Αναρωτήθηκες ποτέ που πάνε όλα αυτά τα
σκουπίδια που πετάς χωρίς δεύτερη σκέψη;
Σκέφτηκες ποτέ πως όσο μακριά κι αν τα
πετάξεις, στο τέλος καταλήγουν στην αυλή σου;
Στον αέρα που αναπνέεις;
Στο νερό που πίνεις;
Στις τροφές που τρως;
Υπολόγισες ποτέ πόσο κέρδος θα έχεις αν
αλλάξεις λίγο τις συνήθειες σου και αρχίσεις να
βελτιώνεις τον τρόπο που καταναλώνεις;

Δυστυχώς είναι γεγονός...
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κιλά αστικών
αποβλήτων
το χρόνο

Ήξερες ότι:
Κατά μέσο όρο πετάς το 30% του φαγητού που
ψωνίζεις χωρίς να το καταναλώσεις! Δηλαδή πετάς
περίπου 70 ευρώ το μήνα γιατί δεν ψωνίζεις έξυπνα.

μεγαλύτερη
ποσότητα
αποβλήτων
στην ΕΕ

74%

όσων πετάμε
καταλήγει
σε χωματερές

Ο μέσος Κύπριος παράγει 626 κιλά αστικών
αποβλήτων το χρόνο, την 3η μεγαλύτερη ποσότητα
αποβλήτων στην ΕΕ. Το 74% όσων πετάμε καταλήγει
σε χωματερές ενώ ανακυκλώνουμε μόνο το 14% των
αποβλήτων, το μισό από όσο ανακυκλώνει ο μέσος
ευρωπαίος.

Μείωση

Ανάλογα με τον τρόπο που ψωνίζεις επιβαρύνεις ή
προστατεύεις το περιβάλλον… και την τσέπη σου!

3η

Πυραμίδα Διαχείρισης Απορριμμάτων

Ελαχιστοποίηση
Επαναχρησιμοποίηση
Ανακύκλωση
Ανάκτηση Ενέργειας
Λιγότερο
Επιθυμητή Επιλογή

Επαναχρησιμοποίηση

Είμαστε η γενιά της μιας χρήσης. Παραδομένοι στην
ευκολία της αντικατάστασης έχουμε χάσει τη
δημιουργικότητα των παλιών που έβρισκαν χίλιους
δυο τρόπους να επαναχρησιμοποιούν τα πράγματα
πριν τα πετάξουν. Με την επαναχρησιμοποίηση
προστατεύουμε σημαντικά το περιβάλλον και την
τσέπη μας.

Πρόληψη

Επιθυμητή Επιλογή

Θα πρέπει να είναι να
βρισκόμαστε όσο πιο ψηλά
μπορούμε στην πυραμίδα, μέσα
από δράσεις που οδηγούν στη
Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση
και Ανακύκλωση των
Απορριμμάτων μας.

Ανακύκλωση

Τελική Διάθεση

Σκέψου το...
και πριν ψωνίσεις ή πετάξεις, ξανασκέψου το!

Στο λεξιλόγιο του σύγχρονου, συνειδητού πολίτη δεν
υπάρχει η λέξη πετάω. Έχει ουσιαστικά
αντικατασταθεί από τη λέξη ανακυκλώνω.
Η ανακύκλωση μας δίνει τη δυνατότητα να
μετατρέψουμε αυτό που μέχρι χθες θεωρούσαμε
σκουπίδι, σε πρώτη ύλη για ένα νέο, χρήσιμο
αντικείμενο προστατεύοντας έτσι την υγεία μας
και το περιβάλλον.

ΞΕΚΙΝΑ ΤΩΡΑ!
Καταναλώνεις περίπου 88 μπουκάλια γάλακτος
του 1 λίτρου το χρόνο. Αντικατέστησε τα με
μπουκάλια μεγαλύτερης χωρητικότητας και γλύτωσε
το περιβάλλον από 44 πλαστικά μπουκάλια.

Επαναχρησιμοποίησε ό,τι μπορείς πριν το πετάξεις!

Ήξερες ότι:

Αποθήκευσε τρόφιμα σε γυάλινες ή άλλες
συσκευασίες

Για κάθε τόνο γυαλί που ανακυκλώνεις περιορίζεις
315 κιλά διοξειδίου του άνθρακα από την
ατμόσφαιρα.

Χρησιμοποιείς περίπου 125 πλαστικές σακούλες μιας
χρήσης το χρόνο! Κατά μέσο όρο επαναχρησιμοποιείς
μόνο τις 13!

Βρες δημιουργικές λύσεις για κατασκευές
και χίλιες δυο εφαρμογές

ΞΕΚΙΝΑ ΤΩΡΑ να καταναλώνεις προσεκτικά, κάνοντας
συνειδητές και έξυπνες αγορές και επιλέγοντας
προϊόντα με συσκευασίες φιλικές προς το περιβάλλον.

Πούλα ή χάρισε ότι δεν χρειάζεσαι!

ΑΝΕΛΑΒΕ ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ!
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ:

ΕΤΑΙΡΟΙ:

Κάθε τόνο χαρτί που ανακυκλώνεις εξοικονομείς
3.6 τ.μ. στον σκουπιδότοπο.

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη Μείωση,
Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση
των απορριμμάτων στην Κύπρο

Καιρός να αναλάβεις δράση.

Κάθε τόνο τενεκεδάκια που ανακυκλώνεις
εξοικονομείς 26 βαρέλια πετρέλαιο.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

www.rethink.com.cy

Ever wondered where all the garbage you throw
away, go?
Did you ever think that even though it appears
they end up far away from you, at the end they
end up in your back yard? In the air you breathe?
In the water you drink?
In the food that you eat?
Have you ever considered how much you can
profit by slightly changing your habits; by shopping
smarter and preferring environmentally friendly
products, by reusing packaging material before
you dispose them and by properly recycling?

Unfortunately it is a fact...
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kg of municipal
waste per year

3η

largest quantity
of waste
in the EU

Waste management pyramid

74%

of the produced
waste ends up
in landfills

We should aim to be as high as
we can in the pyramid, through
actions that lead to waste Reduction, Reuse and Recycling.

Prevention

Most Preferable

Reduction
Reuse
Recycling

The average Cypriot produces 626 kg of municipal
waste per year, the 3rd largest quantity of waste in
the EU. Unfortunately, up to 74% of the produced
waste ends up in landfills, while we only recycle 14%
of the waste; that is half of what the average European recycles.

Energy Recovery
Least
Most Preferable

Disposal

Think... and before you shop
or dispose your waste, Rethink!
Your shopping habits may burden or protect the
environment… and your finances!
Did you know that:
On average, you throw away 30% of the food you
shop without consuming it! By not shopping smart,
you throw away about €70 per month.
You consume approximately 88 liters of milk year.
Choose a larger milk bottle and saved the environment from about 44 plastic bottles.
You use about 125 disposable plastic bags every
year! On average, you only reuse 13 of them!
TAKE ACTION NOW! Start consuming smarter by
consciously selecting environment-friendly products.

We are the ‘single use’ generation. Accustomed to
the ease of replacing products, we have lost the
creativity for reusing things before disposing them.
By reusing products, no matter how small and trivia it
may look, we contribute to a cleaner environment
and a heathier planet.
TAKE ACTION NOW!

In the vocabulary of the modern, conscious citizen
there is no place for the word ‘dispose’. It has been
replaced by the world ‘Recycle’. Recycling enables us
to transform what was thought as rubbish into raw
material for a new, useful object, thus drastically
reducing environmental pollution. TAKE ACTION
NOW! Simply recycle your packaging waste into the
PMD, paper and glass recycling and contribute to a
better environment!

Reuse whatever you can use before you dispose it!
Did you know that?

TIME TO TAKE ACTION!

Reuse glass containers
Find creative solutions for crafts and sell or give
away what you don’t need!

For every ton of glass recycled, 315 pounds of
carbon dioxide are prevented from entering the
atmosphere.

COORDINATING
BENEFICIARY:

PARTNERS:

Every ton of paper recycled saves 3.6 sq. meters in
the landfill

Awareness raising campaign for the promotion
of waste Reduction, Reuse and Recycling in Cyprus

Time to take action.
THE PROJECT IS CO FUNDED BY THE LIFE+ PROGRAMME OF THE EU

Every ton of cans recycled saves 26 barrels of oil.
SUPPORTERS:

www.rethink.com.cy

