
Γίνε θερµός υποστηρικτής της ανακύκλωσης!

Όποια ηλικία και να έχεις, σε όποια περιοχή κι αν ζεις, ένα είναι σίγουρο… µπορείς να ανακυκλώσεις. Ξεκίνα, λοιπόν, µαθαίνοντας τα 
βασικά. Η «πράσινη» συµπεριφορά είναι υγιής κουλτούρα, την οποία µπορείς όχι µόνο να υιοθετήσεις, αλλά και να µεταδώσεις στους 
ανθρώπους γύρω σου. Ανακύκλωσε, λοιπόν, στους γνωστούς µπλε κάδους που θα βρεις σε όλες τις γειτονιές της Ελλάδας και ό,τι δεν 
ανακυκλώνεται, χάρισε το ή µεταποίησε το. Αυτό σηµαίνει, στην πράξη, ότι µπορούµε να ανακυκλώσουµε µε πολλούς τρόπους. Την 
επόµενη, λοιπόν, φορά που θα κάνεις αυτόµατα την κίνηση να πετάξεις το πλαστικό µπουκαλάκι από το νερό που µόλις ήπιες, στον 
πράσινο κάδο, σκέψου ότι 760.000 τόνοι πλαστικού κάθε χρόνο καταλήγουν στα σκουπίδια (eoan.gr). Από αυτή την ποσότητα µόνο 
το 11,3% ανακυκλώνεται. Τα υπόλοιπα διαλύονται σε µικροπλαστικά, διαλύονται στον αέρα και καταλήγουν στο νερό και τις τροφές 
που καταναλώνουµε, απειλώντας την υγεία  ας.

Πρώτο βήµα: Μαθαίνουµε τι σηµαίνουν τα διαφορετικά χρώµατα των κάδων  
Στους πράσινους κάδους βάζουµε ό,τι δεν ανακυκλώνεται. Καλό είναι λοιπόν να περιορίσεις όσο γίνεται τα απορρίµµατα που προο-
ρίζονται για αυτούς. Στους µπλε κάδους βάζουµε πλαστικό, χαρτί και γυαλί. Αν υπάρχουν κίτρινοι κάδοι, επιλέγεις να βάλεις εκεί τα 
απορρίµµατα σου από γυαλί και στους καφέ µπαίνουν τα λεγόµενα βιοαπόβλητα. 

�εύτερο βήµα: τι κάνουµε τα απορρίµµατα στο σπίτι ή στο γραφείο
•      �ιαχωρίζουµε καθηµερινά τα υλικά συσκευασίας µας από τα υπόλοιπα απορρίµµατα στο νοικοκυριό
•      Αδειάζουµε εντελώς τις συσκευασίες µας από τα υπολείµµατα
•      �ιπλώνουµε τα χαρτοκιβώτια
•      Τα τοποθετούµε σε σακούλες ανοιχτές, για να µπορούµε να τα ρίξουµε στους κάδους

Τρίτο βήµα: τι βάζουµε σε κάθε κάδο 

Μπλε κάδος:

Καφέ κάδος: 
•      Εδώ µπαίνουν τα βιοαπόβλητα. Είναι τα οργανικά υλικά που έχουµε στην κουζίνα ή τον κήπο µας και ανακυκλώνονται στους 
καφέ κάδους που υπάρχουν σε ορισµένους δήµους. Τι µπορούµε να βάλουµε εκεί; Υπολείµµατα από φρούτα, λαχανικά, δηµητριακά, 
ρύζι, αλεύρι, κρέας  ή τυριά. Επίσης µπορούµε να βάλουµε φίλτρα καφέ και φακελάκια τσαγιού, κλαδιά, φύλλα, χώµα και γκαζόν.

Ειδικοί κάδοι συσκευών και µπαταριών: 
Οι µπαταρίες ανακυκλώνονται στους ειδικούς διάφανους κάδους που βρίσκονται συχνά στην είσοδο καταστηµάτων σούπερµαρκετ. 
Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ανακυκλώνονται σε καταστήµατα ηλεκτρικών ειδών, ενώ για τις ογκώδεις συσκευές πρέπει 
να επικοινωνήσετε µε το δήµο σας, για να παραληφθούν από αδειοδοτηµένες εταιρείες µεταφοράς ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών.

Τι δεν πρέπει να ξεχνάµε γενικά για τους κάδους ανακύκλωσης: 
•      �εν πετάµε ποτέ συσκευασίες µε υπολείµµατα (πχ βρώµικο κουτί πίτσας ή τετραπάκ από γάλα)
•      �εν πετάµε ποτέ κλειστή σακούλα
•      �εν πετάµε ποτέ υγειονοµικό υλικό όπως µάσκες ή σύριγγες

Ξεκίνα, λοιπόν, από σήµερα και γίνε η αλλαγή που εσύ θες να δεις στον κόσµο. 
Aνακύκλωσε για ένα κόσµο µε λιγότερα απορρίµµατα και περισσότερη υγεία.

Πηγές: Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης, EUandME,
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, www.free-recycle.gr/

3.    Μέταλλο, λευκοσίδηρος, αλουµίνιο

•      �οχεία από αναψυκτικά, µπίρες κ.ά.
•      �οχεία ελαιόλαδου, φέτας
•      Συσκευασίες από Λευκοσίδηρο,
        π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοµατοπολτό κ.ά.

2.    Χαρτί

•      Βιβλία
•      Έντυπα, εφηµερίδες, περιοδικά
•      Τετραπάκ από γάλα 
•      Κουτιά πίτσας
•      Χάρτινα κουτιά συσκευασιών
•      Σακούλες
•      Χαρτοκιβώτια

1.     Πλαστικό

•      Κεσεδάκια από γιαούρτι, βούτυρο 
•      Μπουκάλια και δοχεία από νερό, αναψυκτικά, λάδι 
•      Απορρυπαντικά, είδη καθαρισµού, σαµπουάν, αφρόλουτρα
•      Φίλµ περιτυλίγµατος
•      Αποσµητικά
•      Πλαστικές σακούλες, πλαστικά τάπερ
•      Πλαστικές θήκες CD/DVD κ.ά.

4.     Γυαλί

•      Μπουκάλια από αναψυκτικά και ποτά 
•      Βαζάκια από τρόφιµα


