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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

Στους μπλε κάδους τα υλικά που πρέπει να 
πετάμε είναι τα εξής: 

 Χάρτινες συσκευασίες (π.χ. χυμούς, 
χαρτοσακούλες, μπισκότα, δημητριακά) 

 Αλουμινένια κουτάκια από αναψυκτικά, 
μπύρες κ.α.  

 Γυάλινες συσκευασίες από νερό, βαζάκια 
τροφίμων κτλ. 

 Πλαστικές συσκευασίες από μπουκάλια 
νερού, γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, 
αφρόλουτρα. 

 Λευκοσιδηρές συσκευασίες από γάλα 
εβαπορέ, καφέ, τόνο, τοματοπολτό 

 

 

 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
Τι πρέπει να κάνεις πριν πετάξεις τα 

υλικά στον κάδο; 
 Οι συσκευασίες πρέπει να είναι εντελώς 

άδειες από υπολείμματα. 

 Όσες συσκευασίες μπορούμε τις τσακίζουμε 
ή τις διπλώνουμε 

 Βγάζουμε τα καπάκια από τα μπουκάλια 
μας αλλά τα πετάμε και αυτά στην 
ανακύκλωση. 

 Όταν φτάσουμε στον μπλε κάδο αδειάζουμε 
τη σακούλα με τα ανακυκλώσιμα υλικά 
μέσα σε αυτόν και δεν πετάμε τη σακούλα 
δεμένη στον κάδο. 

 

 

 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

Τι  δεν ανακυκλώνουμε στους μπλε κάδους; 

 Τα υλικά που ανήκουν σε άλλα συστήματα 
ανακύκλωσης: μπαταρίες, κάθε είδους 
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, 
ελαστικά, μέταλλα, ρούχα, παπούτσια, 
πλαστικά δοχεία από λάδια αυτοκινήτων ή 
από φυτοφάρμακα, στρώματα. 

 Τις βιοδιασπώμενες σακούλες.  

 Τα μικρά χαρτάκια, εισιτήρια και σκισμένες 
σελίδες. 

 Αποτσίγαρα από έτοιμα ή στριφτά τσιγάρα. 

 Χρησιμοποιημένες χαρτοπετσέτες και 
χαρτομάντιλα. 

 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ 

Τα στάδια της ανακύκλωσης χαρτιού: 

 Από τον κάδο ανακύκλωσης τα χαρτιά  «επιβιβάζονται» στα 
φορτηγά της ανακύκλωσης που μεταφέρουν το υλικό στο 
Κέντρο Διαλογής 

 Πρώτο βήμα είναι η διαλογή του χαρτιού : οι διάφοροι τύποι 
χαρτιού διαχωρίζονται αφού για παράδειγμα το χαρτί της 
εφημερίδας δε μπορεί να ανακυκλωθεί για να προκύψει 
φωτογραφικό χαρτί 

 Τα χαρτιά οδηγούνται στις βιομηχανικές μονάδες 
ανακύκλωσης όπου περνούν από τις διαδικασίες της 
φυγοκέντρισης για την απομάκρυνση ξένων υλικών όπως 
πλαστικά στοιχεία, συνδετήρες, της απομελάνωσης σε ειδικά 
πλυντήρια, της ανάμιξης με νερό σε ειδικά  blender όπου 
προκύπτει ο χαρτοπολτός, και της στύψης, στεγνώματος και 
τυλίγματος σε μεγάλα ρολά.   



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ 

 Η επτάψυχη υπόσταση του χαρτιού: Το ίδιο χαρτί μπορεί να 
ανακυκλωθεί το πολύ επτά φορές, καθώς οι ίνες  του γίνονται 
πολύ αδύναμες. Γι’ αυτό συχνά στον πολτό του 
χρησιμοποιημένου χαρτιού προστίθεται ποσότητα  «φρέσκου» 
που προέρχεται από την ξυλεία. 

 Στην  Ευρώπη το ποσοστό ανακύκλωσης του χαρτιού φτάνει το  
50%. 

 Στην Ελλάδα το χαρτί που καταλήγει στους μπλε κάδους 
αποτελεί το 35% περίπου του χαρτιού που πετάμε. 

 Τα  οφέλη που θα προκύψουν από την αύξηση των ποσοστών 
ανακύκλωσης χαρτιού  είναι η μείωση  της ποσότητας χαρτιού 
που παράγεται από εκμετάλλευση ξυλείας. Ταυτόχρονα  
σώζουμε χώρο από τους χώρους ταφής απορριμμάτων  που 
ασφυκτιούν, ενώ δημιουργούνται προοπτικές επενδύσεων και 
θέσεων εργασίας στις βιομηχανικές μονάδες ανακύκλωσης.   



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
 Η Γυάλινη συσκευασία είναι 100% 

ανακυκλώσιμη και μπορεί να ανακυκλωθεί 
απεριόριστες φορές. 

 Τα στάδια της ανακύκλωσης γυάλινων 
συσκευασιών είναι αρχικά η συλλογή τους στους 
κάδους ανακύκλωσης, ο καθαρισμός τους από 
ξένα σώματα, ο διαχωρισμός τους ανάλογα με 
το χρώμα τους, η μετατροπή τους σε 
υαλόθραυσμα το οποίο χρησιμοποιείται από τις 
υαλουργικές βιομηχανίες για τη δημιουργία νέων 
γυάλινων συσκευασιών. 

 Στην Ελλάδα η ανακύκλωση γυαλιού 
εξοικονομεί πρώτες ύλες βάρους 46.000 τόνων . 

 Για κάθε γυάλινο μπουκάλι χρειαζόμαστε όση 
ενέργεια καίει μία λάμπα σε 8 ώρες. 
Σκέψου πριν το πετάξεις! Το γυαλί δεν είναι 
σκουπίδι. 
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