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ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ 

ΚΑΙ 

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ

Αλλάζουµε Συνήθειες!!!

Επιλέγουµε προϊόντα µε την πιο απλή / λιτή και µεγάλη 
συσκευασία.

Χρησιµοποιούµε τσάντες από ύφασµα ή χαρτί για να 
µεταφέρουµε τα ψώνια και µόνο όταν είναι απαραίτητο 
πλαστικές σακούλες.

Περιορίζουµε την κατανάλωση προϊόντων µία χρήσης.

Χρησιµοποιούµε και τις δυο όψεις του χαρτιού, όπου είναι 
εφικτό.

∆ιαχωρίζουµε όσο καλύτερα µπορούµε τα υλικά 
συσκευασίας.

Καθαρίζουµε τις συσκευασίες όσο το δυνατόν περισσότερο 
από τα υπολείµµατα του περιεχοµένου τους.

Συµπιέζουµε όπου είναι δυνατό για µείωση του χώρου που 
καταλαµβάνουν οι συσκευασίες.

Πριν τοποθετήσουµε το υλικό στους κάδους, αφαιρούµε 
πρώτα όλες τις ξένες ύλες όπως συνδετήρες, σπιράλ, 
σκουπίδια και αυτοκόλλητα.

Τοποθετούµε στον κάδο µόνο το είδος που αναγράφεται σε 
αυτόν ή τοποθετούµε τα απόβλητα συσκευασίας στη 
συγκεκριµένη σακούλα έξω από το σπίτι µας.

Φροντίζουµε να τις ξεπλένουµε 
καλά
Όπως περιτυλίγµατα σοκολάτας, 
πακέτα τσιγάρων
Μειώνουµε τον όγκο µε 
συµπίεση (π.χ. χάρτινα κιβώτια) 

Ακάθαρτες συσκευασίες

Μη διαχωρισµένα υλικά

Μεγάλα/ογκώδη αντικειµένα

Έχουµε µάθει... 
δεν κάνουµε λάθη… δεν βάζουµε στον κάδο

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες:

Έλενα Χριστοδουλίδου Φραγκοπούλλου

Τ.: 22408951   Φ.: 22774945

e-mail: echristodoulidou@environment.moa.gov.cy

www.moa.gov.cy/environment
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ΓΤΠ 211/2014-1000

Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Εκτύπωση: Zavallis Litho Ltd



ΓΕΝΙΚΑ

Ανακύκλωση… ξανά και ξανά η λέξη αυτή γυρίζει στο 
µυαλό µας, αφού η ανακύκλωση έχει µπει για τα καλά 
στη ζωή µας. Εδώ θα βρείτε χρήσιµες συµβουλές και 
πρακτικές για να βελτιώσετε την περιβαλλοντική σας 
απόδοση, ανακυκλώνοντας σωστά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ;

H ανακύκλωση µε απλά λόγια είναι µια διαδικασία µε 
την οποία υλικά τα οποία δεν θέλουµε µπορούν µε 
κατάλληλη επεξεργασία να µετατραπούν σε νέα υλικά 
τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον αρχικό 
τους σκοπό ή και για άλλους σκοπούς. 

Ανακύκλωση Κάδοι και Υλικά

ΠΟΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ;

Χαρτί/χαρτόνι, Πλαστικό, Γυαλί, Μέταλλο

PMD: ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΜΕΤΑΛΛΑ – ΧΑΡΤΟΚΟΥΤΑ ΠΟΤΩΝ 
(TETRAPACK)

Στη διάφανη σακούλα ή στον µπλέ κάδο τοποθετούµε 
το ρεύµα PMD:

Πλαστικό:
πλαστικές µπουκάλες (νερού, 
γάλακτος), πλαστικά δοχεία από 
HDPE / PE (καθαριστικών υλικών, 
µαλακτικών, απορρυπαντικών)

Χαρτόκουτα ποτών  (Tetrapack):
γάλακτος, κρεµών, χυµών

Μέταλλο:
κονσέρβες φαγητών και 
φρούτων, µεταλλικά δοχεία, 
τενεκεδάκια αναψυκτικών, 
χυµών, µπύρας

ΧΑΡΤΙ - ΧΑΡΤΟΝΙ

Στην καφέ σακούλα ή στον καφέ κάδο τοποθετούµε το 
ρεύµα του χαρτιού/χαρτονίου:

Χαρτόκουτα και χαρτοκιβώτια 
(δηµητριακών, παπουτσιών,
φαρµάκων, απορρυπαντικών)
εφηµερίδες
περιοδικά
χαρτί γραφείου 
διαφηµιστικά έντυπα

Ο καταναλωτής τοποθετεί τις σακούλες στο πεζοδρόµιο 
έξω από το σπίτι του τη συγκεκριµένη µέρα συλλογής 
για τον κάθε δήµο ή κοινότητα, ενώ αν διαµένει σε 
πολυκατοικία τοποθετεί τα απόβλητα στον καφέ κάδο 
ανακύκλωσης.

ΓΥΑΛΙ

Στον πράσινο κάδο τοποθετούµε το ρεύµα του γυαλιού 
δηλαδή τις γυάλινες µπουκάλες από µπύρες, κρασιά και 
βαζάκια. Οι πράσινοι κάδοι βρίσκονται σε κεντρικά 
σηµεία σε κάθε επαρχία.

Τα υλικά αυτά συλλέγονται και οδηγούνται σε µονάδες 
ανακύκλωσης στην Κύπρο και το εξωτερικό.

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Έµποροι, εισαγωγείς και βιοµηχανίες οι οποίοι 
εντάσσουν στην κυπριακή αγορά (συσκευάζουν ή 
εισάγουν) προϊόντα σε συσκευασίες άνω των 2 τόνων 
συνολικά υποχρεούνται να αναλαµβάνουν το κόστος 
διαχείρισης των συσκευασιών µετά τη χρησιµοποίησή 
τους, οργανώνοντας ατοµικά συστήµατα ή 
συµµετέχοντας σε συλλογικά συστήµατα διαχείρισης 
συσκευασιών. Προς το παρόν, έχουν εγκριθεί από το 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος ένα συλλογικό σύστηµα, της Green Dot 
(Cyprus) Ltd και δύο ατοµικά συστήµατα.


