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Ας ξεκινήσουμε από τα 
βασικά. Η φύση δεν 
παράγει απορρίμματα. Στα 
φυσικά οικοσυστήματα 
αυτό που θεωρείται 
απόβλητο από ένα 
οργανισμό, αποτελεί 
χρήσιμη πρώτη ύλη για 
κάποιον άλλο και έτσι, 
τίποτα δεν χάνεται και 
συνεχίζεται αρμονικά ο 
αέναος κύκλος της ζωής.



Ονομάζουμε την επαναφορά των χρήσιμων υλικών στο φυσικό 
και οικονομικό κύκλο. Περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που έχουν 
σκοπό την ανάκτηση αυτών των υλικών και την προώθηση 
τους για την παραγωγή νέων προϊόντων. Eίναι μια αλυσίδα 
ενεργειών που στοχεύουν στη φόρτιση του περιβάλλοντος με 
μικρότερες ποσότητες απορριμμάτων.



Στην εσωτερική ανακύκλωση επανέρχονται στην παραγωγική διαδικασία 
απόβλητα της ίδιας διαδικασίας. 

Στην εξωτερική ανακύκλωση συμμετέχουν προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί 
σε τέτοιον βαθμό, που έχουν είτε φθαρεί, είτε καταστραφεί.







Το γυαλί το χρησιμοποιούμε συχνά 
στη ζωή μας σε διάφορες 
περιπτώσεις. Όταν βρεθεί όμως 
στη φύση δεν αποσυντίθεται, γι’ 
αυτό πρέπει να το ανακυκλώνουμε. 
Υπάρχουν δύο τρόποι 
ανακύκλωσης. Ο πρώτος είναι η 
επαναχρησιμοποίηση των 
μπουκαλιών. Ο δεύτερος τρόπος 
έχει σχέση με τα μπουκάλια που 
δεν μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν και με τα 
διάφορα γυάλινα αντικείμενα. 
Συγκεντρώνονται σε ειδικούς 
κάδους και έπειτα μεταφέρονται 
στα κέντρα ανακύκλωσης.

Εκεί γίνεται ο διαχωρισμός του γυαλιού 
ανάλογα με το χρώμα του. Έπειτα το 
σπάνε σε μικρά κομμάτια (υαλόθραυσμα) 
και το καθαρίζουν από χαρτιά, πλαστικά 
κ.α.. Στη συνέχεια, το υαλόθραυσμα 
οδηγείτε στον κλίβανο τήξης και 
ακολουθεί η διαδικασία δημιουργίας 
γυαλιού.

ΓΥΑΛΙ:



ΧΑΡΤΙ: Ανακυκλώνοντας ένα τόνο 
χαρτί γλιτώνουμε 17 δέντρα, 6953 
γαλόνια νερού, 463 γαλόνια 
πετρελαίου, 587 κυβικά  εκατοστά 
αέρα, 306 κυβικές γιάρδες γης και 
4077 kw ενέργεια. Το 1996 
ανακυκλώθηκαν 42,3 τόνοι χαρτί 
στην Αμερική μόνο. Το 
ανακυκλωμένο χαρτί περιέχει: 
δέντρα που μεγαλώνουνε γρήγορα, 
τροπικά δέντρα, δέντρα από όλο 
τον κόσμο. Τα δέντρα, τα κλήματα, 
τα χόρτα και τα άχυρα 
αποτελούνται κατά το ένα τρίτο 
περίπου του βάρους τους από 
κυτταρίνη. Έτσι, τεράστιες 
ποσότητες συσσωρεύονται ως 
απορρίμματα της βιομηχανίας 
τροφίμων, της υλοτομίας, της 
χαρτοποιίας και της συγκομιδής 
δημητριακών. 

Στον πελώριο όγκο κυτταρικών 
απορριμμάτων συμβάλλουν επίσης τα 
άχρηστα χαρτιά της δημόσιας διοίκησης και 
της βιομηχανίας, τα ράκη, τα κιβώτια, τα 
χόρτα και τα φύλλα. Άχυρα δημητριακών και 
βαγάς έχουν χρησιμοποιεί για την κατασκευή 
διαχωριστικών τοιχωμάτων και ψαθοσκεπών. 



Αποτελούν αντικείμενο τόσο της εσωτερικής, 
όσο και της εξωτερικής ανακύκλωσης. Στην 
εσωτερική διαδικασία άχρηστα ή 
προβληματικά προϊόντα ανακυκλώνονται με 
ανάτηξη, αναχύτευση και αναδιαμόρφωση, 
στην εξωτερική περίπτωση, αν τα φθαρμένα 
σιδηρικά αποτελούν το υλικό τροφοδοσίας 
των καμίνων ανοιχτής εστίας, του μετατροπέα 
Μπεσέμερ και της βασικής καμίνου οξυγόνου.

Σιδηρούχα 
μέταλλα:

Ραδιενεργά 
μέταλλα: Συγκεντρώνονται όταν ο πυρήνας ενός 

αντιδραστήρα φτάσει στο τέλος της 
ωφέλιμης χρήσης του. Τότε τα στοιχεία 
καυσίμου αφαιρούνται για επανεπεξεργασία 
και διαλύονται σε οξύ. Από το διάλυμα 
διαχωρίζεται το ουράνιο, ενώ από τα ισχυρώς 
ραδιενεργά προϊόντα σχάσης που περιέχει το 
οξύ το οποίο απομένει, μπορεί να 
ξαναχρησιμοποιηθεί ένα πολύ μικρό 
ποσοστό. 



ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ:

Τα οικιακά απορρίμματα με εξαίρεση το αλουμίνιο, το χαρτί και το γυαλί, 
μπορούν να ανακυκλωθούν με 2 τρόπους: είτε με βιολογική ταφή, είτε με 
πυρόλυση. Στην πρώτη περίπτωση τα απορρίμματα αποσυντίθεται και 
αποτελούν λίπασμα και στην δεύτερη περίπτωση μπορεί να παραχθεί ηλεκτρική 
ενέργεια μέσω της ελκυόμενης θερμότητας.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ:

Κάθε χρόνο εκατομμύρια θαλάσσια ζώα 
βρίσκουν τραγικό θάνατο στον πλανήτη 
μας από τη ρύπανση. Όμως τα δικά μας 
"μικρά σκουπίδια", αυτά που αφήνουμε 
απερίσκεπτα στην παραλία, είναι συχνά 
και τα πιο καταστροφικά. Ένα από τα πιο 
συνηθισμένα και ολέθρια υλικά είναι το 
πλαστικό...



Οι πλαστικές συσκευασίες χρησιμοποιούνται 
ευρύτατα γιατί είναι βολικές, ανθεκτικές στη 
χρήση και στα μικρόβια και προπάντων είναι 

φθηνές. Όμως, το χαμηλό κόστος παραγωγής 
τους πληρώνεται πολύ ακριβά με την 

ανυπολόγιστη καταστροφή που προκαλούν 
σαν σκουπίδια στο περιβάλλον. 

Το κοινό πλαστικό χρειάζεται περίπου 450 
χρόνια για να αποσυντεθεί στη Φύση, γι' αυτό 
το λόγο η καταστροφική του επίδραση είναι 

μακροχρόνια. Τα ποικίλα μεγέθη, σχήματα και 
χρώματα των πλαστικών ξεγελούν τα 

θαλάσσια ζώα που τα συγχέουν με την τροφή 
τους. Πράγματι η έρευνα έχει αποδείξει ότι τα 

θαλάσσια είδη επιλέγουν την τροφή τους 
ανάλογα με το χρώμα, το σχήμα και το 

μέγεθός τους. 



ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ:
Πολλά πλαστικά περιέχουν βλαβερές οργανικές χλωριούχες
ενώσεις, όπως το PCB, οι οποίες επιδρούν αρνητικά στην
αναπαραγωγική ικανότητα και στο ανοσοποιητικό σύστημα
των ζώων που τις τρώνε. Αυτές οι ουσίες παραμένουν και
συσσωρεύονται στο σώμα του και όταν αυτό γίνει λεία
άλλου ζώου μεταφέρονται από το θύμα στον κυνηγό,
όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις με τις φώκιες και
τα δελφίνια, με αποτέλεσμα να βλάπτονται και αυτά. Τα
πλαστικά συχνά συγκρατούν φυσαλίδες, έτσι όταν
φαγωθούν από τις χελώνες δημιουργούν άνωση
εμποδίζοντάς τις να βουτήξουν για να βρουν τροφή.



Οι μόνες μπαταρίες που 
συλλέγονται και ανακυκλώνονται 
σήμερα στην Ελλάδα είναι οι 
μπαταρίες μόλυβδου για τα 
οχήματα. Η  συλλογή τους δεν 
είναι συστηματική, ούτε υπάρχει 
ενημέρωση των συνεργείων, των 
οδηγών κ.τ.λ. Το κίνητρό της 
συλλογής τους είναι μόνο 
οικονομικό, καθώς ο μόλυβδος που 
περιέχουν λιώνει και πουλιέται.



Η ανακύκλωση των άλλων μπαταριών 
είναι δύσκολη και δαπανηρή. Σε 
ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχουν μόνο 4 
εργοστάσια εκ των οποίων τα 2 είναι στη 
Γερμανία και τα άλλα 2 στην Γαλλία. Για 
να δεχθεί, όμως, ένα εργοστάσιο τις 
μπαταρίες που συγκεντρώνει ένας 
φορέας ή μια επιχείρηση απαιτούνται 
γραφειοκρατικές διαδικασίες και κόστος.



ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ:

Για εμάς:

• Κίνδυνος ανάφλεξης.

• Κίνδυνος από διαρροή υγρών.

• Κίνδυνος αν προσπαθήσει κάποιος να τις ανοίξει ή 
να τις τρυπήσει.

• Κίνδυνος κατάποσης (ιδιαίτερα για τις μπαταρίες 
σχήματος κουμπιού).

Για το περιβάλλον:

• Ανάφλεξη – καύση – μόλυνση του αέρα.

• Φθορά του περιτυλίγματος  - μόλυνση του 
εδάφους και των υπόγειων νερών.



ΤΟΞΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΜΟΛΥΒΔΟΣ Διαταραχές της αιμοποίησης

Εγκεφαλοπάθεια Περιφερική νευρίτιδα

Νεφρικές βλάβες

ΚΑΔΜΙΟ Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Εμφύσημα Νεφρικές βλάβες

Βλάβες του καρδιαγγειακού και μυοσκελετικού 
συστήματος

Καρκίνος προστάτου, όρχεων, πνευμόνων

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ Νευρολογικές διαταραχές

Νεφρικές βλάβες



τι κάνουμε με τα επικίνδυνα απορρίμματα;
Αγοράζουμε μόνο όσα χρειαζόμαστε πραγματικά και στην ποσότητα που τα χρειαζόμαστε.
Από τα ειδικά σήματα στις ετικέτες των συσκευασιών καταλαβαίνουμε ποια είναι τα πιο επικίνδυνα: Τα
αποφεύγουμε αν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με άλλα λιγότερο επιβλαβή!

Δεν αγοράζουμε απορρυπαντικά πιάτων ή άλλα που έχουν τον τίτλο antibacterial . (Αυτά τα
προϊόντα σκοτώνουν και τα χρήσιμα βακτήρια, χαλώντας την οικολογική ισορροπία της κουζίνας και του
μπάνιου). Για τον ίδιο λόγο μην αγοράζετε προϊόντα που περιέχουν το συστατικό
triclosan.
Τα υδατοδιαλυτά χρώματα τα πετάμε στα σκουπίδια όταν ξεραθούν.
Τα λάδια των αυτοκινήτων τα παραδίδουμε στο συνεργείο ή στο βενζινάδικο που έκανε την αλλαγή. Αν
αλλάζουμε λάδια μόνοι μας, τα πηγαίνουμε οι ίδιοι στο βενζινάδικο.
Τα δοχεία από φυτοφάρμακα τα ξεπλένουμε 3 φορές χρησιμοποιώντας το ξέπλυμα σαν φυτοφάρμακο.
Τις βελόνες ενέσεων καλύπτουμε με το καπάκι για να μην τρυπηθεί κανείς στην αποκομιδή.
Τις μπαταρίες φροντίζουμε να τις δώσουμε για ανακύκλωση.
Τις μπαταρίες αυτοκινήτου τις ανακυκλώνουν ιδιώτες που τις προμηθεύονται από τα ηλεκτρολογεία
αυτοκινήτων.Δώστε τις εκεί.

(Υπάρχουν ορισμένες χώρες στις οποίες, κάποια ορισμένη μέρα της εβδομάδας, ο δήμος συλλέγει τέτοια
απορρίμματα από τα σπίτια)

Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε στον τόπο μας;

Μπορούμε να γράψουμε ένα γράμμα προς το δήμαρχο ρωτώντας τι γίνεται στο δικό μας δήμο. Ζητήστε να
φροντίσουν και στο δικό μας δήμο για τα επικίνδυνα απορρίμματα. Η φωνή σας ακούγεται!



ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ:
► -Αναζητήστε το λογότυπο της ανακύκλωσης στα προϊόντα που αγοράζετε.

► -Μειώστε τα απορρίμματα προτού ακόμη αγοράσετε τα προϊόντα,
προτιμώντας αυτά που η συσκευασία τους είναι μικρή και φιλική απέναντι 
στο περιβάλλον.

► -Αποφεύγετε τις συσκευασίες μιας χρήσης. Προτιμήστε τις επιστρεφόμενες 
φιάλες και συσκευασίες.

► -Αντί μια πλαστική σακούλα προτιμήστε μια πάνινη ή μια χάρτινη σακούλα.

► -Επαναχρησιμοποιείστε υλικά αντί να τα πετάτε στα σκουπίδια.

► -Ανακυκλώστε! Πιέστε τον Δήμο σας να ξεκινήσει προγράμματα 
ανακύκλωσης, αν δεν το έχει κάνει ήδη.

► -Προσέχετε τις συσκευασίες στα προϊόντα που αγοράζεται γυάλινες 
συσκευασίες είναι κατά τεκμήριο φιλικότερες προς το περιβάλλον από τις 
πλαστικές και τις αλουμινένιες συσκευασίες.



Τα μισά απορρίμματα που πετάμε στο σπίτι μας 
είναι αποφάγια, δηλαδή οργανικής προέλευσης. 
Φυσικά, από τη στιγμή που θα τα πετάξουμε 
καταλήγουν στις χωματερές, επιβαρύνοντας το 
περιβάλλον. Κι όμως, θα μπορούσαμε να 
αξιοποιήσουμε τα αποφάγια αυτά, μειώνοντας το 
φόρτο των χωματερών και αποκτώντας ένα πρώτης 
τάξης λίπασμα για τον κήπο και τις γλάστρες μας. 
Βάζοντας ένα οικιακό κομποστοποιητή στον κήπο ή 
το μπαλκόνι του σπιτιού σας. Ο κομποστοποιητής 
είναι μικρός σε μέγεθος [θέλει περίπου 1 
τετραγωνικό μέτρο], μειώνει τον όγκο των οργανικών 
απορριμμάτων που πετάμε στα σκουπίδια κατά 
70%. Αυτό σημαίνει 150 κιλά λιγότερα σκουπίδια 
κάθε χρόνο για κάθε άτομο.



Σημασία της ανακύκλωσης
Πρώτα-πρώτα μειώνονται τα σκουπίδια και τα 

προβλήματα διαχείρισής τους. 
Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που 

παίρνουμε συνεχώς από τη φύση. 
Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του 

εδάφους και των υπόγειων νερών (σώζεται το 
περιβάλλον). 

Εξοικονομείται η ενέργεια που χρειάζεται για την 
κατασκευή όλων αυτών των πραγμάτων. 

Μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών 
των προϊόντων καθώς δεν απαιτείται εκ νέου 

παραγωγή πρώτης ύλης. 
Σώζεται η υγεία και το μέλλον των παιδιών μας. 
Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς 

θετικών ενεργειών για την διάσωση του πλανήτη. 
Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση 

για την συμμετοχή στην βελτίωση του 
περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής. 
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