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Επισημάνσεις για σωστή ανακύκλωση  
 

Για να ανακυκλώσουμε σωστά τα απόβλητα συσκευασίας, παραθέτουμε παρακάτω τις οδηγίες χρήσεις 

του ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ καθώς και τη λίστα για τις συσκευασίες και τα είδη που ανακυκλώνονται 

ή δεν ανακυκλώνονται, την οποία εξέδωσε ο βασικός φορέας ανακύκλωσης συσκευασιών στην Ελλάδα, η 

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ).  

1. Διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας από τα υπόλοιπα στο νοικοκυριό 

2. Αδειάζουμε εντελώς τις συσκευασίες μας από τα υπολείμματα 

3. Διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια 

4. Ρίχνουμε χύμα στον κάδο τα υλικά συσκευασίας, όχι σε δεμένες σακούλες 

5. Μεταδίδουμε το μήνυμα της ανακύκλωσης σε φίλους και γνωστούς. 

 

Τι βάζουμε και τι δε βάζουμε στους μπλε κάδους 

 

Μπαίνουν στον μπλε κάδο Δεν μπαίνουν στον μπλε κάδο 

Αλουμινόχαρτο Βιντεοκασέτες 

Αλουμινένια ταψάκια φαγητού Βούρτσες πλαστικές 

Βαζάκια τροφίμων Γάντια 

Βιβλία* Γυαλόχαρτο 

Έντυπα (υπηρεσιών κ.λ.π) Δερμάτινα αντικείμενα 

Εφημερίδες* Δισκάκια CD/DVD 

Εξωτερική συσκευασία από καλαμάκια Ενέσεις και ιατρικά απόβλητα 

Κεσεδάκια από γιαούρτι και βούτυρο Ηλεκτρικά είδη οικιακής χρήσης 

Κουτάκια (αλουμίνιο ή πλαστικό) αναψυκτικών μπύρας Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 

Κουτιά από δημητριακά και μπισκότα Καλαμάκια 

Κουτιά από μπογιές (άδεια) Κλαδιά 

Κουτιά και μπουκάλια από απορρυπαντικά Κούκλες και παιχνίδια 

Κουτιά και μπουκάλια από λάδι Κράνος αναβάτη 

Μπουκάλια (πλαστικά και γυάλινα) αλκοολούχων 

ποτών 

Δοχεία λαδιού μηχανών και αυτοκινήτων 

Μπουκάλια (πλαστικά και γυάλινα ) ειδών καθαρισμού Λάμπες και λαμπτήρες 

Μπουκάλια (γυάλινα και χάρτινα) κρασιού Μαχαιροπήρουνα 

Μπουκάλια (πλαστικά και γυάλινα) νερού Μελάνια 

Μπουκάλια (πλαστικά και γυάλινα) σαμπουάν Μπάλες 

Μπουκάλια (πλαστικά, χάρτινα και γυάλινα) από γάλα Μπαταρίες 

Χαρτί περιτυλίγματος Ξύλινα αντικείμενα 

Περιοδικά* Ξυραφάκια 

Κουτί πίτσας Οδοντόβουρτσες 

Πλαστικά ταψάκια φρούτων Οικοδομικά υλικά 

Πλαστικές θήκες CD/DVD Πάνες μιας χρήσης 

Πλαστικά πιάτα και ποτήρια Παραϊατρικά προϊόντα νοσοκομείων 

Σακούλες πλαστικές και χάρτινες Πλαστικά έπιπλα (τραπέζια-καρέκλες) 

Σέρρες 01/09/2014 



Συσκευασίες τροφίμων Πλαστικές γλάστρες 

Σωληνάρια οδοντόκρεμες Προφυλακτήρες αυτοκινήτων 

Συσκευασίες από βιντεοκασέτες CD/DVD Προφυλακτικά 

Τενεκέδες Ρολόγια και αξεσουάρ 

Χαρτί fast food Ρούχα και παπούτσια 

Χαρτοκιβώτια συσκευών Σελοτέιπ 

 Στρώματα 

 Στυλό 

 Τηλεκάρτες 

 Υπολείμματα τροφών 

 Υφάσματα 

 Φελιζόλ  

 Φίλμ φωτογραφίας 

 Φυτά και χώμα 

 Φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα 

 Φωτογραφίες 

 Χαρτί κουζίνας και χαρτί υγείας (χρησιμοποιημένα και μη) 

 Χαρτί μικρότερο από μέγεθος Α4 

 Χόρτα 

*Μόνο εάν ο Δήμος δεν διαθέτει ξεχωριστό κάδο χαρτιού 

 

Εκτυπώστε και κρεμάστε την παραπάνω λίστα στο ψυγείο ή δίπλα στο κάδο απορριμμάτων. 

Συμβουλευτείτε την όσο συχνά θέλετε.  

Θυμηθείτε! Πριν πετάξετε κάτι σκεφτείτε αν μπορεί καταρχήν  να επαναχρησιμοποιηθεί και στη συνέχεια 

αν μπορεί να ανακυκλωθεί.  

Ας ανακυκλώσουμε σωστά! Μπορούμε όλοι! 

 

 


