
 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάδωσε το μήνυμα της ανακύκλωσης! 

 

Rethink - Reduse - Reuse  

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 Το 20-30% των σκουπιδιών μας είναι συσκευασίες. Προτιμήστε 

προϊόντα με λιγότερη ή μικρότερη συσκευασία που μπορεί να σας 

εξυπηρετούν το ίδιο. 

 

 Αποφύγετε τις συσκευασίες μιας χρήσης. 

 

 Προτιμήστε προϊόντα, η συσκευασία των οποίων να 

ανακυκλώνεται. 

 

 Προτιμήστε μια πάνινη τσάντα για τα ψώνια σας. Έτσι, μπορείτε 

να αποφύγετε τις πλαστικές και χάρτινες σακούλες. 

 

 Μειώστε τον όγκο των απορριμμάτων σας συμπιέζοντας είτε 

τεμαχίζοντας τις συσκευασίες. 

 

 Στην περίπτωση απορριμάτων μεγάλου όγκου (π.χ έπιπλα, 

ψυγεία, πλυντήρια, φούρνοι κλπ) επικοινωνήστε με το δήμο για τη 

διαχείριση και  παραλαβή τους.  

 

 Ακυρώστε συνδρομές σε ενημερωτικά καταναλωτικά δελτία που 

δεν σας ενδιαφέρουν, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση 

χαρτιού.  

 

 Κρατήστε την απόρριψη στους κάδους σαν την τελευταία 

επιλογή. Χαρίζοντας, κάτι “άχρηστο” για εσάς, το μετατρέπετε σε 

κάτι χρήσιμο για κάποιον άλλο.. 

 

ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ-ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ 

Το παρόν φυλλάδιο σχεδιάστηκε στα πλαίσια  συνεργασίας (Θ.Π.Α) του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

με το Φορέα Ανάπτυξης Πλωμαρίου. Επιμέλεια: Τσάκωνα Χρυσάνθη 

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα στο: http://www.plomariforum.gr/  

Η προστασία του περιβάλλοντος 

είναι ευθύνη όλων. 

Μία κίνηση, πολλά οφέλη! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

Γιατί; Οι μπαταρίες ρυπαίνουν το περιβάλλον καθώς 

περιέχουν βαρέα μέταλλα, τα οποία είναι τοξικά τόσο για 

το περιβάλλον όσο και για τον άνθρωπο. 

Πώς; Επιλέγοντας να ρίξετε τις άδειες μπαταρίες (όλα τα 

είδη φορητών μπαταριών έως 2 Kg) στον ειδικό κάδο 

συλλογής.  

Πού;  Σε όλες τις τράπεζες της περιοχής (Alpha Bank, 

Εθνική, Πειραιώς) καθώς και στα: Super Market 

Μασούτης, Πλωμάρι Net, Πρακτορείο Τύπου Ζαλούμης, 

Φλασάκι. 

Γιατί; Όλα τα φάρμακα (κυρίως αντιβιοτικά, 

αντικαρκινικά και ορμόνες) επιβαρύνουν με επικίνδυνες 

χημικές ουσίες το περιβάλλον. 

Πώς; Προτιμώντας να ρίξετε τα άχρηστα/ληγμένα 

φάρμακα σας στον ειδικό κάδο συλλογής. 

Πού; Στα κεντρικά φαρμακεία της περιοχής των 

Βαρβαγιάννης, Μολυβιάτου. 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΔΙΟΥ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΙΚΡΟΣΥΚΕΥΩΝ 

 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

Γιατί; Με την ανακύκλωση των συσκευασιών 

μειώνεται σημαντικά ο όγκος των απορριμμάτων που 

θα καταλήξουν στους ΧΥΤΑ ενώ ταυτόχρονα 

επαναχρησιμοποιούνται “άχρηστα” υλικά. 

Πώς; Απορρίπτοντας τις κατάλληλες πλαστικές, 

γυάλινες, χάρτινες, αλουμινένιες και λευκοσιδηρές 

συσκευασίες χύμα και καθαρές από υπολείματα 

στους κάδους.  

 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Πού; Στους ειδικούς μπλε κάδους που σύντομα θα διατίθενται στην 

περιοχή.  

Γιατί; H ανακύκλωση μικροσυσκευών αποτελεί βασικό 

μέρος της λύσης στα προβλήματα διαχείρισης των 

σκουπιδιών, μειώνοντας τον όγκο τους, τις ανάγκες για 

νέους ΧΥΤΑ και επιμηκύνοντας το χρόνο ζωής των 

υπαρχόντων.  

Πώς; Επιλέγοντας να απορρίψεται  τις παλιές μικρές 

συσκευές σας (ηλεκτρικές σκούπες, καφετιέρες, μικρές 

τηλεοράσεις κ.α) στον ειδικό κάδο. 

Πού; Στο Super Market Μασούτης 

Γιατί; Το όφελος είναι διπλό, τόσο για τα νοικοκυριά 

όσο και για το περιβάλλον. Η απόρριψη του 

χρησιμοποιημένου λαδιού στο νεροχύτη, αποτελεί 

πρακτική που έχει ως αποτέλεσμα το φράξιμο των 

αποχετεύσεων και εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις τόσο 

στα υδάτινα οικοσυστήματα  όσο και στους πληθυσμούς 

τους. Ένα λίτρο λαδιού μπορεί να ρυπάνει σχεδόν 1 εκατομμύριο 

λίτρα νερού, ποσότητα ικανή για να καλύψει τις ανάγκες ενός ατόμου 

σε νερό για 14 χρόνια.  

Πώς; Εναποθέτοντας το λάδι στους ειδικούς κάδους. 

Πού; Στο Super Market Μασούτης. 

Γιατί; Με τη κομποστοποίηση μπορούμε να 

μετατρέψουμε τα άχρηστα πλέον οργανικά 

υπολείμμματα (υπολείματα από φρούτα & λαχανικά, 

φύλλα, κλαδιά κ.α) από την κουζίνα και τον κήπο μας 

σε πλούσιο φυτόχωμα. 

Πώς; Ακολουθώντας το φυσικό κύκλο ζωής (φθορά & 

ανάπτυξη), με την προμήθευση  ή δημιουργία ενός 

κάδου κομποστοποίησης.  

Πού; Στον κήπο ή σε οποιονδήποτε εξωτερικό χώρο (τηρώντας μια 

απόσταση από τις οικίες).  

 


