επιτρέπει σε κάθε χρήστη να βρει εύκολα και γρήγορα αυτό που αναζητά.

Έξυπνη πλοήγηση ανά ομάδα κοινού 
Η νέα αρχική σελίδα του ιστοτόπου (home page) είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε 
να απαντάει στις ανάγκες του κάθε χρήστη, καθοδηγώντας τον έξυπνα με 
βάση την ομάδα κοινού στην οποία ανήκει. Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα 

στον επισκέπτη να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις κατηγορίες: Πολίτες, Δήμους, 
Επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, και ανάλογα με την επιλογή του, η δομή και το 

μενού της ιστοσελίδας διαμορφώνονται αντίστοιχα. Έτσι προβάλλεται στο-
χευμένα η πληροφορία που αναζητά. Αντιστοίχως διαφοροποιείται και η 
εικαστική παρουσίαση (layout) της ιστοσελίδας, ώστε να ανταποκρίνεται στην 
επικοινωνιακά ορθή απόδοση του περιεχομένου που αφορά στην κάθε ομάδα.
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Πολίτες
Η συγκεκριμένη επιλογή οδηγεί σε 
πλούσιο περιεχόμενο για χρήστες 
κάθε ηλικίας. Εδώ ο πολίτης μπο-
ρεί να λύσει κάθε απορία του για 

την Ανακύκλωση Συσκευασιών 
στους μπλε κάδους όπως π.χ. τι 
και πως ανακυκλώνουμε, τα οφέλη 
της ανακύκλωσης, την πορεία των 
υλικών μετά την αποκομιδή των 

μπλε κάδων κλπ. Παράλληλα το 

κοινό μπορεί να γνωρίσει τις ενη-
μερωτικές δράσεις της ΕΕΑΑ 
αλλά και να επισκεφτεί την ενότητα 
για τους μικρούς μας φίλους, γνω-
ρίζοντας την ανακύκλωση με δημι-
ουργικό τρόπο. 

Πέρα από τις έξυπνες δυνατότητες πλοήγησης ανά ομάδα κοινού, η home page προσφέρει  

πλούσιο περιεχόμενο γενικού ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, εδώ φιλοξενούνται:

Περιεχόμενο Ηome Πage

Δήμοι
Μέσα από την επιλογή αυτή τα 

στελέχη των ΟΤΑ & οι πολίτες, 
μπορούν να ενημερωθούν για 
τους πιθανούς τρόπους συνερ-
γασίας ενός ΟΤΑ με την ΕΕΑΑ, 
για τη στατιστική αποτύπωση της 
παρουσίας του συστήματος των 
μπλε κάδων στις Περιφέρειες της 
χώρας, καθώς και για το ρεύμα 
ανακύκλωσης γυάλινων συσκευα-
σιών (μπλε κώδωνες).

Επιχειρήσεις
Επιλέγοντας τη συγκεκριμένη ενότητα, στελέχη 
συμβεβλημένων επιχειρήσεων μπορούν να 

γνωρίσουν το θεσμικό πλαίσιο και τις 
λεπτομέρειες που αφορούν στη συμμε-
τοχή στο Σύστημα, τον τρόπο με τον οποίο 

μια επιχείρηση μπορεί να συμβληθεί, 
στατιστικά στοιχεία για τις επιχειρή-
σεις-μέλη κλπ. Η ενότητα υποστηρίζεται 
και με απαντήσεις σε συχνές ερώτησεις των 
χρηστών (FAQs) που ενημερώνουν για σειρά 
από ζητήματα που ενδιαφέρουν τη συγκεκρι-
μένη ομάδα κοινού. Παράλληλα, στο πλαίσιο 
της διευκόλυνσης των συμβεβλημένων πα-
ραγωγών συσκευασίας και της απλοποίη-
σης των διαδικασιών, παρέχεται η μεταφορά 
του συμβεβλημένου χρήστη στο ειδικό  
πληροφοριακό σύστημα για ηλεκτρονική υπο-
βολή Δήλωσης. 

Σύντομη 
παρουσίαση 
της ΕΕΑΑ 

Οπτικοποιημένη 
εκπαιδευτική ενότητα 
για το ποιά υλικά 
απορρίπτονται 
στον Μπλε Κάδο

Ευρετήριο Δήμων
που διαθέτουν 
Μπλε Κάδους

Παρουσίαση της 
Ανακύκλωσης 
Γυάλινων 
Συσκευασιών
(Μπλε Κώδωνας)

Πίνακες ανακοινώσεων 
(για διαγωνισμούς, προ-
κυρήξεις, δράσεις) αλλά 
και Ενότητα με εκπαι-
δευτικά video κ.ά.



Η νέα ιστοσελίδα αποδεικνύει έμπρακτα την προσήλωση της ΕΕΑΑ στον στόχο της προώθησης της 

Ανακύκλωσης Συσκευασιών στους μπλε κάδους και τους μπλε κώδωνες, Σε αυτή την προσπάθεια οι 

νέες τεχνολογίες και δυνατότητες της ψηφιακής εποχής έχουν εξέχουσα θέση. Επιτρέπουν στο κοινό 

να έρθει ακόμα πιο κοντά στο έργο, τις δράσεις και τα οφέλη της Ανακύκλωσης Συσκευασιών και έτσι 

συμβάλουν στη διάδοση αξιών και πρακτικών που μας ωφελούν όλους.
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Το βοηθητικό μενού διευκολύνει την 
πρόσβαση του επισκέπτη σε μια σει-
ρά από ενότητες. Μέσα από την επιλογή 

“Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ο χρήστης οδηγείται σε 
μια αναλυτική παρουσίαση της ΕΕΑΑ, και 
του Συστήματος ξεκινώντας από το θε-
σμικό πλαίσιο και περνώντας σε πλήθος 

συναφών θεμάτων, όπως ο σκοπός, τα 
αποτελέσματα, οι ευρωπαϊκές συ-
νεργασίες, το ανθρώπινο δυναμικό 
κλπ. Η ενότητα “ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ” 
λύνει απορίες για μια σειρά από θέματα, 

ενώ η επιλογή “ΝΕΑ” αφορά ειδήσεις, 
ανακοινώσεις, δελτία τύπου και άλλο υλι-
κό δημοσιότητας της ΕΕΑΑ.

Βοηθητικό μενού


