
Περί ανακύκλωσης και άλλων δαιμονίων

ΧΑΡΤΙ

Ανακυκλώνω:
• Βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά

Διαφημιστικά και ενημερωτικά έντυπα•

Χάρτινες συσκευασίες (μπισκότα, δημητριακά, απορρυπαντικά)•

Συσκευασίες (γάλα, χυμοί)• tetrapak

Χαρτοσακούλες και χάρτινες συσκευασίες (ζάχαρη, κλπ)•

Μικρά χαρτόνια από συσκευασίες προϊόντων•

Δεν ανακυκλώνω:
• Χρησιμοποιημένο χαρτί υγείας/κουζίνας/χαρτοπετσέτες

Πολύ μικρά χαρτιά•

Χαρτιά/χάρτινες συσκευασίες με πλαστική επένδυση (ποτήρια/πιάτα μιας χρήσης)•

Φωτογραφίες•

Μεγάλα χαρτόνια και χαρτοκιβώτια ανακυκλώνονται ΑΦΟΥ

τα σπάσω/διπλώσω για να μειώσω τον όγκο τους και τα

αφήνω δίπλα στον κάδο ανακύκλωσης.

Το χαρτί που τυλίγουμε τυριά/κρέατα έχει εσωτερική

επένδυση πλαστικού και ανακυκλώνεται ΑΝ

διαχωρίσουμε τα δύο υλικά.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Ανακυκλώνω:
• Μπουκάλια από νερό, αναψυκτικά, γάλα, λάδι, ξύδι, μουστάρδα

Συσκευασίες από απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν, οδοντόκρεμα•

Κεσεδάκια από γιαούρτι, συσκευασμένα τυριά, βούτυρο, φράουλες, τοματίνια•

Σακουλάκια από μακαρόνια, όσπρια, μπισκότα•

Σακούλες σούπερ μάρκετ και φιλμ περιτυλίγματος συσκευασιών•

Πλαστικά μικροαντικείμενα (κρεμάστρες, θήκες , πιάτα/ποτήρια μιας χρήσης)• CD

Δεν ανακυκλώνω:
• Χρησιμοποιημένες πάνες

Βιντεοκασέτες, φωτογραφικό φιλμ, τηλεκάρτες•

Μελάνια/ εκτυπωτών - μόνο στους ειδικούς χώρους ανακύκλωσης μελανιών• toner

Συσκευασίες από φυτοφάρμακα, χημικά, χρώματα•

Μαχαιροπίρουνα μιας χρήσης, καλαμάκια, ξυραφάκια, οδοντόβουρτσες, στυλό•

Γάντια, παπούτσια, τσάντες, παιχνίδια, γλάστρες, ηλεκτρικές συσκευές, καρέκλες•

Συσκευασίες από πολυστυρένιο/φελιζόλ ( συσκευασίες τροφίμων και συσκευασμένων• foam delivery

φρουτολαχανικών ( ), προστατευτικά μεταφοράς ηλεκτρικών συσκευών)bio

Σακούλες βιοδιασπώμενες ή βιοαποδομήσιμες•

Αδειάζω καλά το περιεχόμενο από τις συσκευασίες, αλλά ΔΕΝ χρειάζεται να τις πλύνω.

Ξεβιδώνω τα καπάκια των μπουκαλιών .



ΓΥΑΛΙ

Ανακυκλώνω:
• Μπουκάλια από νερό, αναψυκτικά, μπύρες, ποτά

Βάζα από μαρμελάδες, σάλτσες, βιταμίνες•

Βαζάκια/μπουκαλάκια από καλλυντικά, αρώματα•

Δεν ανακυκλώνω:
• Τζάμια, καθρέπτες

Σπασμένα πιάτα/ποτήρια, βάζα, κεραμικά•

Λάμπες, φωτιστικά•

Αδειάζω καλά τις συσκευασίες, ξεβιδώνω τα καπάκια των συσκευασιών

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Ανακυκλώνω:
• Αλουμινένια κουτάκια από αναψυκτικά, μπύρες, ανθρακούχα ποτά

Λευκοσιδηρές κονσέρβες από γάλα, τόνο, πελτέ•

Κουτιά από γάλα σκόνη, παιδικές τροφές, στιγμιαίο καφέ•

Κονσέρβες από ζωοτροφές•

Σπρέυ, φιάλες από γκαζάκια (άδειες και τρυπημένες)•

Μεταλλικά μικροαντικείμενα (μαχαιροπίρουνα, καπάκια, βρύσες, βάνες, σπιράλ κλπ)•

Αλουμινόχαρτο, αλουμινένια ταψάκια τροφίμων•

Δεν ανακυκλώνω:
• Αιχμηρά αντικείμενα (μαχαίρια, βελόνες, σύριγγες)

Μεταλλικές μικροσυσκευές (τοστιέρες) - πρέπει να οδηγούνται στους ειδικούς χώρους ανακύκλωσης•

ηλεκτρικών συσκευών

Μεταλλικά δοχεία με υπόλειμμα (χρώματα, βερνίκια)•

Μεγάλοι τενεκέδες (από τυρί, λάδι) ανακυκλώνονται, τους αφήνω δίπλα στον κάδο ανακύκλωσης

μαζί με το καπάκι τους

Γενικές οδηγίες προς ναυτιλομένους
• Δεν πετάω στον κάδο ανακύκλωσης υπολείμματα

τροφών, σκουπίδια, μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές,

οικοδομικά υλικά, δέρματα, υφάσματα, ξύλινααντικείμενα,

στρώματα, φάρμακα, φυτοφάρμακα, αποτσίγαρα

Δεν πετάω τα είδη προς ανακύκλωση σε δεμένες•

τσάντες, αδειάζουμε τις σακούλες μας στον κάδο

και αν θέλουμε και τη σακούλα μεταφοράς,

ιδανικά χρησιμοποιούμε σακούλα πολλαπλών

χρήσεων.

Μειώνω όσο μπορώ τον όγκο των συσκευασιών,•

διπλώνω χάρτινα κουτιά, συμπιέζω πλαστικά μπουκάλια,

κονσέρβες και αλουμινένια κουτάκια, ΔΕΝ σπάω τα

γυάλινα

Αν θέλω να ανακυκλώσω την παλιά πλαστική•

κρεμάστρα, διαχωρίζω το μεταλλικό μέρος από το πλαστικό.


