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Η 3η Υγειονοµική Περιφέρεια (Μακεδονίας),
αναγνωρίζοντας τον σηµαντικό ρόλο της
ανακύκλωσης στην προστασία του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια της δηµόσιας υγείας,
καλεί το προσωπικό των Υγειονοµικών της
Μονάδων να συµβάλλει στην ανακύκλωση
χαρτιού και χάρτινων συσκευασιών που
καταναλώνεται στις Υγειονοµικές Μονάδες.


Ενηµερωτικό φυλλάδιο
για την
Ανακύκλωση Χαρτιού

Θεσσαλονίκη 2016

Γιατί πρέπει να συµµετέχουµε
ανακύκλωση του χαρτιού;

Η παραγωγή, µέσω της διαδικασίας της
ανακύκλωσης, ενός τόνου χαρτιού από
παλιό, χρησιµοποιηµένο χαρτί:
•
•
•

Εξοικονοµεί 17 δέντρα.
Μειώνει κατά 50% την κατανάλωση
ενέργειας και νερού.
Έχει ως αποτέλεσµα 35% λιγότερη
ατµοσφαιρική ρύπανση.

στην

Τα 2/3 της παγκόσµιας παραγωγής χαρτιού
βασίζονται σήµερα σε παρθένες πρώτες ύλες
που προέρχονται από το ξύλο, δηλαδή από τα
δέντρα.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την καταστροφή
τεράστιων δασικών εκτάσεων, καθώς και την
εκχέρσωση των αυθεντικών δασών για να
δηµιουργηθούν στη θέση τους «τεχνητά δάση»
(καλλιέργειες επιλεγµένων δέντρων, τα οποία
αναπτύσσονται πολύ γρήγορα µε τη βοήθεια
χηµικών λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων), µε
ανυπολόγιστες οικολογικές επιπτώσεις, όπως
την καταστροφή ολόκληρων οικοσυστηµάτων,
την εξαφάνιση πολλών ειδών θηλαστικών,
πουλιών και µικροοργανισµών, τη διάβρωση του
εδάφους κ.α.

Εποµένως, συµµετέχοντας
ανακύκλωση:
•
•
•

•

•
•

ενεργά

στην

Συντελούµε
στη διατήρηση των
φυσικών πόρων (δάση).
Μειώνουµε την κατανάλωση πολύτιµων πρώτων υλών (νερό, πετρέλαιο).
Εξοικονοµούµε ενέργεια και µειώνουµε
τους παραγόµενους ρύπους από την
κατανάλωσή της.
Μειώνουµε
τις
ποσότητες
των
παραγόµενων αποβλήτων που καταλήγουν στις χωµατερές.
Μειώνουµε το κόστος συλλογής και
διάθεσης των αποβλήτων.
Συµβάλλουµε στη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας.



Πρακτικές οδηγίες για τη σωστή συλλογή
χαρτιού και χάρτινων συσκευασιών

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται κατά τη διαδικασία
συλλογής του προς ανακύκλωση χαρτιού, γιατί έστω
και ένα µικρό ποσοστό ξένης ύλης µπορεί να
καταστρέψει σηµαντικό µέρος της παραγωγής
ανακυκλωµένου χαρτιού.

Κατά τη συλλογή του χαρτιού για ανακύκλωση:
•

•

•

Ανακυκλώνουµε:
•
φωτοτυπικό χαρτί
•
χαρτί εκτύπωσης
•
περιοδικά & εφηµερίδες
•
χαρτοσακούλες
•
βιβλία & τετράδια (χωρίς το εξώφυλλο)
•
χαρτοκιβώτια

Δεν Ανακυκλώνουµε:
• πλαστικοποιηµένα χαρτιά
• φακέλους & ετικέτες
• περιτυλίγµατα τροφίµων
• θερµικό χαρτί φαξ
• καρµπόν
• χαρτοµάντιλα - χαρτοπετσέτες
• χάρτινα ποτήρια & πιάτα
• πακέτα τσιγάρων

•

Δεν διπλώνουµε ούτε τσαλακώνουµε τα χαρτιά
πριν τα πετάξουµε στο καλάθι της ανακύκλωσης,
ώστε να εξοικονοµούµε χώρο.
Πριν πετάξουµε τα χαρτιά στους ειδικούς κάδους
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ πρώτα όλες τις ξένες ύλες όπως
συνδετήρες,
σπιράλ,
σκουπίδια,
κόλλες,
αυτοκόλλητα.
Φροντίζουµε να µην πετάµε άλλα υλικά στο καλάθι
της ανακύκλωσης.
Διπλώνουµε το χαρτόνι συσκευασίας αµέσως µόλις
ξεπακετάρουµε.



Οδηγίες για µείωση και επαναχρησιµοποίηση των
παραγόµενων αποβλήτων από τη χρήση χαρτιού

•

Ελέγχουµε προσεκτικά το κείµενο στον υπολογιστή
πριν το εκτυπώσουµε.
Δεν πετάµε τις λάθος εκτυπώσεις, αλλά
χρησιµοποιούµε τον υπόλοιπο λευκό χώρο του
χαρτιού σαν πρόχειρο.
Χρησιµοποιούµε όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο
στο χαρτί που γράφουµε (µικρότερη γραµµατοσειρά, µικρότερα περιθώρια).
Γράφουµε και από τις δύο πλευρές του χαρτιού
όταν αυτό είναι δυνατό.

•

•

•
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