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Οδηγός
Ανακύκλωσης
Βιντεοταινίων
ή/και Κασετών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Επαναχρησιµοποίηση

Φτιάξε χρήσιµες δηµιουργίες

Υπάρχουν στο διαδίκτυο
χρήσιµες ιστοσελίδες για το σκοπό αυτό.

∆ιαπιστώσατε
ότι οι παλιές σας βιντεοταινίες και κασέτες
απλώς σπαταλούν χώρο και σκονίζονται;

Υπάρχει τρόπος
να απαλλαγείτε από αυτές χωρίς κόπο
και περιβαλλοντικά ορθά!!!

∆ιαχειρίζοµαι

Σωστά »Μειώνω

»Επαναχρησιµοποιώ 

»Ανακυκλώνω

Χρήσιµες Συµβουλές για ορθολογική 
διαχείριση Βιντεοταινίων ή/και 

Κασετών (VHS)
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Μαγνητικές ταινίες (VHS)

Οι µαγνητικές ταινίες υπήρξαν το δηµοφιλέστερο 
αποθηκευτικό µέσο ήχου και εικόνας της δεκαετίας 
του 1980, το  οποίο  όµως  έχει  αντικατασταθεί από 
ψηφιακά µέσα αποθήκευσης. Οι ταινίες δεν είναι 
επικίνδυνες εφόσον διατηρούνται στην αρχική τους 
κατάσταση. Το περιεχόµενο όµως των VHS σε τοξικά 
µέταλλα απαιτεί την ορθή διαχείριση τους και τη µη 
διοχέτευσή τους σε χώρους υγειονοµικής ταφής, 
αφού ενδέχεται τα µέταλλα αυτά να  αποτελέσουν 
κίνδυνο ρύπανσης στο έδαφος και στα υπόγεια νερά. 
Παράλληλα το πλαστικό τους µέρος 
απαιτεί εκατοντάδες χρόνια για να 
αποσυντεθεί, ενώ µπορεί να
ανακυκλωθεί και χρησιµοποιηθεί 
ως πρώτη ύλη για την κατασκευή 
άλλων υλικών.

Πώς να απαλλαγείτε από παλιές βιντεοταινίες, κασέτες:

∆ιερευνήστε µέσω του χρυσού οδηγού ή µε 
αναζήτηση στο διαδίκτυο εταιρείες οι οποίες 
παρέχουν την δυνατότητα µετατροπής των 
βιντεοταινιών ή/και κασετών σε ψηφιακή µορφή.  
Μπορείτε ακόµα να κάνετε τη µετατροπή µόνοι 
σας µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού. 

4

Μην πετάτε βιντεοταινίες / κασέτες στα 
σκουπίδια, περιέχουν  ουσίες που θέλουν 
εκατοντάδες χρόνια να διασπαστούν (πλαστικό) 
ή είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον (οξείδια µετάλλων) όταν δεν 
διατίθενται σωστά.
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Ανακυκλώστε όσες ταινίες/κασέτες βρίσκονται σε 
κακή κατάσταση ή επιθυµείτε να πετάξετε 
επικοινωνώντας µε αδειοδοτηµένους 
διαχειριστές αποβλήτων κατάλογο των οποίων 
µπορείτε να βρείτε στην αρχική σελίδα της  
ιστοσελίδας του Τµήµατος Περιβάλλοντος, 
www.moa.gov.cy/environment 
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Ταξινοµήστε τις ταινίες/κασέτες σας ανάλογα για:
(α) πώληση 
(β) δωρεά
(γ) µετατροπή σε ψηφιακά µέσα και 
(δ) κακή κατάσταση (σκουπίδια)
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∆ιαφηµίστε, αυτές που προορίζετε για πώληση, 
στο διαδίκτυο  (π.χ. e-bay, amazon, facebook) ή 
µε αγγελία σε τοπικές εφηµερίδες. 
Συµβουλευτείτε το χρυσό οδηγό για 
βιβλιοπωλεία ή καταστήµατα ενοικίασης ταινιών 
τα οποία πιθανόν να αγοράζουν µεταχειρισµένες 
ταινίες/κασέτες.
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Κάντε δωρεές επικοινωνώντας µε τοπικές 
βιβλιοθήκες, νοσοκοµεία, σχολεία, ιδρύµατα 
που πιθανόν να µπορούσαν να 
χρησιµοποιήσουν τις ταινίες/κασέτες σας στα 
πλαίσια των εργασιών τους.
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Βασικά βήµατα...


