ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
Η Ανακύκλωση σήμερα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το περιβάλλον και το μέλλον μας.
Δεν είναι μια εφήμερη τάση της εποχής, αλλά αντίθετα, υποχρέωση κάθε πολιτισμένης κοινωνίας
που συμβάλει έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Παράλληλα, εντοπίζεται η
ανάγκη για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας που προάγει την Ανακύκλωση στους πολίτες και
όλους τους κοινωνικούς εταίρους αναγνωρίζοντας ότι η Ανακύκλωση πρέπει να μπει στην
καθημερινότητά μας και να γίνει Τρόπος Ζωής.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, Ανακύκλωση με καθαρά τεχνικούς όρους είναι η διαδικασία μέσα
από την οποία επιτυγχάνεται η εκ νέου χρήση των υλικών συσκευασίας (γυαλί, χαρτί, πλαστικό
αλουμίνιο, λευκοσίδηρο και ξύλο) και η επαναεισαγωγή τους στον κύκλο παραγωγής.
ΤΙ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Στον ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ μπαίνουν όλες οι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, δηλαδή: αλουμινένιες, λευκοσιδηρές,
πλαστικές, γυάλινες και χάρτινες.
Συσκευασίες από αλουμίνιο, π.χ. αναψυκτικά, μπίρες κ.ά.
Συσκευασίες από λευκοσίδηρο, π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό
κ.ά.
Συσκευασίες από πλαστικό, π.χ. μπουκάλια και δοχεία από νερό, αναψυκτικά, γιαούρτι,
βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα, φιλμ
περιτυλίγματος , οδοντόκρεμες, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες κ.ά.
Συσκευασίες από γυαλί, π.χ. μπουκάλια και βαζάκια, χυμοί, αναψυκτικά, αλκοολούχα
ποτά, τρόφιμα κ.ά.
Συσκευασίες από χαρτί & χαρτοκιβώτια, π.χ. από ηλεκτρικές συσκευές, γάλα, χυμούς,
δημητριακά, πίτσα, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, χαρτοσακούλες κ.ά.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ… «ΠΕΤΑΜΑ»
1. Διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας μας από τα υπόλοιπα στο νοικοκυριό.
2. Αδειάζουμε εντελώς τις συσκευασίες μας από τα υπολείμματα.
3. Διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια.
4. Δεν πετάμε στον κάδο τα υλικά συσκευασίας μέσα σε δεμένες σακούλες, τα ρίχνουμε
χύμα.
5. Δεν πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδια στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.
6. Μεταδίδουμε το μήνυμα της ανακύκλωσης συσκευασιών στους φίλους και γνωστούς μας.

1) Ποιά υλικά μπορώ να ρίχνω στον μπλε κάδο της Ανακύκλωσης;
χάρτινες συσκευασίες και χαρτοκιβώτια από π.χ. ηλεκτρικές συσκευές, χυμούς, γάλα,
δημητριακά, πίτσα, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, οδοντόκρεμες, χαρτοσακούλες
κ.α.
αλουμινένια κουτάκια από αναψυκτικά, μπύρες κ.α.
γυάλινες συσκευασίες από π.χ. νερό, χυμούς, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, βαζάκια
τροφίμων κ.α.
πλαστικές συσκευασίες από π.χ. μπουκάλια νερού, αναψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο, λάδι,
απορρυπαντικά ,είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα, αποσμητικά, πλαστικές
σακούλες, φιλμ περιτυλίγματος κ.α.
λευκοσιδηρές συσκευασίες από γάλα εβαπορέ, καφέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό,
μπισκότα, κ.λπ.
2) Πώς απορρίπτουμε τα υλικά στον μπλε κάδο της Ανακύκλωσης;
1. Οι συσκευασίες πρέπει να είναι εντελώς άδειες από υπολείμματα.
2. Όσες συσκευασίες μπορούμε τις τσακίζουμε ή τις διπλώνουμε.
3. Βγάζουμε τα καπάκια από τα μπουκάλια μας αλλά τα πετάμε και αυτά στην ανακύκλωση.
4. Όταν φτάσουμε στον κάδο αδειάζουμε τη σακούλα με τα υλικά μέσα σε αυτόν. Μπορούμε
κατόπιν να πετάξουμε και τη σακούλα μας προς ανακύκλωση.
3) Γιατί να κάνω ανακύκλωση; Τι όφελος θα έχω εγώ προσωπικά;
Με την Ανακύκλωση:
Προστατεύουμε το περιβάλλον και αναβαθμίζουμε την ποιότητα της ζωής μας
Μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στους χώρους
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) με αποτέλεσμα να επιμηκύνεται ο χρόνος
ζωής τους
Εξοικονομούμε πρώτες ύλες και ενέργεια
Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας
Προκύπτουν συναλλαγματικά οφέλη για τη χώρα μας
Συνεισφέρουμε στον πολιτισμό εφόσον η διαχείριση των αποβλήτων είναι δείκτης
πολιτισμού
4) Πού μεταφέρεται το περιεχόμενο των μπλε κάδων και πώς γίνεται ο διαχωρισμός των
ανακυκλώσιμων υλικών;
Ειδικά οχήματα συλλογής μεταφέρουν το περιεχόμενο των μπλε κάδων όπου καταλήγει στα
ειδικά Κέντρα Διαλογής που λειτουργούν για αυτό το σκοπό. Εκεί τα υλικά διαχωρίζονται μέσα
από μία διαδικασία που περιλαμβάνει διατάξεις μηχανικού διαχωρισμού και χειροδιαλογή, όπως
συμβαίνει στις ανάλογες μονάδες του εξωτερικού. Τα ανακυκλώσιμα (πλαστικό, χαρτί, γυαλί,
αλουμίνιο, λευκοσίδηρος) ξεχωρίζονται ανά υλικό και οδηγούνται προς δεματοποίηση για να
μπορέσουν να αξιοποιηθούν από τα αντίστοιχα εργοστάσια σε χρήσιμα υλικά.
5) Τι σημαίνει το ευρωπαϊκό σήμα “green dot” που απεικονίζεται στις συσκευασίες;
Η παρουσία του δηλώνει την οικονομική συνεισφορά της συγκεκριμένης εταιρίας που
εμπορεύεται την συσκευασία στα έργα της ανακύκλωσης και δεν πρέπει να συγχέεται με την
ανακυκλωσιμότητα ή μη του υλικού συσκευασίας.
6) Πώς μπορούμε να προμηθευτούμε κάδο ανακύκλωσης στη γειτονιά μου;
Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης ΑΕ δωρίζει τον απαιτούμενο εξοπλισμό
(αυτοκίνητα/κάδους) στους ενταγμένους δήμους. Το Σύστημα μόνο εισηγητικό ρόλο έχει για το

δίκτυο των κάδων. Η τελική απόφαση πόσοι κάδοι ανακύκλωσης θα τοποθετηθούν και σε ποια
σημεία ανήκει στους συνεργαζόμενους Δήμους Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το δήμο σας,
εφόσον βέβαια είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα, με το Τμήμα Καθαριότητας και να κάνετε
αίτημα για τοποθέτηση κάδου. Στην επέκταση του δικτύου των μπλε κάδων οι Δήμοι λαμβάνουν
υπόψη αιτήματα δημοτών και εταιρειών για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων όσοι μετέχουν στην
Ανακύκλωση Συσκευασιών.
7) Σε ποιόν να αποταθώ εάν ο μπλε κάδος της γειτονιάς μου δεν αδειάζεται συχνά;
Η διαδικασία αποκομιδής των κάδων Ανακύκλωσης ανήκουν στην ευθύνη και αρμοδιότητα των
Δήμων που συνεργάζονται με το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ («Σύστημα») που οργανώνει η ΕΕΑΑ. Το Σύστημα παραχωρεί στους Ο.Τ.Α
τον εν λόγω εξοπλισμό (οχήματα, κάδους) προς χρήση σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τις
αρμόδιες αρχές πλαίσιο συνεργασίας του Συστήματος με τους Ο.Τ.Α. Υπεύθυνοι για τη λειτουργία
του προγράμματος και για την αποκομιδή των κάδων είναι οι Δήμοι. Θα πρέπει να
επικοινωνήσετε με το Δήμο σας και το Τμήμα Καθαριότητας και να τους ενημερώσετε για το
γεγονός που παρατηρήσατε.
8) Τι πρέπει να κάνω εάν παρατηρήσω κάποια δυσλειτουργία στο έργο της Ανακύκλωσης;
Η ορθή χρήση των οχημάτων ανακύκλωσης και γενικά η διαδικασία αποκομιδής των κάδων
ανακύκλωσης ανήκουν στην ευθύνη και αρμοδιότητα των Δήμων που συνεργάζονται με το
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ («Σύστημα») που
οργανώνει η ΕΕΑΑ. Το Σύστημα παραχωρεί στους Ο.Τ.Α τον εν λόγω εξοπλισμό (οχήματα, κάδους)
προς χρήση σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές πλαίσιο συνεργασίας του
Συστήματος με τους Ο.Τ.Α. Επομένως η επικοινωνία με το Δήμο (Τμήμα Καθαριότητας) είναι και
το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ο ευαισθητοποιημένος πολίτης, αν παρατηρήσει παρόμοιο
φαινόμενο. Βεβαίως, σε περίπτωση που τέτοιες παρατηρήσεις φτάνουν στο Σύστημα από
πολίτες, αυτές προωθούνται στο Δήμο που τον αφορούν και αναζητούνται οι λόγοι που
προκάλεσαν το φαινόμενο, αλλά και τυχόν λύσεις για την παντελή εξάλειψή τους.

TΙ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
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ΥΛΙΚΑ
Αλουμινόχαρτο
Αλουμινένια ταψάκια φαγητού
Βαζάκια τροφίμων
Βιβλία
Βιντεοκασέτες
Βούρτσες πλαστικές
Γάντια
Γυαλόχαρτο
Δερμάτινα αντικείμενα
Δισκάκια CD/DVD
Ενέσεις - Ιατρικά απόβλητα
Έντυπα (διοικητικών κέντρων, υπηρεσιών, ΔΕΚΟ
νοσοκομείων κ.τ.λ.)
Εφημερίδες
Ηλεκτρικά είδη οικιακής χρήσης (πιστολάκια, μασιές,
κ.τ.λ.)
Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές Συσκευές
Καλαμάκια
Καλαμάκια (εξωτερική συσκευασία)
Κεσεδάκια από γιαούρτι
Κεσεδάκια από βούτυρο
Κλαδιά
Κούκλες - παιχνίδια
Κουτάκι μπύρας
Κουτάκια/μπουκάλια από αναψυκτικά (αλουμινένια,
πλαστικά)
Κουτιά από δημητριακά
Κουτιά από μπισκότα
Κουτιά από μπογιές άδεια
Κουτιά/μπουκάλια από απορρυπαντικά
Κουτιά/μπουκάλια από λάδι
Κράνος αναβάτη
Λαδιού δοχεία από μηχανές
Λάμπες/λαμπτήρες
Μαχαίρια
Μαχαιροπήρουνα Πλαστικά
Μελάνια (toner,inject, απόβλητα τυπογραφείων)
Μπάλες (Μπόουλινγκ, ποδοσφαίρου κτλ)
Μπαταρίες
Μπουκάλια από αλκοολούχα ποτά (πλαστικά/ γυάλινα)
Μπουκάλια από είδη καθαρισμού (πλαστικά/ γυάλινα)
Μπουκάλια κρασιού (γυάλινα, τετραπάκ)
Μπουκάλια από νερό (πλαστικά / γυάλινα)
Μπουκάλια από σαμπουάν (πλαστικά / γυάλινα)
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Μπουκάλια/κουτιά από γάλα (γυάλινο, τετραπάκ,
πλαστικό)
Ξύλινα αντικείμενα
Ξυραφάκια
Ο
Οδοντόβουρτσες
Οικοδομικά υλικά
Π
Παιχνίδια
Πάνες μιας χρήσης
Παπούτσια
Παραϊατρικά προϊόντα νοσοκομείων
Περιτυλίγματος χαρτί
Περιοδικά
Πίτσα κουτί
Πλαστικά έπιπλα (καρέκλες-τραπέζια)
Πλαστικά ταψάκια φρούτων (π.χ. από φράουλες)
Πλαστικές γλάστρες
Πλαστικές θήκες CD/DVD
Ποτήρια/πιάτα Πλαστικά
Προφυλακτήρες Αυτοκινήτων
Προφυλαχτικά
Ρ
Ρολόγια και Αξεσουάρ
Ρούχα/ενδύματα
Σ
Σακούλες (πλαστικές, χάρτινες)
Σελοτέιπ
Στρώματα
Στυλό
Συσκευασίες τροφίμων
Σωληνάκια από οδοντόκρεμές
Συσκευασίες από Βιντεοκασέτες /CD/DVD
T
Τενεκέδες (π.χ. από λάδι)
Τηλεκάρτες
Τσίγκινο κουτί από φέτα
Υ
Υπολείμματα τροφών
Υφάσματα
Φ
Φάστ Φούντ Χαρτί
Φελιζόλ
Φίλμ φωτογραφίας
Φυτά
Φωτοβολίδες /Πυροτεχνήματα
Φωτογραφίες
Χαρτί κουζίνας (μη χρησιμοποιημένο)
Χαρτί μικρότερο από Α4
Χαρτί υγείας (μη χρησιμοποιημένο)
Χαρτοκιβώτια συσκευών (π.χ. τηλεοράσεις, ψυγεία)
Χόρτα
Χώμα
* μόνο εάν ο Δήμος μας δεν διαθέτει ξεχωριστό κάδο έντυπου χαρτιού
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