
Γνώριζες ότι.. 

• Για την παραγωγή 1 τόνου χαρτιού απαιτούνται 17 δέντρα! 

• Ένα χαρτί μπορεί να ανακυκλωθεί το πολύ έως 7 φορές. 

• Όταν φτιάχνουμε χαρτί από ανακυκλώσιμο χαρτί δημιουργείται λιγότερη ρύ-

πανση στον αέρα και στον περιβάλλον. 

• Είναι καλύτερο για το περιβάλλον να ανακυκλώνουμε παλιό χαρτί από το να 

φτιάχνουμε νέο χαρτί από δέντρα 

Τι τοποθετούμε στον κίτρινο κάδο; 

• Παλιά κατεστραμμένα βιβλία ή βιβλία, που δεν θέλουμε εμείς ή κάποιος 

άλλος. 

• Απλό χαρτί, παλιές φωτοτυπίες & γραφική ύλη. 

• Παλιές εφημερίδες & περιοδικά. 

• Χάρτινες συσκευασίες & χαρτόκουτα. 

Τι ΔΕΝ τοποθετούμε; 

• Χαρτί, που είναι βρώμικο 

• Χαρτοπετσέτες, χαρτιά κουζίνας και χαρτιά 

Χαρτί 



Πλαστικό 

 

Γνώριζες ότι.. 

• 1 πλαστικό μπουκάλι νερού μπορεί να διατηρηθεί 

στη φύση έως 400 χρόνια 

Τι τοποθετούμε στον πορτοκαλί κάδο; 

• Πλαστικές συσκευασίες (από νερό, αναψυκτικά, γιαούρτι κλπ.) 

• Πλαστικές συσκευασίες φαγητού  

• Πλαστικά ποτήρια 

• Πλαστικά καπάκια ποτηριών μίας χρήσης 

• Συσκευασίες tetrapack  

• Ποτήρια μιας χρήσης από φελιζόλ 

 

Τι ΔΕΝ τοποθετούμε; 

• Οτιδήποτε έχει υπολείμματα υγρών ή 

φαγητού 

• Καλαμάκια 



Αλουμίνιο 

Γνώριζες ότι.. 

• Το κουτάκια αναψυκτικού από αλουμίνιο μπορούν να ανακυκλω-

θούν πολλές φορές.  

• Ανακυκλώνοντας 1 μεταλλικό κουτάκι εξοικονομούμε ενέργεια, για 

να δούμε τηλεόραση για 3 ώρες και να ακούσουμε 4 ώρες ραδιό-

φωνο.  

• Χρειάζονται 60 ημέρες, ώστε 1 χρησιμοποιημένο αλουμινένιο κου-

τάκι να ανακυκλωθεί και να βρεθεί πάλι στα ράφια των 

supermarket. 

Τι τοποθετούμε στον πορτοκαλί κάδο; 

• Κουτάκια αλουμινίου από αναψυκτικά 

Τι ΔΕΝ τοποθετούμε; 

• Κουτάκια αλουμινίου που είναι βρώμικα 

• Κουτιά π.χ. από εβαπορέ (γιατί είναι με-

ταλλικά αλλά όχι από αλουμίνιο) 

• Αλουμινόχαρτο ή οτιδήποτε άλλο 



Γνώριζες ότι.. 

• Οι περισσότερες μπαταρίες κατασκευάζονται από επικίνδυνα βαρέα μέ-

ταλλα, που ρυπαίνουν το περιβάλλον και έχουν επιπτώσεις στην υγεία 

μας. 

• Σύμφωνα με έρευνα σε κάθε σπίτι βρίσκονται κατά μέσο όρο 78 μπαταρί-

ες.  

 

Τι τοποθετούμε στον κάδο μπαταριών; 

• Όλα τα είδη φορητών μπαταριών (δηλαδή βάρους περίπου μέχρι 5000 

γραμμάρια), είτε είναι πρωτογενείς (μίας χρήσης) είτε δευτερογενείς 

(επαναφορτιζόμενες). 

Μπαταρίες 


