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Εργασία του τμήματος Α4- σχολικό έτος 2020-21



Τα οφέλη της ανακύκλωσης:





ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΤΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ 
ΚΑΔΟΥΣ
Οι μπλε κάδοι ανακύκλωσης συχνά χρησιμοποιούνται από τους πολίτες ως κανονικοί
σκουπιδοτενεκέδες, μέσα στους οποίους βρίσκει κανείς τα πιο παράταιρα υλικά,
φανερώνοντας την έλλειψη ενημέρωσης που διακατέχει μεγάλο μέρος του
πληθυσμού.
Ποια υλικά όμως είναι αυτάπου δεν ανακυκλώνονταιστο σύστημα;
Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, στον μακρύ κατάλογο
των υλικών που δημιουργούν προβλήματα στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων
Υλικών (ΚΔΑΥ) περιλαμβάνονται τα εξής:
Βιντεοκασέτες, γάντια, γυαλόχαρτο, δερμάτινα αντικείμενα, δίσκοι CD και DVD,
λάμπες και λαμπτήρες, μελάνια, τόνερ, λάδια, μπάλες, κούκλες και παιδικά παιχνίδια
(ακόμα κι αν είναι πλαστικά), ξύλινα αντικείμενα, οδοντόβουρτσες, παπούτσια,
ρούχα, ενδύματα και υφάσματα γενικά, πάνες, σελοτέιπ, στρώματα, στυλό,
φωτογραφίες, ενέσεις και ιατρικά απόβλητα, μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές,
κλαδιά, οικοδομικά υλικά, χώμα, πυροτεχνήματα και φωτοβολίδες, πλαστικά
μαχαιροπίρουνα, χαρτί κουζίνας και υγείας ακόμα κι αν είναι αχρησιμοποίητο καθώς
και σπασμένα γυαλικά.
Επίσης τα κομμάτια χαρτιού που πετιούνται στους μπλε κάδους δεν πρέπει να είναι
μικρότερα από Α4 γιατί δεν μπορεί να τα διαχειριστεί το σύστημα. Οπότε
αποκλείονται εισιτήριακαι σκισμένες σελίδες.



Τα 15 λάθη της ανακύκλωσης : Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι στον μπλε κάδο μπαίνουν 
αλουμινένιες, τσίγκινες, πλαστικές, γυάλινες και χάρτινες συσκευασίες. Τι γίνεται όμως όταν το 
γυαλί είναι σπασμένο ή το χαρτί λερωμένο; Διαβάστε τι δεν κάνουμε σωστά όταν ρίχνουμε τα 
σκουπίδια μας στους μπλε κάδους.
Καθώς η ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων κάνει σημαντικά βήματα και όλο και περισσότεροι 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια να μειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών, είναι πολύ 
σημαντικό να αποφεύγονται ορισμένα λάθη, που ενδέχεται αντί να λύσουν, να δημιουργήσουν 
προβλήματα. Εμείς συγκεντρώσαμε 15 «περίεργα υλικά» που φαίνονται κατάλληλα για 
ανακύκλωση, αλλά δεν είναι.

1. Σπασμένα γυαλιά
2. Κουτιά από πίτσα, συσκευασίες έτοιμου φαγητού
3. Σακούλες βιοδιασπώμενες ή φωτοδιασπώμενες
4. Κομματάκια χαρτί
5. Βρεγμένο ή λερωμένο χαρτί
6. Υλικά από πηλό
7. Αφρολέξ και φελιζόλ.
8. Συσκευασίες τοξικών υλικών
9. Δισκάκια CD, DVD και βιντεοκασέτες
10. Καλαμάκια και πλαστικά μαχαιροπίρουνα: 
11. Πλαστικά έπιπλα
12 . Συρμάτινες κρεμάστρες: 
13. Τηλεκάρτες
14. Καπάκια από πλαστικά μπουκάλια
15. Κουτιά χυμών



Δεν ξεχνάμε
1. Να διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας από τα υπόλοιπα απορρίμματα.
2. Να αδειάζουμε εντελώς τις συσκευασίες από τα υπολείμματα και, αν χρειάζεται, να τις 
ξεπλένουμε.
3. Να διπλώνουμε/συμπιέζουμε τα χαρτοκιβώτια.
4. Δεν πετάμε στον κάδο τα υλικά συσκευασίας μέσα σε δεμένες σακούλες, αλλά τα 
ρίχνουμε χύμα.
5. Δεν πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδια στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.
6. Κλείνουμε τους κάδους, για να προστατεύσουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά από τη βροχή.


