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• Τι μας έρχεται στο νου όταν βλέπουμε αυτή τη λέξη; 
 

    Αντικείμενα τα οποία, δεν τα θέλουμε πια και τα πετάμε. 
 

• Στην πραγματικότητα: 

 
 Κάποια από τα αντικείμενα αυτά μπορούμε να τα 

ξαναχρησιμοποιήσουμε ή να τα ανακυκλώσουμε για το 
καλό του Περιβάλλοντος. 

 
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ, ΑΧΡΗΣΤΑ, ΑΠΟΒΛΗΤΑ 



Τι είναι η ανακύκλωση; 

Είναι μια σειρά από λειτουργίες που μας βοηθούν να 
  
επεξεργαστούμε τα χρησιμοποιημένα αντικείμενα 
  
(σκουπίδια από γυαλί, χαρτί, πλαστικό και μέταλλο) και 
 
να ξαναφτιάχνουμε τα ίδια ή άλλα χρήσιμα αντικείμενα. 



Πόσα σκουπίδια παράγουμε κάθε μέρα; 

Αμερική  2 κιλά τη μέρα 

Ευρώπη 1 κιλό τη μέρα 

Ασία  0,5 κιλό τη μέρα 

Αφρική  0,5 κιλό τη μέρα 



Τι μπορούμε να ανακυκλώσουμε; 

1. Χαρτί 

2. Γυαλί 

3.Πλαστικό 

4. Μέταλλο 

5. Μπαταρίες 6. Ρούχα 

7. Ηλεκτρικές Συσκευές 



Τι μπορούμε να ανακυκλώσουμε; 



Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε; 





 Χωρίζουμε στο σπίτι μας  
τα υλικά που ανακυκλώνονται  
 σε σακούλες  



Το κάθε είδος ξεχωριστά 

  











 ….και τα αφήνουμε έξω από το 

σπίτι μας τις ημέρες που περνά το 
φορτηγό της ανακύκλωσης ή αν μένουμε 

σε πολυκατοικία τα βάζουμε στον 
κάλαθο ανακύκλωσης. 







….από εκεί τα μαζεύει το απορριμματοφόρο 



 …και τα μεταφέρει 
στα εργοστάσια ανακύκλωσης 



….εκεί τα λιώνουν,  
τα κομματιάζουν και  
ξαναφτιάχνουν άλλα     
αντικείμενα, χρήσιμα 



Γιατί ανακυκλώνουμε το πλαστικό; 

• Ψάρια και πουλιά κινδυνεύουν από τα 

πλαστικά 

• Χρειάζεται περίπου 450 χρόνια για 

να διαλυθεί στη φύση 





Γιατί ανακυκλώνουμε το χαρτί; 

• 2 δέντρα το χρόνο για κάθε άνθρωπο 

 

• 4 κιλά χαρτί την εβδομάδα για κάθε  

οικογένεια 





Γιατί  ανακυκλώνουμε το αλουμίνιο  
(τενεκεδάκια); 

• όταν ανακυκλώσουμε ένα κουτάκι: 

 3 ώρες τηλεόραση 

 3 ώρες ψυγείο 

 





Γιατί  ανακυκλώνουμε το γυαλί; 

• Το γυαλί δε διαλύεται ποτέ! 

• Όταν ανακυκλώνουμε όλο το γυαλί που 

χρησιμοποιούμε στην Κύπρο, καλύπτουμε τις 

ανάγκες μιας πόλης όπως η Λευκωσία, σε 

ρεύμα, για ΈΝΑ ΧΡΟΝΟ!!! 





Τι βάζουμε στη σακούλα  
την άσπρη ή στον μπλε κάδο? 
Μόνο συσκευασίες 



Τι βάζουμε στη σακούλα  
την άσπρη ή στον μπλε κάδο? 
Μόνο συσκευασίες 



Τι βάζουμε στη σακούλα  
τη καφέ ή τον καφέ κάδο? 
Μόνο χαρτί 



Τι βάζουμε στη σακούλα  
τη καφέ ή τον καφέ κάδο? 
Μόνο χαρτί 



Τι βάζουμε στον πράσινο κάδο? 
Μόνο γυαλί 



Τι βάζουμε στον πράσινο κάδο? 
Μόνο γυαλί 



Τι βάζουμε στον μωβ κάδο? 
Ρούχα και παπούτσια 



Τι ΔΕΝ βάζουμε στις σακούλες  
και στους κάδους ανακύκλωσής 
  ΌΧΙ φαγητά 







ΧΑΡΤΙ 



ΠΛΑΣΤΙΚΟ 



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 



ΓΥΑΛΙ 



ΡΟΥΧΑ 



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ 



ΓΕΝΙΚΑ  
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 



Μπαταρίες και 
Ηλεκτρικά  

Παιχνίδια 

 

Κινητά Τηλέφωνα 

 

Λάμπες 

 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές  

 

Πλυντήρια – Φούρνοι 

 

Ψυγεία 



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ – ΠΡΑΣΙΝΑ 
&  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 



Δεν θέλουμε να βλέπουμε την 
πόλη μας γεμάτη σκουπίδια 



 Θέλουμε το σπίτι, το σχολείο 
  και οι γειτονιά μας να είναι όμορφα  
       και καθαρά 



Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ 



Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ 



ΤΕΛΟΣ 



Ευχαριστώ! 

 
Ναταλία Γεωργίου-Τσιάκαλου 

 
Λειτουργός Περιβάλλοντος 

Τμήμα Περιβάλλοντος  

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος 

 
Email: ngeorgiou@environment.moa.gov.cy 

Τηλέφωνο: 22408923 
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