
Η ανακύκλωση είναι βασική προϋπόθεση για τη μείωση των απορριμμάτων και κατά συνέ-
πεια, τη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Είναι σημαντικό όλοι να ανακυκλώνου-

με, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζουμε και τα λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε:

Ακολουθώντας, λοιπόν, κάποιες απλές, καθημερινές συμβουλές για ανακύκλωση, μπορούμε 
όλοι να βοηθήσουμε να μειωθούν τα απορρίμματά μας, για ένα καθαρότερο μέλλον!

ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Συμβουλέσ

1. Δεν πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδια 
στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.

2. Διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά 
συσκευασίας από τα υπόλοιπα απορρίμ-

ματα.

3. Αδειάζουμε εντελώς τις συσκευασίες 
από τα υπολείμματα και, αν χρειάζεται, 

τις ξεπλένουμε. Οι λερωμένες ή με υπο-
λείμματα φαγητού συσκευασίες (όπως τα 
κουτιά πίτσας) όχι μόνο δεν πρέπει να ανα-
κυκλώνονται αλλά δημιουργούν πρόβλημα 
στη διαδικασία διαχωρισμού, καθώς λερώ-
νουν και τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα υλικά.

4. Δεν πετάμε στον κάδο τα υλικά συ-
σκευασίας μέσα σε δεμένες σακού-

λες, αλλά τα ρίχνουμε χύμα.

5. Το αλουμινόχαρτο δεν ανακυκλώνε-
ται στην Ελλάδα.

6. Οι γυάλινες συσκευασίες ανακυκλώ-
νονται αλλά τα σπασμένα γυαλιά όχι. 

Έτσι, αν σπάσει μία γυάλινη συσκευασία 
την πετάμε στους απλούς κάδους σκουπι-
διών.

7. Οι βιοδιασπώμενες σακούλες έχουν 
ημερομηνία λήξης και από ένα σημείο 

και μετά, αρχίζουν να αποσυντίθενται. Επο-
μένως, δεν είναι απαραίτητη η ανακύκλωσή 
τους καθώς, σε περίπτωση που αποσυντε-
θούν μέσα στον κάδο, δημιουργούνται πολλά 
μικροσκοπικά κομματάκια που συμβάλλουν 
στη δημιουργία ενός πολτού σκουπιδιών, ο 
οποίος δυσχεραίνει την ανακύκλωση.

8. Το σύστημα των μπλε κάδων δεν μπο-
ρεί να διαχειριστεί κομμάτια χαρτιού 

που είναι μικρότερα από μια σελίδα μεγέ-
θους Α4. Αν πετάμε, λοιπόν, σχισμένα χαρ-
τιά και διάφορα άλλα χαρτάκια, αυτά μένουν 
στον πάτο των κάδων και κάνουν τη διαδικα-
σία του διαχωρισμού πιο χρονοβόρα.

9. Τα βρεγμένα ή λερωμένα χαρτιά και 
χαρτοπετσέτες όχι μόνο δεν ανακυ-

κλώνονται, αλλά αχρηστεύουν και τα υπό-
λοιπα ανακυκλώσιμα υλικά. Ακόμα και αν 
στεγνώσουν τα χαρτιά, δεν είναι κατάλληλα 
για ανακύκλωση καθώς οι ίνες του χαρτιού 
«μαζεύουν» όταν βρέχονται. Στους μπλε 
κάδους καλό είναι να μη ρίχνουμε χαρτί 
κουζίνας και χαρτί υγείας, ακόμα κι αν είναι 
καθαρά.

10 
Δεν πετάμε στους μπλε κάδους 
συσκευασίες τοξικών υλικών, όπως 

πλαστικές ή μεταλλικές συσκευασίες που 
περιείχαν ορυκτέλαια, αντιψυκτικά, εντομο-
κτόνα κ.ά. καθώς τα κατάλοιπα των τοξικών 
απομακρύνονται δύσκολα.

11 
Ενώ τα πλαστικά μπουκάλια είναι 
βασικό ανακυκλώσιμο υλικό, πρέπει 

πριν τα πετάξουμε στους μπλε κάδους να 
αφαιρούμε από αυτά τα καπάκια τους και 
είτε να πετάμε και τα δύο ξεχωριστά στους 
κάδους, ή να πετάμε τα καπάκια σε άλλα 
ειδικά σημεία που υπάρχουν, ώστε να αξιο-
ποιηθούν για άλλες δράσεις.

12 
Ορισμένα κουτιά χυμών δεν ανακυ-
κλώνονται, λόγω του ότι είναι φτιαγ-

μένα από ένα συνδυασμό πλαστικού και 
χαρτονιού. Γι’ αυτό, πριν τα πετάξουμε στον 
μπλε κάδο, πρέπει να ελέγξουμε αν φέρουν 
την ειδική σήμανση καταλληλόλητας για 
ανακύκλωση.
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