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Ο σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Ανακύκλωσης και η συμβολή της στην προστασία 

του περιβάλλοντος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: σελίδα 2

Πρακτικές συμβουλές για την ανακύκλωση στο σπίτι και στο επαγγελματικό περιβάλλον

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: σελίδα 3

Συμμετέχουμε

Ανακυκλώνουμε

Επαναχρησιμοποιούμε

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου:
«Επικοινωνιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) για την Ανακύκλωση & Επαναχρησιμοποίηση 

(ΣΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου 2014-2020)» του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Ο σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Ανακύκλωσης και η συμβολή της 

στην προστασία του περιβάλλοντος

Η Ανακύκλωση συνεισφέρει στην επιτυχημένη επεξεργασία των υλικών, 

διασφαλίζοντας μια διαρκή διαδικασία συλλογής και μετατροπής από ένα υλικό 

σε ένα άλλο. Η Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης είναι μια ειδική ημέρα που έχει 

δημιουργηθεί προκειμένου να υπερασπιστεί το περιβάλλον, να ενισχυθεί η γνώση 

των ανθρώπων για την καταπολέμηση της καταστροφής 

του περιβάλλοντος και να στηριχθούν οι δράσεις ανακύκλωσης. 

ΦΩΤΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΓΚ       ΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 

18 Μαρτίου
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Για την ενίσχυση αυτού του σκοπού, ο Δήμος Ηρακλείου προγραμματίζει κάθε χρόνο δράσεις 

εκπαίδευσης των δημοτών, όλων των ηλικιών, προκειμένου να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της 

ανεπιθύμητης καταστροφής του περιβάλλοντος και παράλληλα να αυξήσουν το ποσοστό 

ανακύκλωσης των απορριμμάτων.

Για το 2023 ο Δήμος δημιούργησε ενημερωτικό έντυπο ειδικά για το θέμα της κομποστοποίησης. 

Το έντυπο διατίθεται  (σε έντυπη μορφή αλλά και σε pdf) από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης καθώς επίσης και στο web s te του Δήμου, στη διεύθυνση: 

https://www.herakl on.gr/mun c pal ty/recycl ng
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Πρακτικές συμβουλές για την ανακύκλωση στο σπίτι 

και στο επαγγελματικό περιβάλλον

Πρακτικές συμβουλές για την ανακύκλωση στο σπίτι: 

Διαχωρίστε τα απορρίμματά σας σε διαφορετικούς κάδους για κάθε κατηγορία 

ανακυκλώσιμου υλικού, όπως καλάθια για μέταλλα, χαρτί και πλαστικά

Συγκεντρώστε τα ανακυκλώσιμα υλικά σε ένα μέρος και απορρίψτε τα 

στο δίκτυο του μπλε κάδου που είναι εγκατεστημένος σε όλο το Δήμο Ηρακλείου

Εκπαιδεύστε την οικογένειά σας να ανακυκλώνουν 

και να επωφελούνται από την ανακύκλωση

Ανακαλύψτε τις πολιτικές ανακύκλωσης της περιοχής σας και 

συνεχίστε να ανακυκλώνετε όσα περισσότερα υλικά μπορείτε

(https://www.herakl on.gr/mun c pal ty/recycl ng)

Πρακτικές συμβουλές για την ανακύκλωση στο επαγγελματικό περιβάλλον:

Δημιουργήστε ένα διαγωνισμό – σύστημα ανακύκλωσης για να ενθαρρύνετε 

τους υπαλλήλους σας να ανακυκλώνουν

Συγκεντρώστε τα ανακυκλώσιμα υλικά σε ένα μέρος και απορρίψτε τα στο 

δίκτυο του μπλε κάδου που είναι εγκατεστημένος σε όλο το Δήμο Ηρακλείου

Εκπαιδεύστε την οικογένειά σας να ανακυκλώνουν και να επωφελούνται 

από την ανακύκλωση

Ανακαλύψτε τις πολιτικές ανακύκλωσης της περιοχής σας και συνεχίστε 

να ανακυκλώνετε όσα περισσότερα υλικά μπορείτε

(https://www.herakl on.gr/mun c pal ty/recycl ng)

Η ανακύκλωση είναι μια διαδικασία μετατροπής ανακυκλώσιμων υλικών σε 

καινούρια προϊόντα, η οποία μπορεί να ελαττώσει τον απαραίτητο χρόνο και το 

κόστος παραγωγής. Η επιτυχημένη ανακύκλωση μπορεί να συμβάλει στην 

προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση πόρων, ενώ ενισχύει και 

την οικονομική διατήρησή τους. Οι παρακάτω συμβουλές για την ανακύκλωση 

στο σπίτι και στο επαγγελματικό περιβάλλον θα βοηθήσουν στην επιτυχημένη 

ανακύκλωση και την εξασφάλιση ενός οικολογικά ικανοποιητικού 

περιβάλλοντος.


