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ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΥΑΡΣΙΟΤ 
   Τν ραξηί ζπιιέγεηαη θαη αλαθπθιώλεηαη πην 

εύθνια από θάζε άιιν πιηθό.  

    Σηελ Διιάδα, θαηαιήγεη ζηνπο κπιε θάδνπο 

ην 35% πεξίπνπ ηνπ ραξηηνύ πνπ πεηάκε. 

    

     H αλαθύθισζε έρεη κεγάιε ζεκαζία δηόηη:  

• 1 ηόλνο αλαθπθισκέλνπ ραξηηνύ ηζνδπλακεί 

κε  ραξηνπνιηό από 17 δέληξα. 

• γηα ηελ αλαθύθισζε ραξηηνύ απαηηείηαη 40% 

ιηγόηεξε ελέξγεηα απ΄ όηη γηα ηελ παξαγσγή 

ραξηηνύ από μύιν. 

 



 

 

   Βοηθάμε ζηη διαδικαζία ηης ανακύκλωζης 
χαρηιού αν: 

 

• Σπκκεηέρνπκε ελεξγά ζηελ δηαινγή θαη αλαθύθισζε 
ηνπ ραξηηνύ ηόζν ζην ζπίηη όζν θαη ζην ζρνιείν καο. 

 

•  Γίλνπκε κεγάιε πξνζνρή ζηε δηαδηθαζία ζπιινγήο  
ραξηηνύ. Έζησ θαη ειάρηζηε μέλε ύιε, κπνξεί λα 
θαηαζηξέςεη κεγάιε κεξίδα ηεο παξαγσγήο. 

  

• Μαζαίλνπκε λα αγνξάδνπκε πξντόληα από 
αλαθπθισκέλν ραξηί. 



ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΓΤΑΛΙΟΤ 

   Τν γπαιί: 

Θεσξείηαη ν πην πγηεηλόο ηξόπνο 

ζπζθεπαζίαο 

Έρεη ηαπηηζηεί απόιπηα θαη κε 

ηελ έλλνηα ηεο αηζζεηηθήο 

Δίλαη θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ  

Αλαθπθιώλεηαη άπεηξεο θνξέο, 

ρσξίο λα ππνβαζκίδεηαη ε 

πνηόηεηά ηνπ. 

 

 



Τπόποι ανακύκλωζηρ γςαλιού 

•    Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ κπνπθαιηώλ. 

•    Υαινζξαύζκαηα (γηα αληηθείκελα πνπ δελ κπνξνύλ λα 

       επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ). 

Λόγοι- κίνηηπα για ηην ανακύκλωζη γςαλιού 
 

• Δμνηθνλνκνύληαη πξώηεο ύιεο. 

• Μεηώλεηαη ν όγθνο ησλ απνξξηκκάησλ 

    πνπ κεηαθέξνληαη  ζηηο ρσκαηεξέο. 

• Μεηώλεηαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 



ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ  
    Τν αινπκίλην αλαθπθιώλεηαη πιήξσο 

γη’ απηό απνηειεί έλα από ηα πην 
θηιηθά πιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ.  

    

   Mε ηην ανακύκλωζη αλοςμινίος 

•  Πεηπραίλνπκε θαζαξόηεξν 
πεξηβάιινλ, άξα θαιύηεξε πνηόηεηα 
δσήο.  

• Δμνηθνλνκνύκε ελέξγεηα θαη πξώηεο 
ύιεο.  

• Έρνπκε νηθνλνκηθά νθέιε.  

    Τν 1 θηιό αινπκίλην (65 θνπηάθηα) 
απνθέξεη 1 € πεξίπνπ ζηνλ 
θαηαλαισηή πνπ ηα καδεύεη. 

 

  



      Γνωπίζεηε όηι: 

 
    Με ηελ αλαθύθισζε 1.000 θηιώλ αινπκηλίνπ :  

• Γελ γίλεηαη εμόξπμε 4,57 ηόλσλ βσμίηε; 

• Δμνηθνλνκνύληαη 700 θηιά πεηξειαίνπ; 
 

    Με ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα γίλεη 1 θνπηί 
από αινπκίλην κπνξεί: 

• Να αθνύζεηε ξαδηόθσλν γηα 4 ώξεο;  

• Να δείηε ηειεόξαζε γηα 3 ώξεο;                 

• Να αλάβεη κία ιάκπα 60Watt γηα 5 ώξεs; 

• Να ιεηηνπξγεί έλα ςπγείν γηα 4 ώξεο; 
 
 



ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΠΛΑΣΙΚΩΝ 

    Τα πιαζηηθά είλαη ην κεγαιύηεξν 

κέξνο ησλ απνξξηκκάησλ.  

    Η αλαθύθισζή ηνπο  γίλεηαη ζήκεξα 

ζε έλα  ζρεδόλ αζήκαλην πνζνζηό.  

     

    Eίλαη ερζξηθά πξνο ην πεξηβάιινλ 

γηαηί απνηθνδνκνύληαη, δει. 

απνζπληίζεληαη, κε πνιύ αξγό ξπζκό: 

έλα πιαζηηθό κπνπθάιη 

απνζπληίζεηαη ζε 450- 500 ρξόληα. 

 



Οθέλη από ηην ανακύκλωζη πλαζηικού 

•  Δεν θα εκλςθούν ζηην αημόζθαιπα ηεπάζηια ποζά 
αεπίων πος δημιοςπγούνηαι με ηην παπαγωγή ηος 
πλαζηικού ηα οποία ζςμβάλλοςν ζηο θαινόμενο ηος 
θεπμοκηπίος! 

• Γίνεηαι εξοικονόμηζη πεηπελαίος και ενέπγειαρ! 

•  Μειώνεηαι η ποζόηηηα ζκοςπιδιών πος καηαλήγοςν 
ζηιρ σωμαηεπέρ! 

•  Μειώνεηαι η καηανάλωζη ενέπγειαρ καηά ηα δύο 
ηπίηα!  

 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ 

ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

    Τν θηλεηό ηειέθσλν απνηειείηαη 
θπξίσο από πιαζηηθό θαη κέηαιια.  

    Η κπαηαξία ηνπ πεξηέρεη ζηνηρεία   
ηα νπνία, αλ θαηαιήμνπλ ζηα 
ζθνππίδηα,  ζα επηβαξύλνπλ ηνλ 
πδξνθόξν νξίδνληα θαη θαηά 
ζπλέπηα ην πεξηβάιινλ. 

    

   Υιηθά θαηάιιεια γηα αλαθύθισζε 
είλαη όισλ ησλ εηδώλ ηα θηλεηά 
ηειέθσλα  θαζώο θαη θνξηηζηέο, 
hands-free, κπαηαξίεο, πξνζόςεηο.  

 



  Πωρ αξιοποιούνηαι ηα ςλικά ηων κινηηών ζςζκεςών. 

  Xαιθόο :   γηα ηελ παξαγσγή ζσιήλσλ.  

  Νηθέιην :   γηα ηελ παξαγσγή καγεηξηθώλ ζθεπώλ.  

  Μηθξνεπεμεξγαζηέο:   ζε θνύξλνπο κηθξνθπκάησλ. 

  Οζόλεο πγξώλ θξπζηάιισλ (LCD):   ζηα ξνιόγηα.       

    

Κάνονηαρ  ανακύκλωζη 

κινηηών ηηλεθώνων: 

 Γε κνιύλνπκε ην πεξηβάιινλ πεηώληαο ηα ζηα ζθνππίδηα .  

  Σηεξίδνπκε πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

δηόηη ηα έζνδα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αλαθύθισζε, 

απνδίδνληαη ζε πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο 

 



ANAKYKΛΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
 

           Τα ειαζηηθά θαηαζθεπάδνληαη  
από θανπηζνύθ, ελώ 
ρξεζηκνπνηείηαη επίζηξσζε 
από ράιπβα, πξνθεηκέλνπ λα 
απμεζεί ε αληνρή ηνπο. 
Πεξηέρνπλ θαη άιια 
ζπζηαηηθά, όπσο ιηλά, ζείν θαη  
νξγαληθέο νπζίεο.  

     
    Όηαλ θαηαιήγνπλ αλεμέιεγθηα 

ζην πεξηβάιινλ θαη ηδηαίηεξα 
όηαλ θαίγνληαη, ειεπζεξώλνπλ   
θαξθηλνγόλεο νπζίεο.   



Τα ελαζηικά οσημάηων μεηά ηη σπήζη ηοςρ:  

• είηε αλαγνκώλνληαη θαη επαλαρξεζηκνπνηνύληαη 

• είηε ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ηζηκεληνβηνκεραλία σο 
"ελαιιαθηηθό θαύζηκν"  

• είηε θνθθνπνηνύληαη κε ζηόρν ηελ ρξήζε ηνπο ζε  
δξόκνπο, αεξνδξόκηα ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο.  
 

Δάλ ν πνιίηεο έρεη ρξεζηκνπνηεκέλα  

ειαζηηθά πξέπεη λα ηα παξαδώζεη  

ζε θάπνην ζπλεξγείν, δελ πξέπεη  

λα ηα πεηάμεη ζην πεξηβάιινλ,  

ζηα ζθνππίδηα ή ζε θάπνην άιιν 

ρώξν ηαθήο απνβιήησλ.   



    ΠΟΙΟΙ ΛΑΜΠΣΗΡΔ ΑΝΑΚΤΚΛΩΝΟΝΣΑΙ;  

• Λακπηήξεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 

• Λακπηήξεο θζνξηζκνύ 

• Λακπηήξεο αηκώλ λαηξίνπ ή πδξαξγύξνπ. 

• Λακπηήξεο LED 

 

     ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΥΑΛΑΜΔΝΩΝ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ 

     Υπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία γηα αλαθύθισζε ιακπηήξσλ,ζε 

super market,  θαηαζηήκαηα πώιεζεο ιακπηήξσλ θ.α.  

      

    Οη ιακπηήξεο ζπιιέγνληαη ζε εηδηθνύο θάδνπο κε πξνζνρή, 

ρσξίο ηελ ζπζθεπαζία ηνπο.  

 

 



 

 

 

 

 

                     ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔΣΑ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ 

Τα απόβιεηα ησλ ιακπηήξσλ καδεύνληαη ζε ρώξνπο 

πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο.  

Έπεηηα κεηαθέξνληαη ζε ρώξεο όπσο ε Γεξκαλία θαη ην  

Βέιγην, νη νπνίεο έρνπλ ιάβεη έγθξηζε γηα ηελ 

επεμεξγαζία ηνπο. 

     

        ΤΛΙΚΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ 
 

     Γπαιί 

    Μέηαιια 

    Υδξάξγπξνο 
Σθόλεο θζνξηζκνύ 

 



ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΜΠΑΣΑΡΙΩΝ 

   Oη κπαηαξίεο πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο  

   γηα ην λεξό θαη ην έδαθνο νπζίεο.  

   Γη΄απηό επηβάιιεηαη ε αλαθύθισζή ηνπο.  
 

   Σηελ Διιάδα, ππάξρνπλ πεξίπνπ 59.000  

   εηδηθνί θάδνη ζπιινγήο κπαηαξηώλ  

   ηεο εηαηξείαο ΑΦΗΣ.  
  (Αλαθύθισζε Φνξεηώλ Ηιεθηξνληθώλ Σηειώλ) .  

   Έλαο βξίζθεηαη θαη ζην ζρνιείν καο. 
 
 



   Ποιερ μπαηαπίερ μποπούν να ζςλλεσθούν ζηον κάδο 
ανακύκλωζηρ μπαηαπιών; 

   Όια ηα είδε θνξεηώλ κπαηαξηώλ (δειαδή βάξνπο  

   πεξίπνπ κέρξη 1500 g), είηε  είλαη κίαο ρξήζεο είηε είλαη 
επαλαθνξηηδόκελεο. 

 

 Πού ανακςκλώνονηαι οι μπαηαπίερ πος έσοςν ζςλλεσθεί;  

  Γελ ππάξρεη εξγνζηάζην αλαθύθισζεο ζηελ Διιάδα.  

  Σηελ Δπξώπε ππάξρνπλ κόλν 4 εξγνζηάζηα αλαθύθισζεο  

  ( 2 ζηε Γαιιία θαη 2 ζηε Γεξκαλία)  

  όπνπ ζε απηά ζηέιλνληαη θαη νη  

  κπαηαξίεο από ηελ Διιάδα. 

 
 



ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ  

ΤΚΔΤΩΝ 
     Οη ειεθηξηθέο  ζπζθεπέο πεξηέρνπλ 

βαξηά κέηαιια θαη ηνμηθά ρεκηθά. 

     

    Όηαλ ραιάζνπλ θαη θαηαιήμνπλ ζηα 
ζθνππίδηα, ηα ηνμηθά απηά ζηνηρεία 
πεγαίλνπλ ζην πεξηβάιινλ. 

     

    Kάζε ρξόλν ζηελ Διιάδα, πεηάκε ζηα 
ζθνππίδηα 170 ρηιηάδεο ηόλνπο 
ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ. 
Αλαθπθιώλνληαη κόλν νη 20 ρηιηάδεο. 

 



Βοηθώ ζηην ανακύκλωζη ηλεκηπικών ζςζκεςών αν: 

• Τειεθσλώ ζην Γήκν ηεο πεξηνρήο κνπ γηα λα δεηήζσ λα 
πεξηζπιιέμνπλ ηελ άρξεζηε ζπζθεπή κνπ. 

• Γίλσ ηελ παιηά ζπζθεπή κνπ ζην θαηάζηεκα όπνπ έρσ 
αγνξάζεη ηελ θαηλνύξηα. 

• Γίλσ ηηο παιηέο ζπζθεπέο κνπ ζε ζπγγελείο  ή ζε θίινπο πνπ ηηο 
ρξεηάδνληαη.  

     

     Σην λνκό Φαλίσλ, ζπιινγή ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ γίλεηαη ζην 
Βηνκεραληθό Πάξθν (ΒΙΟ.ΠΑ), ζηα Τζηθαιαξηά.  

 



 

Η επγαζία έγινε ζηα πλαίζια  

ηος μαθήμαηορ  Project   

Α΄ Λςκείος Βάμος  

2013-14 

 


