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Όταν τον Νοέμβριο του 2020 δημιουργήσαμε την πρώτη έκδοση του οδηγού δεν γνωρίζαμε ότι
θα είχε τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Ο οδηγός έρχεται να απαντήσει στην ανάγκη μας ως πολίτες
να ενημερωθούμε, να κινητοποιηθούμε και να συμμετάσχουμε στην κοινή προσπάθεια για τον
περιορισμό της πλαστικής ρύπανσης. Το περιεχόμενό του δεν είναι κάτι στατικό. Αλλάζει και
προσαρμόζεται διαρκώς, λαμβάνοντας υπόψη νέες πληροφορίες και εξελίξεις για τα συστήματα ανακύκλωσης, τις νομοθετικές αλλαγές, την παραγωγή νέων υλικών. Η παρούσα, δεύτερη,
έκδοση του οδηγού, έχει ενσωματώσει πολλές αλλαγές και δημοσιοποιείται με την ελπίδα ότι
θα μας βοηθήσει να μειώσουμε τα απορρίμματα που παράγουμε, αλλά και να κάνουμε τις καλύτερες δυνατές επιλογές στην αντικατάσταση και ανακύκλωση πλαστικών.

Αποποίηση ευθύνης
Οι συμβουλές ανακύκλωσης συντάχθηκαν βάσει πληροφοριών που συλλέχθηκαν μετά από επικοινωνία με
την αγορά ανακύκλωσης και σχετική ενημέρωση για την
κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της ανακύκλωσης,
βάσει των σημερινών δυνατοτήτων του συστήματος ανακύκλωσης της χώρας και μετά την πτώση των τιμών ανακυκλώσιμων υλικών, τη μείωση της τιμής πετρελαίου και
το κλείσιμο της αγοράς ανακύκλωσης της Κίνας. Ο παρών
οδηγός έχει ως στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις
διάφορες κατηγορίες πλαστικών απορριμμάτων και δεν
αποτελεί μια εξαντλητική λίστα ανακύκλωσης υλικών.
Επιπρόσθετα, έχει παρατηρηθεί πως πολλά Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) διαχειρίζονται
με διαφορετικό τρόπο τα πλαστικά απορρίμματα (πχ.
κάποια ΚΔΑΥ βρίσκουν αγορά για πλαστικά απορρίμματα από PS, άλλα όχι).
Σε κάθε περίπτωση, για να είστε απολύτως σίγουροι
θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα διαχείρι-

σης αποβλήτων της οικείας δημοτικής αρχής ή με
την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
(ΕΕΑΑ) ή με το τοπικό Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και να ζητήσετε ακριβείς πληροφορίες για τον τρόπο διάθεσης.
Αν έχετε διαφορετικές πληροφορίες για τις δυνατότητες ανακύκλωσης που παρατίθενται στον
οδηγό ή αν πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες
προσθήκες και διορθώσεις, ελάτε σε επαφή μαζί
μας στο waste@wwf.gr και ενημερώστε μας σχετικά, ώστε να προβούμε στις απαραίτητες αλλαγές
στην επόμενη έκδοση του οδηγού.
Ο οδηγός δεν έχει στόχο να δυσφημίσει ή να
διαφημίσει συσκευασίες και προϊόντα, παρά
μόνο να παραθέσει πληροφορίες για την υφιστάμενη κατάσταση στη διαχείριση πλαστικών
και για το πώς οι πολίτες μπορούν να μειώσουν τη χρήση τους.
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Οδηγός περιορισμού και αντικατάστασης
πλαστικών στην καθημερινότητα
Χρησιμοποιούμε πολλά πλαστικά στην καθημερινότητά μας. Και μαζί με την κατανάλωση πλαστι-

υποδηλώνει ότι η συσκευασία ανακυκλώνεται, παρά
μόνο ότι για το προϊόν αυτό έχει πληρωθεί εισφορά

κών έρχεται και η πλαστική ρύπανση. Πλαστικά
διαρρέουν στο φυσικό περιβάλλον και καταλήγουν
στις θάλασσες.

για τη διαχείρισή του ως απόβλητο.

Ο περιορισμός στην κατανάλωσή τους, και ειδικά
σε ό,τι αφορά τα πλαστικά μιας χρήσης, είναι η κύρια επιλογή που έχουμε σαν υπεύθυνοι πολίτες.
Για να αποφέρει όμως καρπούς η προσπάθειά μας,
είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πάντα στο μυαλό
μας βιώσιμες λύσεις. Να μην αντικαταστήσουμε
δηλαδή τα πλαστικά μιας χρήσης με δεκάδες άλλα
προϊόντα μιας χρήσης, αλλά πρωτίστως να επικεντρωθούμε στο πώς θα μειώσουμε τα απόβλητα
που παράγουμε.
Κι αν δεν μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωση
πλαστικών, τότε φροντίζουμε να χρησιμοποιούμε
είδη που ανακυκλώνονται εύκολα και να τα τοποθετούμε έπειτα στον κάδο ανακύκλωσης.
Αλλά πώς θα βγάλουμε άκρη με τα τόσα πολλά είδη
πλαστικού που κυκλοφορούν; Κάποια προϊόντα
έχουν σήμανση με το πλαστικό πολυμερές που κατασκευάστηκαν, ενώ άλλα δεν αναφέρουν καν το πλαστικό απ’ το οποίο είναι φτιαγμένα. Σε κάποια άλλα
είδη θα δούμε το σήμα “green dot” που όμως δεν

Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τα πλαστικά που χρησιμοποιούμε και να τα αντικαστήσουμε με βιώσιμες επιλογές; Πώς μπορούμε να μάθουμε
αν ανακυκλώνονται τα πλαστικά μιας χρήσης;

ΕΤΟΙΜΆΣΑΜΕ ΈΝΑΝ ΠΡΑΚΤΙΚΌ
ΟΔΗΓΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΤΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΏΝ ΕΙΔΏΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΛΎΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΤΗΤΆ ΜΑΣ,
ΜΑΖΊ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΉ ΤΟΥΣ.
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Ο δεκάλογός μας:

1
2
3
4
5
6

Μειώνουμε την κατανάλωση πλαστικού και γενικότερα μειώνουμε όσο μπορούμε την παραγωγή
οικιακών αποβλήτων.

Προτιμάμε ασφαλείς και βιώσιμες εναλλακτικές
αν υπάρχουν, με έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση υλικών.

Όταν λέμε επαναχρησιμοποίηση, εννοούμε πραγματική επαναχρησιμοποίηση. Π.χ. μια τσάντα πολλαπλών χρήσεων πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε
όσες περισσότερες φορές γίνεται, για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.


Αν δεν υπάρχουν ασφαλείς και βιώσιμες εναλλακτικές, προτιμάμε προϊόντα από πλαστικό που
μπορεί να ανακυκλωθεί.

Αν δεν είμαστε σίγουροι ότι ένα πλαστικό ανακυκλώνεται είναι προτιμότερο να το βάλουμε στον
κάδο ανακύκλωσης με την ελπίδα ότι μπορεί να
τύχει ορθής διαχείρισης παρά να πεταχτεί απευθείας στη χωματερή.

Φροντίζουμε να αποθέτουμε τα πλαστικά απορρίμματα στον μπλε κάδο χωρίς υπόλειμμα, όχι

μόνο για να διευκολυνθεί η ανακύκλωση του πλαστικού, αλλά και για να μην λερωθούν και άρα καταστραφούν και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά που
βρίσκονται στον ίδιο κάδο (πχ. χαρτί).

7
8
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Βοηθάμε την ανακύκλωση αποφεύγοντας να πετάμε στον μπλε κάδο και γενικότερα στα χωριστά
ρεύματα, υλικά που καταστρέφουν την ανακύκλωση. Κυρίως δεν πετάμε τρόφιμα, ρούχα, σπασμένα
ποτήρια και καθρέφτες και ογκώδη αντικείμενα
όπως πχ. έπιπλα.

Ασκούμε πίεση στις επιχειρήσεις να στραφούν
σε κυκλικές λύσεις, δηλαδή να δημιουργούν ή να
χρησιμοποιούν συσκευασία και γενικότερα προϊόντα που είναι πλήρως ανακυκλώσιμα και έχουν
το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα.

Απαιτούμε από την Πολιτεία να κάνει σωστά τη
δουλειά της και δεν διστάζουμε να καταγγείλουμε
κακές πρακτικές.

Δηλώνουμε συμμετοχή σε πρωτοβουλίες όπως το
Save Your Hood και γινόμαστε πρεσβευτές της αλλαγής. Παίρνουμε όλοι μέρος στο πρόγραμμα του
WWF Ελλάς «Υιοθέτησε μια παραλία» για την παρακολούθηση της ρύπανσης των παραλιών μας.
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Κύριοι τύποι πλαστικών
POLYETHYLENE (PE)
PET
Polyethylene
Terephthalate

HDPE High - Density
Polyethylene

LDPE Low - Density
Polyethylene

Κύριες χρήσεις

Κύριες χρήσεις

Κύριες χρήσεις

Μπουκάλια,
φαγητοδοχεία κλπ.

Φιάλες καθαριστικών,
υγρών πιάτων κλπ.

Ζελατίνα, σακούλες,
εύκαμπτη συσκευασία κλπ.

Ανακυκλώνεται
στην πράξη;

Ανακυκλώνεται
στην πράξη;

Ανακυκλώνεται
στην πράξη;

Συνήθως εύκολα

1

2

Συνήθως εύκολα

Συνήθως δύσκολα

4

PVC Polyvinyl
Chloride

PP
Polypropylene

PS
Polystyrene

Κύριες χρήσεις

Κύριες χρήσεις

Κύριες χρήσεις

Πιστωτικές κάρτες,
σωλήνες, μόνωση κλπ.

Καπάκια, καλαμάκια,
κεσεδάκια κλπ.

Ποτήρια και δοχεία
φελιζόλ, παιχνίδια κλπ.

Ανακυκλώνεται
στην πράξη;

Ανακυκλώνεται
στην πράξη;

Ανακυκλώνεται
στην πράξη;

Πολύ δύσκολα

3

5

Συνήθως δύσκολα

Other
περιλαμβάνει άλλες πλαστικές ρητίνες,
όπως πολυανθρακικά (PC), νάιλον, ABS κλπ.
Κύριες χρήσεις

CD, μπιμπερό, συσκευασία φαρμάκων, υπολογιστές κλπ.
Ανακυκλώνεται στην πράξη;
Πολύ δύσκολα

7

Συνήθως δύσκολα

6
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Λίστα αντικατάστασης και ανακύκλωσης πλαστικών
ΦΡΟΎΤΑ
ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΥΛΙΚΌ

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

ΤΡΌΠΟΣ
ΔΙΆΘΕΣΗΣ

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΕΙΣ

Συνήθως
PE (HDPE)

Δύσκολα
στην πράξη

Μπλε
κάδος

Δυνητικά μπορεί να ανακυκλωθεί.
Στην πράξη κόβεται σε μικρά κομμάτια και καταλήγει στο υπόλειμμα
της ανακύκλωσης. Φροντίστε να μην
το σκίσετε σε πολύ μικρά κομμάτια.

Αγορά χύμα προϊόντων, μεταφορά με
τσάντα πολλαπλών
χρήσεων.

ΦΡΟΎΤΑ ΚΑΙ
ΛΑΧΑΝΙΚΆ ΖΕΛΑΤΙΝΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

Συνήθως
PP ή LDPE

Εξαιρετικά
δύσκολα

Μπλε ή
πράσινος
κάδος

Συνήθως αυτό το υλικό γίνεται ένα
σώμα με άλλα υλικά και καταλήγει
στο υπόλειμμα της ανακύκλωσης.
Φροντίστε να είναι καθαρό, χωρίς
τροφικά υπολείμματα και να μην
είναι σκισμένο σε μικρά κομμάτια.

Αγορά χύμα προϊόντων, μεταφορά με
τσάντα πολλαπλών
χρήσεων.

ΦΡΟΎΤΑ ΚΑΙ
ΛΑΧΑΝΙΚΆ ΜΑΎΡΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΌ
ΔΟΧΕΊΟ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

Συνήθως
PET, PP
ή PS

Δύσκολα
στην πράξη

Μπλε
κάδος

Τα μαύρα πλαστικά συσκευασίας
πολλές φορές δεν αναγνωρίζονται
από τους οπτικούς διαχωριστές. Είναι
εφικτή όμως η χειρωνακτική διαλογή
τους και θα πρέπει να τοποθετούνται
στον μπλε κάδο. Να μην έχουν υπολείμματα τροφής. Τα δοχεία από φελιζόλ
(διογκωμένη πολυστερίνη) συνήθως
απορρίπτονται στο υπόλειμμα της
ανακύκλωσης λόγω χαμηλής εμπορικής
αξίας και χαμηλής καθαρότητας, παρότι
θα μπορούσαν δυνητικά να ανακυκλωθούν. Για σιγουριά, ρωτήστε τον οικείο
δήμο ή το τοπικό ΚΔΑΥ.

Αγορά χύμα προϊόντων, μεταφορά με
τσάντα πολλαπλών
χρήσεων.

ΦΡΟΎΤΑ ΚΑΙ
ΛΑΧΑΝΙΚΆ ΔΙΆΦΑΝΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΌ ΔΟΧΕΊΟ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

Συνήθως
PET ή PP

Μπλε
κάδος

Παρότι είναι υλικό που μπορεί να
ανακυκλωθεί σχετικά εύκολα, στην
πράξη λόγω των χαμηλών τιμών στην
αγορά ανακύκλωσης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών, οι τελικοί
αποδέκτες PET προτιμούν φιάλες και
όχι δοχεία. Να μην έχει υπολείμματα
όταν τοποθετείται στον μπλε κάδο.

Αγορά χύμα προϊόντων, μεταφορά με
τσάντα πολλαπλών
χρήσεων.

ΈΤΟΙΜΗ
ΣΑΛΆΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PP ή
LDPE

Μπλε ή
πράσινος
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα, να μην
είναι σκισμένη σε μικρά κομμάτια. Τα φιλμ από PP δεν ανακυκλώνονται, λόγω δυσκολιών διαλογής και διάθεσης. Τα φιλμ από
LDPE συνήθως ανακυκλώνονται
και πρέπει να απορρίπτονται
στον μπλε κάδο.

Αγορά χύμα προϊόντων, μεταφορά με
τσάντα πολλαπλών
χρήσεων.

ΔΊΧΤΥ
ΠΑΤΆΤΑΣ

Ναι

Εξαιρετικά
δύσκολα

ΜΕ ΤΙ ΝΑ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΏΝ / 06

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΆ

ΥΛΙΚΌ

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

ΤΡΌΠΟΣ
ΔΙΆΘΕΣΗΣ

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΕΙΣ

ΓΙΑΟΎΡΤΙ ΚΕΣΕΔΆΚΙ

Συνήθως
PP

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.
Το υπόλειμμα τροφής δυσκολεύει την ανακύκλωση.

Επιλέξτε να αγοράσετε
χύμα γιαούρτι με δικό
σας δοχείο πολλαπλών
χρήσεων. Φτιάξτε
το δικό σας σπιτικό
γιαούρτι.

ΕΠΙΔΌΡΠΙΟ
ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΎ

Συνήθως
PP

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.
Το αλουμινένιο σφράγισμα δεν
ανακυκλώνεται.

Φτιάξτε δικό σας
επιδόρπιο με βάση
σπιτικό γιαούρτι
(προσθέστε μέλι ή
σοκολάτα ή φρούτα).

ΓΆΛΑ ΣΕ
ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΉ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Χάρτινη
συσκευασία
υγρών
τροφίμων
(μίγμα
χαρτιού,
αλουμινίου,
πλαστικού)

Ναι

Μπλε
κάδος

Το συγκεκριμένο προϊόν
πολλαπλών στρωμάτων διοχετεύεται σε μονάδα στην
Ελλάδα, που αναλαμβάνει
τον διαχωρισμό των υλικών.
Το χαρτί οδηγείται στη χαρτοβιομηχανία, το πλαστικό-αλουμίνιο γίνεται κυρίως
πλάκες για τον κατασκευαστικό κλάδο. Υπάρχει ακόμα
δρόμος ώστε να γίνεται
καλύτερη αξιοποίηση του
πλαστικού μέρους.

Μπορείτε να αγοράζετε
χύμα γάλα από σημεία
πώλησης με δικό
σας σκεύος που θα
χρησιμοποιείτε πολλές
φορές.

ΓΆΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΌ
ΜΠΟΥΚΆΛΙ

Συνήθως
PET ή
HDPE

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Μπορείτε να αγοράζετε
χύμα γάλα από σημεία
πώλησης με δικό
σας σκεύος που θα
χρησιμοποιείτε πολλές
φορές.

ΓΆΛΑ ΔΊΧΤΥ

Συνήθως
PP ή PE

Εξαιρετικά
δύσκολα

Πράσινος
κάδος

Είναι πολύ μικρό αντικείμενο
και δύσκολα συλλέγεται. Ρωτήστε τον οικείο δήμο ή το τοπικό
ΚΔΑΥ.

Μπορείτε να αγοράζετε
χύμα γάλα από σημεία
πώλησης με δικό
σας σκεύος που θα
χρησιμοποιείτε πολλές
φορές.

ΜΑΡΓΑΡΊΝΗ
& ΒΟΎΤΥΡΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
από PP ή
από LDPE

Όχι

Πράσινος
κάδος

Η συσκευασία μαργαρίνης σπάνια ανακυκλώνεται. Λόγω υλικού και υπολείμματος συνήθως
κολλάει σε άλλα ανακυκλώσιμα
υλικά και καταλήγει στο υπόλειμμα της ανακύκλωσης.

Επιλέξτε χύμα
μαργαρίνη και βούτυρο
ή προτιμήστε προϊόν σε
συσκευασία που μπορεί
να ανακυκλωθεί.

ΜΕ ΤΙ ΝΑ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙΣ
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ΚΡΈΜΑ
ΓΆΛΑΚΤΟΣ

Χάρτινη
συσκευασία
υγρών
τροφίμων
(μίγμα
χαρτιού,
αλουμινίου,
πλαστικού)

Ναι

Μπλε
κάδος

Είναι υλικό πολλαπλών στρωμάτων. Να μην έχει υπολείμματα.

Φτιάξτε τη δική σας
κρέμα γάλακτος

ΧΥΜΌΣ –
ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΉ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Χάρτινη
συσκευασία
υγρών
τροφίμων
(μίγμα
χαρτιού,
αλουμινίου,
πλαστικού)

Ναι

Μπλε
κάδος

Είναι υλικό πολλαπλών στρωμάτων. Να μην έχει υπολείμματα.

Φτιάξτε φρέσκο χυμό

ΧΥΜΌΣ –
ΕΎΚΑΜΠΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως PE

Δύσκολα
στην πράξη

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα. Λόγω
της χαμηλής εμπορικής αξίας
θεωρείται δύσκολο να οδηγηθεί
στην ανακύκλωση.

Φτιάξτε φρέσκο χυμό

ΑΥΓΆ –
ΠΛΑΣΤΙΚΉ
ΘΉΚΗ

Συνήθως PP

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Αγορά χύμα σε δικό
σας σκεύος.

ΣΟΚΟΛΑΤΟΎΧΟ
ΓΆΛΑ –
ΠΛΑΣΤΙΚΌ
ΜΠΟΥΚΆΛΙ

Συνήθως
HDPE ή PET

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Αγορά χύμα γάλακτος
σε δικό σας δοχείο.
Προσθέστε έπειτα
σοκολάτα ή κακάο για
το ρόφημα.

ΖΩΜΌΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
από PP ή
από LDPE

Όχι

Πράσινος
κάδος

Η συσκευασία ζωμού σπάνια
ανακυκλώνεται. Λόγω υλικού και
υπολείμματος συνήθως κολλάει
σε άλλα ανακυκλώσιμα υλικά και
καταλήγει στο υπόλειμμα της
ανακύκλωσης.

Φτιάξτε τον δικό σας
ζωμό.
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ΚΡΈΑΣ
ΚΑΙ ΨΆΡΙ

ΥΛΙΚΌ

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

ΤΡΌΠΟΣ
ΔΙΆΘΕΣΗΣ

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΕΙΣ

ΜΕ ΤΙ ΝΑ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙΣ

ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ –
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
ΣΕΛΟΦΆΝ

Συνήθως
LDPE

Εξαιρετικά
δύσκολα

Πράσινος
κάδος

Συνήθως, τα σελοφάν γίνονται
ένα σώμα με άλλα υλικά και
καταλήγουν στο υπόλειμμα της
ανακύκλωσης (άρα δεν ανακυκλώνονται στην πράξη).

Αγορά χύμα προϊόντος
από το κρεοπωλείο ή
το σούπερ μάρκετ, με
δικό σας σκεύος, αλλά
μόνο αν πρόκειται να το
καταναλώσετε ή να το
καταψύξετε άμεσα και
μόνο στην ποσότητα που
πραγματικά χρειάζεστε.
Η μείωση του πλαστικού
δεν πρέπει να οδηγήσει
σε αύξηση της σπατάλης
τροφίμων.

ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ –
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
ΔΟΧΕΊΟ

Συνήθως
PET, PP ή
EPS

Δύσκολα
στην πράξη

Μπλε
κάδος

Τα μαύρα πλαστικά συσκευασίας
πολλές φορές δεν αναγνωρίζονται από τους οπτικούς διαχωριστές. Είναι εφικτή όμως η
χειρωνακτική διαλογή τους και
θα πρέπει να τοποθετούνται
στον μπλε κάδο. Να μην έχουν
υπολείμματα τροφής.
Τα δοχεία από φελιζόλ (διογκωμένη πολυστερίνη) συνήθως
απορρίπτονται στο υπόλειμμα
της ανακύκλωσης λόγω χαμηλής
εμπορικής αξίας και χαμηλής καθαρότητας, παρότι θα μπορούσαν
δυνητικά να ανακυκλωθούν.
Για σιγουριά, ρωτήστε τον οικείο
δήμο ή το τοπικό ΚΔΑΥ.

Αγορά χύμα
προϊόντος με δικό
σας σκεύος, αλλά
μόνο αν πρόκειται
να το καταναλώσετε
ή να το καταψύξετε
άμεσα και μόνο
στην ποσότητα
που πραγματικά
χρειάζεστε.

ΨΆΡΙ –
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
ΣΕΛΟΦΆΝ

Συνήθως
LDPE

Εξαιρετικά
δύσκολα

Πράσινος
κάδος

Συνήθως, τα σελοφάν γίνονται
ένα σώμα με άλλα υλικά και καταλήγουν στο υπόλειμμα της ανακύκλωσης (άρα δεν ανακυκλώνονται
στην πράξη).
Ρωτήστε τον οικείο δήμο ή το
τοπικό ΚΔΑΥ.

Αγορά χύμα προϊόντος
με δικό σας σκεύος,
αλλά μόνο αν πρόκειται να το καταναλώσετε ή να το καταψύξετε
άμεσα και μόνο στην
ποσότητα που πραγματικά χρειάζεστε.

ΨΆΡΙ –
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
ΔΟΧΕΊΟ

Συνήθως
PET, EPS
ή PP

Δύσκολα
στην πράξη

Μπλε
κάδος

Τα μαύρα πλαστικά συσκευασίας
πολλές φορές δεν αναγνωρίζονται από τους οπτικούς διαχωριστές. Είναι εφικτή όμως η
χειρωνακτική διαλογή τους και
θα πρέπει να τοποθετούνται
στον μπλε κάδο. Να μην έχουν
υπολείμματα τροφής.
Τα δοχεία από φελιζόλ (διογκωμένη πολυστερίνη) συνήθως
απορρίπτονται στο υπόλειμμα
της ανακύκλωσης λόγω χαμηλής
εμπορικής αξίας και χαμηλής καθαρότητας, παρότι θα μπορούσαν
δυνητικά να ανακυκλωθούν.
Για σιγουριά, ρωτήστε τον οικείο
δήμο ή το τοπικό ΚΔΑΥ.

Αγορά χύμα
προϊόντος με δικό
σας σκεύος, αλλά
μόνο αν πρόκειται
να το καταναλώσετε
ή να το καταψύξετε
άμεσα και μόνο
στην ποσότητα
που πραγματικά
χρειάζεστε.

ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΏΝ / 09

ΚΡΈΑΣ –
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PET ή PP
ή EPS

ΚΡΈΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ
ΑΚΑΜΠΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συνήθως
PET

ΚΡΈΑΣ –
ΜΕΜΒΡΆΝΗ
ΠΕΡΙΤΥΛΊΓΜΑΤΟΣ

Μπλε
κάδος

Τα μαύρα πλαστικά συσκευασίας
πολλές φορές δεν αναγνωρίζονται
από τους οπτικούς διαχωριστές.
Είναι εφικτή όμως η χειρωνακτική
διαλογή τους και θα πρέπει να
τοποθετούνται στον μπλε κάδο. Να
μην έχουν υπολείμματα τροφής.
Η μικτή συσκευασία κρέατος (μίγμα άκαμπτου και εύκαμπτου πλαστικού) είναι εξαιρετικά δύσκολο
να ανακυκλωθεί.
Τα δοχεία από φελιζόλ (διογκωμένη πολυστερίνη) συνήθως απορρίπτονται στο υπόλειμμα της ανακύκλωσης λόγω χαμηλής εμπορικής
αξίας και χαμηλής καθαρότητας,
παρότι θα μπορούσαν δυνητικά να
ανακυκλωθούν.
Για σιγουριά, ρωτήστε τον οικείο
δήμο ή το τοπικό ΚΔΑΥ.

Αγορά χύμα
προϊόντος με δικό σας
σκεύος, αλλά μόνο
αν πρόκειται να το
καταναλώσετε ή να το
καταψύξετε άμεσα και
μόνο στην ποσότητα
που πραγματικά
χρειάζεστε.

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.
Λόγω των χαμηλών τιμών στην
αγορά ανακύκλωσης και της
διαφοράς ποιοτικών χαρακτηριστικών, οι τελικοί αποδέκτες PET
προτιμούν μπουκάλια και
όχι φαγητοδοχεία.

Αγορά χύμα
προϊόντος με δικό σας
σκεύος, αλλά μόνο
αν πρόκειται να το
καταναλώσετε ή να το
καταψύξετε άμεσα και
μόνο στην ποσότητα
που πραγματικά
χρειάζεστε.

Συνήθως
LDPE

Όχι

Πράσινος
κάδος

Λόγω μεγέθους και επειδή
σκίζεται σε μικρότερα κομμάτια,
καταλήγει στο υπόλειμμα της
ανακύκλωσης.

Αγορά χύμα
προϊόντος με δικό σας
σκεύος, αλλά μόνο
αν πρόκειται να το
καταναλώσετε ή να το
καταψύξετε άμεσα και
μόνο στην ποσότητα
που πραγματικά
χρειάζεστε.

ΚΡΈΑΣ ΚΑΙ
ΨΆΡΙ ΠΕΡΙΤΎΛΙΓΜΑ
ΓΙΑ ΑΓΟΡΆ ΑΠΌ
ΤΟΝ ΠΆΓΚΟ

Συνήθως
LDPE

Δύσκολα
στην πράξη

Πράσινος ή
μπλε κάδος

Το πλαστικό περιτύλιγμα είναι
εξαιρετικά δύσκολο να ανακυκλωθεί λόγω της περιορισμένης καθαρότητας μετά τη χρήση. Ξεχωρίστε το χαρτί από τη μεμβράνη και
πετάξτε στον μπλε κάδο μόνο το
χαρτί. Αν το χαρτί έχει «ποτίσει»
θα πρέπει να πεταχτεί κι αυτό
στον πράσινο κάδο.

Αγορά χύμα
προϊόντος με δικό σας
σκεύος, αλλά μόνο
αν πρόκειται να το
καταναλώσετε ή να το
καταψύξετε άμεσα και
μόνο στην ποσότητα
που πραγματικά
χρειάζεστε.

ΨΆΡΙΑ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΆ
ΣΕ ΛΆΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΉ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
LDPE

Δύσκολα
στην πράξη

Μπλε
κάδος

Είναι δύσκολο να ανακυκλωθεί
λόγω της περιορισμένης καθαρότητας μετά τη χρήση.
Να μην έχει υπολείμματα, να
μην είναι σκισμένη σε μικρά
κομμάτια.

Αγορά χύμα
προϊόντος με δικό σας
σκεύος, αλλά μόνο
αν πρόκειται να το
καταναλώσετε ή να το
καταψύξετε άμεσα και
μόνο στην ποσότητα
που πραγματικά
χρειάζεστε.

Δύσκολα
στην πράξη
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ΤΥΡΙΆ
ΚΑΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΆ

ΥΛΙΚΌ

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

ΤΡΌΠΟΣ
ΔΙΆΘΕΣΗΣ

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΕΙΣ

ΜΕ ΤΙ ΝΑ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙΣ

ΜΑΛΑΚΌ
ΤΥΡΊ –
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PP

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Αγορά χύμα προϊόντος
με δικό σας σκεύος,
αλλά μόνο στην ποσότητα που χρειάζεστε
και μπορείτε να καταναλώσετε σε εύλογο
χρονικό διάστημα.

ΤΥΡΊ ΣΕ
ΦΈΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PE

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.
Να μη σκιστεί σε μικρά
κομμάτια.

Αγορά χύμα προϊόντος
με δικό σας σκεύος,
αλλά μόνο στην ποσότητα που χρειάζεστε
και μπορείτε να καταναλώσετε σε εύλογο
χρονικό διάστημα.

ΤΥΡΊ
ΦΈΤΑ ΔΟΧΕΊΟ

Συνήθως
PET

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.
Λόγω των χαμηλών τιμών στην
αγορά ανακύκλωσης και της
διαφοράς ποιοτικών χαρακτηριστικών, οι τελικοί αποδέκτες
PET προτιμούν μπουκάλια και
όχι φαγητοδοχεία.

Αγορά χύμα προϊόντος
με δικό σας σκεύος,
αλλά μόνο στην ποσότητα που χρειάζεστε
και μπορείτε να καταναλώσετε σε εύλογο
χρονικό διάστημα.

ΤΥΡΊ ΦΈΤΑ –
ΕΎΚΑΜΠΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PE

Όχι

Πράσινος
κάδος

Λόγω υλικού, μεγέθους και
υπολείμματος είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανακτηθεί και
καταλήγει στο υπόλειμμα της
ανακύκλωσης.

Αγορά χύμα προϊόντος
με δικό σας σκεύος,
αλλά μόνο στην ποσότητα που χρειάζεστε
και μπορείτε να καταναλώσετε σε εύλογο
χρονικό διάστημα.

ΤΥΡΊ
ΤΡΙΜΜΈΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PE

Δύσκολα
στην πράξη

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.
Λόγω υλικού και απομειναριών
είναι δύσκολο να αξιοποιηθεί.

Αγορά χύμα προϊόντος
με δικό σας σκεύος,
αλλά μόνο στην ποσότητα που χρειάζεστε
και μπορείτε να καταναλώσετε σε εύλογο
χρονικό διάστημα.

ΤΥΡΊ
ΤΡΙΜΜΈΝΟ
ΣΕ ΔΟΧΕΊΟ

Συνήθως
PET το
δοχείο
και PE το
σφράγισμα

Δύσκολα
στην πράξη

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.
Το σφράγισμα να μην κοπεί σε
μικρά κομμάτια. Δυστυχώς πολλές
φορές έχει παρατηρηθεί κι αυτά
τα δοχεία να καταλήγουν στο
υπόλειμμα της ανακύκλωσης λόγω
χαμηλής εμπορικής αξίας.
Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τέτοια υλικά θα έπρεπε να πληρώνουν περισσότερες εισφορές για
να βρεθούν πόροι για την καλύτερη
ανακύκλωση τέτοιων ειδών.

Αγορά χύμα προϊόντος
με δικό σας σκεύος,
αλλά μόνο στην ποσότητα που χρειάζεστε
και μπορείτε να καταναλώσετε σε εύλογο
χρονικό διάστημα.
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ΖΑΜΠΌΝ /
ΓΑΛΟΠΟΎΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PET ή PE

Δύσκολα
στην πράξη

Μπλε
κάδος

Είναι δύσκολο να αξιοποιηθεί
λόγω της περιορισμένης καθαρότητας μετά τη χρήση. Προσπαθήστε να μην έχει υπολείμματα.

Αγορά χύμα προϊόντος με δικό σας
σκεύος, αλλά μόνο
στην ποσότητα που
χρειάζεστε και μπορείτε να καταναλώσετε σε εύλογο χρονικό
διάστημα.

ΤΥΡΊ
(ΑΤΟΜΙΚΈΣ
ΜΕΡΊΔΕΣ) ΠΕΡΙΤΎΛΙΓΜΑ

Συνήθως
PP ή
LDPE

Όχι

Πράσινος
κάδος

Λόγω μεγέθους και τάσης να
σκίζεται σε μικρά κομμάτια δεν
μπορεί να ανακτηθεί.

Αγορά χύμα προϊόντος με δικό σας
σκεύος, αλλά μόνο
στην ποσότητα που
χρειάζεστε και μπορείτε να καταναλώσετε σε εύλογο χρονικό
διάστημα.

ΛΟΥΚΆΝΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PE

Δύσκολα
στην πράξη

Μπλε
κάδος

Είναι δύσκολο να αξιοποιηθεί λόγω
της περιορισμένης καθαρότητας
μετά τη χρήση. Προσπαθήστε να
μην έχει υπολείμματα.

Αγορά χύμα προϊόντος με δικό σας
σκεύος, αλλά μόνο
στην ποσότητα που
χρειάζεστε και μπορείτε να καταναλώσετε σε εύλογο χρονικό
διάστημα.

ΠΑΡΙΖΆΚΙ –
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PE

Όχι

Πράσινος
κάδος

Συνήθως σκίζεται σε μικρά κομμάτια. Καταλήγει στο υπόλειμμα της
ανακύκλωσης.

Αγορά χύμα προϊόντος με δικό σας
σκεύος, αλλά μόνο
στην ποσότητα που
χρειάζεστε και μπορείτε να καταναλώσετε σε εύλογο χρονικό
διάστημα.

ΕΛΙΈΣ –
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
ΕΎΚΑΜΠΤΗ

Συνήθως
PE

Δύσκολα
στην πράξη

Μπλε
κάδος

Είναι δύσκολο να αξιοποιηθεί λόγω της περιορισμένης
καθαρότητας μετά τη χρήση.
Προσπαθήστε να μην έχει υπολείμματα.

Αγορά χύμα προϊόντος με δικό σας
σκεύος, αλλά μόνο
στην ποσότητα που
χρειάζεστε και μπορείτε να καταναλώσετε σε εύλογο χρονικό
διάστημα.

ΧΑΛΒΆΣ ΔΟΧΕΊΟ

Συνήθως
PE ή PET

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα. Λόγω
των χαμηλών τιμών στην αγορά
ανακύκλωσης και της διαφοράς
ποιοτικών χαρακτηριστικών, οι
τελικοί αποδέκτες PET προτιμούν μπουκάλια κι όχι φαγητοδοχεία.

Αγορά χύμα σε δικό
σας σκεύος.
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ΠΡΩΙΝΌ ΡΟΦΉΜΑΤΑ

ΥΛΙΚΌ

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

ΤΡΌΠΟΣ
ΔΙΆΘΕΣΗΣ

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΕΙΣ

ΜΕ ΤΙ ΝΑ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙΣ

ΚΑΦΈΣ - ΚΑΠΆΚΙ
ΣΕ ΔΟΧΕΊΟ
ΛΕΥΚΟΣΊΔΗΡΟΥ

PP ή PE

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα

Επιλέξτε χύμα καφέ
και αποθηκεύστε τον
σε δικό σας σκεύος,
αλλά μόνο στην ποσότητα που χρειάζεστε
και μπορείτε να καταναλώσετε σε εύλογο
χρονικό διάστημα.

«ΣΠΑΣΤΌΣ»
ΚΑΦΈΣ ΜΙΑΣ
ΧΡΉΣΗΣ

Συνήθως
PP και PS

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Χρησιμοποιήστε το
δικό σας ποτήρι πολλαπλών χρήσεων.

ΒΡΏΜΗ –
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PP

Εξαιρετικά
δύσκολα

Πράσινος
κάδος

Δυστυχώς σήμερα οι εύκαμπτες
συσκευασίες από PP είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανακυκλωθούν
και οδηγούνται είτε σε ταφή, είτε
για καύση. Η δυσκολία διαχωρισμού από τα άλλα ανακυκλώσιμα
και η χαμηλή τιμή στην αγορά,
συντελούν σε αυτό. Για να αλλάξει η κατάσταση, θα πρέπει είτε
οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν άλλο υλικό συσκευασίας που
μπορεί να ανακυκλωθεί, είτε να
γίνουν πολλές επενδύσεις για
τον διαχωρισμό και αξιοποίηση
του φιλμ PP.

Αγορά χύμα σε δικό
σας σκεύος.

ΜΠΆΡΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΏΝ ΠΕΡΙΤΎΛΙΓΜΑ

Συνήθως
PP

Εξαιρετικά
δύσκολα

Πράσινος
κάδος

Τα φιλμ από PP είναι εξαιρετικά
δύσκολο να ανακυκλωθούν λόγω
δυσκολιών διαλογής και διάθεσης. Ρωτήστε σχετικά τον οικείο
δήμο ή το τοπικό ΚΔΑΥ.

Φτιάξτε σπιτικές
μπάρες.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΆ –
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ
ΠΛΑΣΤΙΚΉ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PE

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Αγορά χύμα σε δικό
σας σκεύος.

ΜΠΙΣΚΌΤΑ ΚΑΙ
ΚΡΆΚΕΡΣ ΣΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΉ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PP

Εξαιρετικά
δύσκολα

Πράσινος
κάδος

Τα φιλμ από PP είναι εξαιρετικά
δύσκολο να ανακυκλωθούν λόγω
δυσκολιών διαλογής και διάθεσης. Ρωτήστε σχετικά τον οικείο
δήμο ή το τοπικό ΚΔΑΥ.

Φτιάξτε τα δικά σας
σπιτικά μπισκότα ή
σπιτικά κράκερς.
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ΠΡΑΛΊΝΑ ΓΙΑ
ΕΠΆΛΕΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PP

Ναι

Μπλε
κάδος

Δύσκολα καθαρίζεται καλά.
Να μην έχει υπολείμματα.

Προτιμήστε χύμα
σε δικό σας σκεύος.
Φτιάξτε τη δική σας
συνταγή.

ΠΑΤΑΤΆΚΙΑ,
ΤΣΙΠΣ,
ΓΑΡΙΔΆΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Πολυστρωματικά ή
φύλλα PP

Όχι

Πράσινος
κάδος

Δυστυχώς βάσει των υφιστάμενων συνθηκών αυτές οι χρησιμοποιημένες συσκευασίες δεν
οδηγούνται σε ανακύκλωση.

Αποφύγετε όσο μπορείτε αυτές τις τροφές
μιας και οι ειδικοί στη
διατροφή συνιστούν
περιορισμό της κατανάλωσής τους. Εναλλακτικά, φτιάξτε δικά
σας σπιτικά τσιπς.

ΓΛΥΚΊΣΜΑΤΑ ΕΎΚΑΜΠΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PP

Εξαιρετικά
δύσκολα

Πράσινος
κάδος

Τα φιλμ από PP είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανακυκλωθούν
λόγω δυσκολιών διαλογής και
διάθεσης. Ρωτήστε σχετικά τον
οικείο δήμο ή το τοπικό ΚΔΑΥ.

Περιορίστε όσο
μπορείτε αυτές τις
τροφές και φροντίστε
να ακολουθείτε τις
συστάσεις της μεσογειακής διατροφής.

ΤΣΆΙ ΣΕ
ΦΑΚΕΛΆΚΙ

Κάποια
φακελάκια
περιέχουν
συνήθως PP

Όχι

Πράσινος
κάδος

Ορισμένες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πλαστικό για να
κρατά το σχήμα του και να μην
διαλύεται το φακελάκι.

Προτιμήστε χύμα
τσάι και σουρώστε
μόνοι σας. Επιλέξτε
φακελάκια στα οποία
αναγράφεται ότι δεν
περιέχουν πλαστικό.

ΕΣΠΡΈΣΣΟ –
ΠΛΑΣΤΙΚΈΣ
ΚΆΨΟΥΛΕΣ

Πολυστρωματικά
κυρίως PP

Όχι

Πράσινος
κάδος

Δεν πρέπει να μπαίνουν στον κάδο
ανακύκλωσης οι κάψουλες, είτε
από πλαστικό, είτε από αλουμίνιο.
Κάποιες εταιρίες καφέ έχουν δικό
τους σύστημα συλλογής καψουλών. Επικοινωνήστε με εταιρίες
καφέ και μάθετε περισσότερα.

Προτιμήστε χύμα καφέ.

Συνήθως
PP

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Προτιμήστε χύμα
προϊόν σε δικό σας
σκεύος πολλαπλών
χρήσεων.

ΜΈΛΙ – ΕΎΚΑΜΠΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PE

Εξαιρετικά
δύσκολα

Μπλε
κάδος

Δύσκολα αφαιρούνται τα υπολείμματα. Λόγω της χαμηλής
εμπορικής αξίας θεωρείται
δύσκολο να οδηγηθεί στην ανακύκλωση.

Προτιμήστε μέλι
σε συσκευασία που
μπορεί να ανακυκλωθεί εύκολα ή να
επαναχρησιμοποιηθεί
πολλές φορές.

ΡΌΦΗΜΑ
ΣΟΚΟΛΆΤΑΣ
ΠΡΩΙΝΟΎ

Συνήθως
HDPE

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Προτιμήστε χύμα
προϊόν από καφεκοπτείο

ΤΑΧΊΝΙ,
ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΎΤΥΡΟ
ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΌ
ΔΟΧΕΊΟ
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΈΝΑ
ΤΡΌΦΙΜΑ

ΥΛΙΚΌ

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

ΤΡΌΠΟΣ
ΔΙΆΘΕΣΗΣ

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΕΙΣ

ΜΕ ΤΙ ΝΑ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙΣ

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΌΣ,
ΤΟΜΑΤΆΚΙ ΣΕ
ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΉ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Χάρτινη
Ναι
συσκευασία
υγρών τροφίμων (μίγμα
χαρτιού,
αλουμινίου,
πλαστικού)

Μπλε
κάδος

Είναι υλικό πολλαπλών στρωμάτων. Να μην έχει υπολείμματα.

Φτιάξτε τη δική σας
σάλτσα τομάτας.

ΖΥΜΑΡΙΚΆ,
ΌΣΠΡΙΑ, ΡΎΖΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PP

Εξαιρετικά
δύσκολα

Πράσινος
κάδος

Τα φιλμ από PP είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανακυκλωθούν
λόγω δυσκολιών διαλογής και
διάθεσης. Ρωτήστε σχετικά τον
οικείο δήμο ή το τοπικό ΚΔΑΥ.

Επιλέξτε χύμα προϊόντα. Ακόμα καλύτερα
φτιάξτε φρέσκα ζυμαρικά.

ΞΎΔΙ ΜΠΟΥΚΆΛΙ

Συνήθως
PET ή PP

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Σκεφτείτε να φτιάξετε δικό σας σπιτικό
ξύδι.

ΑΛΆΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PE ή PET

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Επιλέξτε χύμα αλάτι
αν υπάρχει αυτή η
δυνατότητα.

ΖΥΜΑΡΙΚΆ,
ΌΣΠΡΙΑ,
ΡΎΖΙ – ΜΙΚΤΉ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
ΧΑΡΤΊ ΚΑΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΌ

Συνήθως
PΕ το
πλαστικό
μέρος

Εξαιρετικά
δύσκολα

Μπλε
κάδος

Το πλαστικό στη μικτή συσκευασία
είναι σχεδόν αδύνατο να ανακυκλωθεί λόγω υλικού και μεγέθους.
Προτιμήστε να αφαιρέσετε προσεκτικά το πλαστικό μέρος πριν
τοποθετήσετε τη χάρτινη συσκευασία στον κάδο. Ρωτήστε σχετικά
τον οικείο δήμο ή το τοπικό ΚΔΑΥ.

Επιλέξτε χύμα προϊόντα. Ακόμα καλύτερα
φτιάξτε φρέσκα
ζυμαρικά.

ΜΟΥΣΤΆΡΔΑ,
ΚΈΤΣΑΠ ΜΠΟΥΚΆΛΙ

Συνήθως
HDPE

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Φτιάξτε σπιτική μουστάρδα ή κέτσαπ.

ΛΆΔΙ ΜΠΟΥΚΆΛΙ

Συνήθως
PET

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Προτιμήστε χύμα λάδι
σε δική σας συσκευσία,
αλλά μόνο από αξιόπιστο προμηθευτή.
Προσοχή στη νοθεία.

ΑΛΆΤΙ,
ΜΠΑΧΑΡΙΚΆ ΣΑΚΟΥΛΆΚΙ

Συνήθως
PP

Εξαιρετικά
δύσκολα

Πράσινος
κάδος

Τα φιλμ από PP είναι εξαιρετικά
δύσκολο να ανακυκλωθούν λόγω
δυσκολιών διαλογής και διάθεσης. Ρωτήστε σχετικά τον οικείο
δήμο ή το τοπικό ΚΔΑΥ.

Επιλέξτε χύμα μπαχαρικά στις σωστές
ποσότητες και αποθηκεύστε σε δικό σας
σκεύος.

salt
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ΠΑΓΩΤΌ ΔΟΧΕΊΟ

Συνήθως
PP

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Φτιάξτε το δικό σας
παγωτό.

ΨΩΜΊ
ΤΟΣΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PP

Εξαιρετικά
δύσκολα

Πράσινος
κάδος

Τα φιλμ από PP δεν ανακυκλώνονται, λόγω δυσκολιών διαλογής
και διάθεσης.
Ρωτήστε σχετικά τον οικείο δήμο
ή το τοπικό ΚΔΑΥ.

Προτιμήστε φρέσκο
ψωμί που μπορεί να
κοπεί σε φέτες σε
αρτοποιείο. Ακόμα
καλύτερα, φτιάξτε
δικό σας ψωμί.

ΠΑΞΙΜΆΔΙΑ
ΑΡΤΟΣΚΕΥΆΣΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PP

Εξαιρετικά
δύσκολα

Πράσινος
κάδος

Τα φιλμ από PP είναι εξαιρετικά
δύσκολο να ανακυκλωθούν λόγω
δυσκολιών διαλογής και διάθεσης. Ρωτήστε σχετικά τον οικείο
δήμο ή το τοπικό ΚΔΑΥ.

Προτιμήστε παξιμάδια και αρτοσκευάσματα από αρτοποιείο. Ακόμα καλύτερα,
φτιάξτε τα δικά σας.

ΚΡΟΥΑΣΆΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Πολυστρωματικά
πλαστικά

Όχι

Πράσινος
κάδος

Αυτές οι συσκευασίες δεν ανακυκλώνονται.

Προτιμήστε χύμα από
κάποιο αρτοποιείο ή
φτιάξτε σπιτικά κρουασάν.

ΥΛΙΚΌ

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

ΤΡΌΠΟΣ
ΔΙΆΘΕΣΗΣ

ΝΕΡΌ - ΦΙΆΛΗ

PET

Ναι

Μπλε
κάδος

Από το 2023 θα ξεκινήσει η λειτουργία
συστήματος επιστροφής – εγγύησης.
Δηλαδή όταν αγοράζουμε ένα προϊόν
θα πληρώνουμε ένα επιπλέον ποσό
(εγγύηση) και όταν επιστρέφουμε την
άδεια φιάλη σε ειδικά μηχανήματα ή
σημεία εξυπηρέτησης θα παίρνουμε
πίσω το ποσό που δώσαμε.

ΑΝΘΡΑΚΟΎΧΟ ΝΕΡΌ ΦΙΆΛΗ

PET

Ναι

Μπλε
κάδος

Από το 2023 θα ξεκινήσει η λειτουργία συστήματος επιστροφής – εγγύησης. Δηλαδή όταν αγοράζουμε ένα προϊόν
θα πληρώνουμε ένα επιπλέον ποσό (εγγύηση) και όταν επιστρέφουμε την άδεια φιάλη σε ειδικά μηχανήματα ή σημεία
εξυπηρέτησης θα παίρνουμε πίσω το ποσό που δώσαμε.

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΆ ΦΙΆΛΗ

PET

Ναι

Μπλε
κάδος

Από το 2023 θα ξεκινήσει η λειτουργία συστήματος επιστροφής – εγγύησης. Δηλαδή όταν αγοράζουμε ένα προϊόν
θα πληρώνουμε ένα επιπλέον ποσό (εγγύηση) και όταν επιστρέφουμε την άδεια φιάλη σε ειδικά μηχανήματα ή σημεία
εξυπηρέτησης θα παίρνουμε πίσω το ποσό που δώσαμε.

ΝΕΡΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΕΙΣ

ΜΕ ΤΙ ΝΑ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙΣ

Προτιμήστε νερό
βρύσης. Αν δεν
το εμπιστεύεστε
τοποθετήστε φίλτρο.
Να έχετε μαζί σας
παγούρι πολλαπλών
χρήσεων.
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ΧΥΜΌΣ
ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΉ
ΦΙΆΛΗ

Χάρτινη συσκευασία υγρών
τροφίμων
(μίγμα χαρτιού,
αλουμινίου,
πλαστικού)

Ναι

Μπλε
κάδος

Είναι υλικό πολλαπλών στρωμάτων. Να μην έχει υπολείμματα.

Προτιμήστε φρέσκο
σπιτικό χυμό.

ΧΥΜΌΣ –
ΠΛΑΣΤΙΚΉ
ΦΙΆΛΗ

Συνήθως
PET

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα. Από το
2023 θα ξεκινήσει η λειτουργία
συστήματος επιστροφής – εγγύησης.
Δηλαδή όταν αγοράζουμε ένα προϊόν
θα πληρώνουμε ένα επιπλέον ποσό
(εγγύηση) και όταν επιστρέφουμε την
άδεια φιάλη σε ειδικά μηχανήματα ή
σημεία εξυπηρέτησης θα παίρνουμε
πίσω το ποσό που δώσαμε.

Προτιμήστε φρέσκο
σπιτικό χυμό.

ΚΡΑΣΊ
ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΉ
ΦΙΆΛΗ

Χάρτινη
συσκευασία
υγρών τροφίμων (μίγμα
χαρτιού,
αλουμινίου,
πλαστικού)

Ναι

Μπλε
κάδος

Είναι υλικό πολλαπλών στρωμάτων. Να μην έχει υπολείμματα.

Προτιμήστε γυάλινη
φιάλη.

ΚΑΠΆΚΙΑ

Συνήθως
PP

Ναι

Μπλε
κάδος

Αν αποθέσετε το καπάκι στον μπλε κάδο, είναι προτιμότερο
να το κουμπώσετε στη φιάλη πριν το πετάξετε. Σκεφτείτε
επίσης το ενδεχόμενο να διαθέσετε τα καπάκια σε κάποιες
από τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν με ανακύκλωση καπακιών για κοινωφελή σκοπό.

Συνήθως
PE

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μη σκιστεί σε μικρά κομμάτια γιατί είναι πιθανό να
καταλήξει στο υπόλειμμα της ανακύκλωσης.

ΤΡΌΠΟΣ
ΔΙΆΘΕΣΗΣ

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΕΙΣ

ΜΕ ΤΙ ΝΑ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙΣ

ΠΟΤΆ,
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΆ,
ΝΕΡΌ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΆ
ΚΑΙ ΕΊΔΗ ΣΠΙΤΙΟΎ

ΥΛΙΚΌ

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΌ
ΠΛΥΝΤΗΡΊΟΥ –
ΣΚΛΗΡΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PET ή
HDPE

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Αγοράστε χύμα
απορρυπαντικά από
εξειδικευμένα καταστήματα.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΌ
ΠΙΆΤΩΝ - ΜΑΛΑΚΉ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
HDPE,
κάποιες
φορές PP

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.
Αν η μαλακή συσκευασία είναι από
PP είναι δύσκολο να ανακυκλωθεί
λόγω δυσκολιών διαλογής και διάθεσης. Ρωτήστε σχετικά τον οικείο
δήμο ή το τοπικό ΚΔΑΥ.

Αγοράστε χύμα
απορρυπαντικά από
εξειδικευμένα καταστήματα.
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ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΌ
ΠΙΆΤΩΝ – ΣΚΛΗΡΉ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PET ή
HDPE

Ναι

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΌ
ΧΕΡΙΏΝ - ΔΟΧΕΊΟ

Συνήθως
PET ή PP

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Κάνετε προσεκτική
χρήση, χωρίς να το παρακάνετε. Να πλένετε
τακτικά τα χέρια σας
με νερό και σαπούνι.

ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ
ΧΕΡΙΩΝ - ΣΚΛΗΡΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συνήθως
PET ή
HDPE

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Αντικαταστήστε με
μπάρα σαπουνιού.

Συνήθως
PP

Εξαιρετικά
δύσκολα

Πράσινος
κάδος

Τα φιλμ από PP είναι εξαιρετικά
δύσκολο να ανακυκλωθούν λόγω
δυσκολιών διαλογής και διάθεσης. Ρωτήστε σχετικά τον οικείο
δήμο ή το τοπικό ΚΔΑΥ.

Αποφύγετε τις
πολυσυσκευασίες,
προτιμήστε μεγάλη
συσκευασία.

ΜΑΝΤΗΛΆΚΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΜΑΝΤΗΛΆΚΙ
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
από PE
ή PP

Όχι

Πράσινος
κάδος

Τα μαντηλάκια δεν ανακυκλώνονται.

Σαπουνίστε τα χέρια
σας και χρησιμοποιήστε πετσέτα.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ
ΠΑΤΏΜΑΤΟΣ ΣΚΛΗΡΉ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PET ή
HDPE

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Επισκεφθείτε ενα
refill station και
αγοράστε χύμα
καθαριστικά.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΆ ΣΚΛΗΡΉ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
HDPE

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Επισκεφθείτε ένα
ενα refill station
και αγοράστε χύμα
καθαριστικά.

ΟΙΝΌΠΝΕΥΜΑ ΜΠΟΥΚΆΛΙ

Συνήθως
PET

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Χρησιμοποιήστε με
σύνεση.

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΈΤΕΣ,
ΧΑΡΤΟΜΆΝΤΗΛΑ –
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Μπορείτε να ξαναγεμίσετε τη συσκευασία σε refill station,
αν υπάρχει αυτή η
επιλογή.
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ΜΕΜΒΡΆΝΗ
ΤΡΟΦΊΜΩΝ

Συνήθως
PVC ή
LDPE

Όχι

Πράσινος
κάδος

Η μεμβράνη τροφίμων σπάνια
ανακυκλώνεται και πρέπει να
απορρίπτεται στον κοινό κάδο
απορριμμάτων.

Αντικαταστήστε
με φαγητοδοχεία,
βάζα ή κηρομάντηλα.

ΠΑΓΟΚΥΨΈΛΕΣ

Συνήθως
PP ή
LDPE

Όχι

Πράσινος
κάδος

Η παγοκυψέλη συνήθως δεν ανακυκλώνεται λόγω καταστροφής
της κατά τη χρήση.

Χρησιμοποιήστε
παγοκυψέλες πολλαπλών χρήσεων.

ΣΦΟΥΓΓΑΡΆΚΙ
ΚΟΥΖΊΝΑΣ

Περιέχει
Όχι
μεταξύ
άλλων πολυεστέρα

Πράσινος
κάδος

Το σφουγγαράκι δεν ανακυκλώνεται.

ΓΆΝΤΙΑ ΜΙΑΣ
ΧΡΉΣΗΣ

Συνήθως
latex ή
PE

Όχι

Πράσινος
κάδος

Τα γάντια μιας χρήσης δεν ανακυκλώνονται και για υγειονομικούς
λόγους.

Κάνετε προσεκτική χρήση, χωρίς
υπερβολή. Να
πλένετε τακτικά
τα χέρια σας με
νερό και σαπούνι.

Χαρτόνι
και συνήθως PP

Εξαιρετικά
δύσκολα

Μπλε
κάδος

Η μικτή συσκευασία χαρτιού-πλαστικού ανακυκλώνεται δύσκολα
και πρέπει να προηγηθεί διαχωρισμός ιδανικά από το σπίτι.
Κάποια κέντρα ανακύκλωσης
καταφέρνουν να αξιοποιήσουν
το ανακτώμενο υλικό. Ρωτήστε
σχετικά τον οικείο δήμο ή το
τοπικό ΚΔΑΥ.

Προτιμήστε στις
περιπτώσεις που
μπορείτε επαναχρησιμοποιήσιμες
λύσεις ή λύσεις
μακράς διαρκείας.

ΦΑΡΆΣΙ

Συνήθως
διάφορα
πλαστικά

Πιθανά

Μπλε
κάδος

Να γνωρίζετε ότι τα προϊόντα που δεν αποτελούν συσκευασίες, θεωρητικά δεν ανακυκλώνονται μέσω του
συστήματος μπλε κάδου. Αν όμως είναι καθαρά υλικά
(όχι μίγμα πλαστικών) τότε είναι δυνατό να βρεθούν αποδέκτες. Ρωτήστε σχετικά το τοπικό ΚΔΑΥ.

ΚΟΥΒΆΣ
ΚΑΙ
ΛΕΚΆΝΕΣ

Συνήθως PP
ή άλλα
πλαστικά

Πιθανά

Μπλε
κάδος

Να γνωρίζετε ότι τα προϊόντα που δεν αποτελούν συσκευασίες, θεωρητικά δεν ανακυκλώνονται μέσω του
συστήματος μπλε κάδου. Αν όμως είναι καθαρά υλικά
(όχι μίγμα πλαστικών) τότε είναι δυνατό να βρεθούν αποδέκτες. Ρωτήστε σχετικά το τοπικό ΚΔΑΥ.

ΚΡΕΜΆΣΤΡΕΣ

Συνήθως
PS ή PP ή
και άλλα
πλαστικά
ή σύρμα

Πιθανά

Μπλε
κάδος

Να γνωρίζετε ότι τα προϊόντα που δεν αποτελούν συσκευασίες, θεωρητικά δεν ανακυκλώνονται μέσω του
συστήματος μπλε κάδου. Αν όμως είναι καθαρά υλικά (όχι
μίγμα πλαστικών) τότε είναι δυνατό να βρεθούν αποδέκτες. Ρωτήστε σχετικά το τοπικό ΚΔΑΥ.

ΔΙΆΦΟΡΑ
ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΣΠΙΤΙΟΎ

(ΠΧ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
ΓΙΑ ΛΆΜΠΕΣ,
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΚΛΠ) -

ΜΙΚΤΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΎ
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ΑΝΑΠΤΉΡΑΣ

Συνήθως
μέταλλο
και πλαστικό PP
ή PE

Όχι

Πράσινος
κάδος

Τα προϊόντα που δεν αποτελούν συσκευασίες, δεν ανακυκλώνονται μέσω του συστήματος μπλε κάδου.

ΠΙΑΤΟΘΉΚΗ

Διαφόρων
ειδών
πλαστικά,
συνήθως
PP ή PE

Πιθανά

Μπλε
κάδος

Τα προϊόντα που δεν αποτελούν συσκευασίες, δεν ανακυκλώνονται μέσω του συστήματος μπλε κάδου. Παρόλα
αυτά, για τη συγκεκριμένη κατηγορία ίσως υπάρχει δυνατότητα διάθεσης στην αγορά ανακύκλωσης.
Ρωτήστε σχετικά τον οικείο δήμο ή το τοπικό ΚΔΑΥ.

Συνήθως PP
ή άλλα
πλαστικά

Ναι για PP,
PET.
Όχι για PC
και PVC.

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.
Αν το προϊόν είναι από PVC δεν
πρέπει να καταλήξει στον μπλε
κάδο. Για σιγουριά, ρωτήστε τον
οικείο δήμο ή το τοπικό ΚΔΑΥ.

Είναι καλή εναλλακτική αποθήκευσης και
μεταφοράς τροφίμων.
Προσέξτε τη χρήση
του, ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση όσο το δυνατό
περισσότερο. Εναλλακτικά προτιμήστε
ανοξείδωτα ή γυάλινα
σκεύη πολλαπλών
χρήσεων.

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΕΙΣ

ΜΕ ΤΙ ΝΑ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙΣ

ΦΑΓΗΤΟΔΟΧΕΊΟ
ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ
ΧΡΉΣΕΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΌ

ΑΤΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΙΚΌ

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

ΤΡΌΠΟΣ
ΔΙΆΘΕΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΏΜΑΤΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΉΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PET ή
HDPE

Ναι

Μπλε
κάδος

Λόγω μεγέθους είναι πιθανό να
καταλήξει στο υπόλειμμα της
ανακύκλωσης.

Η υγιεινή, προσεγμένη και ολοκληρωμένη
διατροφή είναι πάντα
το καλύτερο φάρμακο για δύναμη και
ενέργεια.

ΞΥΡΑΦΆΚΙ
ΜΙΑΣ
ΧΡΉΣΗΣ

Διαφόρων
ειδών πλαστικά

Όχι

Πράσινος
κάδος

Είναι αδύνατο να γίνει διαχωρισμός των διαφόρων υλικών που
απαρτίζουν το προϊόν.

Επιλέξτε ξυραφάκι
πολλαπλών χρήσεων.

ΚΡΈΜΕΣ ΚΑΙ ΤΖΕΛ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎΕΎΚΑΜΠΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
HDPE ή
πολυανθρακικό
πλαστικό
κατηγορία 7

Ναι, για
το HDPE,
όχι για
την κατηγορία 7

Μπλε
κάδος
HDPE,
πράσινος
κάδος κατηγορία 7

Γενικά η κατηγορία 7 στα πλαστικά ανακυκλώνεται σπάνια, άρα να την αποφεύγετε σε προϊόντα μιας χρήσης.
Οι συσκευασίες κρεμών και τζελ είναι δύσκολο να
μείνουν χωρίς υπόλειμμα κι έτσι γίνεται πιο δύσκολη η
ανακύκλωση.
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ΣΕΡΒΙΈΤΕΣ,
ΤΑΜΠΌΝ, ΠΆΝΕΣ

Εκτός των
άλλων υλικών
περιέχουν συνήθως LDPE

ΚΡΕΜΟΣΆΠΟΥΝΟ
ΣΚΛΗΡΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PET ή
HDPE

ΣΑΜΠΟΥΑΝ,
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΑΔΙΑΦΑΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πράσινος
κάδος

Τα είδη υγιεινής πρέπει πάντα
να απορρίπτονται με προσοχή
στον πράσινο κάδο

Δοκιμάστε επαναχρησιμοποιήσιμα
είδη υγιεινής (πχ.
menstrual cup)

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Χρησιμοποιήστε
μπάρα σαπουνιού.
Επισκεφθείτε ένα
refill station, όπου
υπάρχει η δυνατότητα.

Συνήθως
PE

Εξαιρετικά
δύσκολα

Πράσινος
ή μπλε
κάδος

Είναι δύσκολο να αξιοποιηθεί
λόγω της περιορισμένης καθαρότητας μετά τη χρήση και
της χαμηλής εμπορικής αξίας.
Προσπαθήστε να μην έχει
υπολείμματα.

Χρησιμοποιήστε
μπάρα σαπουνιού.
Επισκεφθείτε ένα refill
station, όπου υπάρχει
η δυνατότητα.

ΣΑΜΠΟΥΆΝ,
ΑΦΡΌΛΟΥΤΡΟ
ΣΕ ΔΙΆΦΑΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PET

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Χρησιμοποιήστε μπάρα
σαπουνιού. Επισκεφθείτε ένα refill station,
όπου υπάρχει η δυνατότητα.

ΣΑΜΠΟΥΑΝ,
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΑΔΙΑΦΑΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συνήθως
HDPE

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Χρησιμοποιήστε μπάρα
σαπουνιού. Επισκεφθείτε ένα refill station,
όπου υπάρχει η δυνατότητα.

ΟΔΟΝΤΌΚΡΕΜΑ

Συνήθως
LDPE ή πολυστρωματικό πλαστικό

Όχι

Πράσινος
κάδος

Σπάνια ανακυκλώνεται.

Υπάρχουν εναλλακτικές
σε σκόνη ή παστίλιες.

ΟΔΟΝΤΙΚΌ ΝΉΜΑ

Συνήθως
PP

Όχι

Πράσινος
κάδος

Τα είδη υγιεινής δεν ανακυκλώνονται.

Όχι
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ΟΔΟΝΤΌΒΟΥΡΤΣΑ

Διαφόρων
ειδών
πλαστικά

Όχι

Πράσινος
κάδος

Λόγω υλικών δεν
ανακυκλώνενται.

ΑΝΤΗΛΙΑΚΌ

Συνήθως
HDPE

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

ΜΠΑΤΟΝΈΤΕΣ

Συνήθως
LDPE

Όχι

Πράσινος
κάδος

Οι μπατονέτες δεν ανακυκλώνονται. Από τον
Ιούλιο του 2021 σταματά η
διάθεση πλαστικών μπατονετών στην αγορά.

ΤΡΌΠΟΣ
ΔΙΆΘΕΣΗΣ

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΚΆ
ΕΊΔΗ

ΥΛΙΚΌ

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

Χρησιμοποιήστε
οδοντόβουρτσα από
εναλλακτικά υλικά. Να
αλλάζετε οδοντόβουρτσα βάσει των οδηγιών
του οδοντιάτρου σας.

Κάντε λελογισμένη
κατανάλωση.

ΜΕ ΤΙ ΝΑ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙΣ

ΣΤΙΛΌ

Διαφόρων
ειδών πλαστικά

Όχι

Πράσινος
κάδος

Τα προϊόντα που δεν αποτελούν συσκευασίες, δεν
ανακυκλώνονται μέσω του συστήματος μπλε κάδου.

ΚΟΛΛΑ

Συνήθως
από PP

Όχι

Πράσινος
κάδος

Τα προϊόντα που δεν αποτελούν συσκευασίες, δεν
ανακυκλώνονται μέσω του συστήματος μπλε κάδου.

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Συνήθως
από PE ή
PVC

Εξαιρετικά
δύσκολα

Μπλε ή
πράσινος
κάδος

Κανονικά, τα προϊόντα που δεν αποτελούν συσκευασίες, δεν ανακυκλώνονται μέσω του συστήματος μπλε
κάδου. Παρόλα αυτά, επειδή μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης του χαρτιού, θα μπορούσατε
να τα αποθέσετε στον μπλε κάδο. Για σιγουριά, ρωτήστε τον οικείο δήμο ή το τοπικό ΚΔΑΥ.

ΣΧΟΛΙΚΉ
ΤΣΆΝΤΑ

Συνήθως
διάφορα
πλαστικά

Οι σχολικές
τσάντες
ανακυκλώνονται σε ειδικά
σημεία

Σε ειδικά
σημεία (πχ.
κόκκινους
κάδους
RECYCOM)

Χαρίστε τις τσάντες που είναι σε καλή κατάσταση.
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ΠΑΓΟΥΡΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΠΟΛΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ

Συνήθως
PC

Όχι

Πράσινος
κάδος

Κρατήστε το παγούρι σας σε
καλή κατάσταση όσο περισσότερο μπορείτε.

ΖΕΛΑΤΊΝΕΣ
ΑΠΌ ΣΧΟΛΙΚΆ
ΑΝΑΛΏΣΙΜΑ

Συνήθως
από PP

Όχι

Πράσινος
κάδος

Δεν ανακυκλώνονται και συνήθως σκίζονται σε μικρά
κομμάτια.

ΆΛΛΑ ΕΊΔΗ

ΥΛΙΚΌ

Προτιμήστε ανοξείδωτο, αρκεί να
το κρατήσετε για
πολλά χρόνια!

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

ΤΡΌΠΟΣ
ΔΙΆΘΕΣΗΣ

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΕΙΣ

ΜΕ ΤΙ ΝΑ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙΣ

ΜΑΎΡΟ
ΦΑΓΗΤΟΔΟΧΕΊΟ FAST
FOOD

Συνήθως
PP ή PET

Δύσκολα
στην πράξη

Μπλε
κάδος

Τα μαύρα πλαστικά συσκευασίας
πολλές φορές δεν αναγνωρίζονται
από τους οπτικούς διαχωριστές.
Είναι εφικτή όμως η χειρωνακτική
διαλογή τους και θα πρέπει να
τοποθετούνται στον μπλε κάδο.
Να μην έχουν υπολείμματα
τροφής. Για σιγουριά, ρωτήστε τον
οικείο δήμο ή το τοπικό ΚΔΑΥ.

Αγορά σε δικό σας
σκεύος.

ΠΟΤΉΡΙ
ΚΑΦΈ
ΠΛΑΣΤΙΚΌ

Συνήθως
PET ή PP

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.
Από το 2022 η χρήση του θα
επιβαρυνθεί με τέλος 5 λεπτών του ευρώ (και 5 λεπτά
το καπάκι του).

Χρησιμοποιήστε
ποτήρι πολλαπλών
χρήσεων.

ΔΙΆΦΑΝΟ
ΦΑΓΗΤΟΔΟΧΕΊΟ

Συνήθως
PET

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.
Λόγω των χαμηλών τιμών στην
αγορά ανακύκλωσης και της
διαφοράς ποιοτικών χαρακτηριστικών, οι τελικοί αποδέκτες
PET προτιμούν μπουκάλια και
όχι φαγητοδοχεία.

Αγορά σε δικό σας
σκεύος.

ΠΟΤΉΡΙ
ΚΑΦΈ
ΧΆΡΤΙΝΟ

Συνήθως
PE ή PLA

Εξαιρετικά
δύσκολα

Μπλε ή
πράσινος
κάδος

Τα χάρτινα ποτήρια συνήθως
περιέχουν ένα λεπτό πλαστικό
επίχρισμα. Παρότι είναι ιδιαίτερα
δύσκολο να γίνει ο διαχωρισμός
χαρτιού και πλαστικού, κάποια
κέντρα ανακύκλωσης καταφέρνουν να τελικά να διαθέσουν
προς αξιοποίηση το χάρτινο μέρος (όχι το πλαστικό επίχρισμα).
Για σιγουριά, ρωτήστε τον οικείο
δήμο ή το τοπικό ΚΔΑΥ.

Χρησιμοποιήστε
ποτήρι πολλαπλών
χρήσεων.
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ΡΟΎΧΑ
ΠΟΛΥΕΣΤΈΡΑΣ
– ΦΛΙΣ

Συνήθως
από ίνες
πολυεστέρα (PET)

Ναι

Σε ειδικά
σημεία (πχ.
κόκκινους
κάδους
RECYCOM
ή Fabric
republic) και
σε ορισμένα
καταστήματα
ενδυμάτων.

Δεν ανακυκλώνονται στον
μπλε κάδο. Είναι ένα από τα
συχνά λάθη που γίνονται
από τους πολίτες.

Χαρίζουμε τα ρούχα
που είναι σε καλή
κατάσταση. Ψωνίζουμε δεύτερο χέρι. Δεν
υποκύπτουμε στο
θέλγητρο του fast
fashion.

ΠΛΑΣΤΙΚΌ
ΚΑΛΑΜΆΚΙ

Συνήθως
PP

Όχι

Πράσινος
κάδος

Λόγω μεγέθους και ποιότητας, τα πλαστικά καλαμάκια
δεν ανακυκλώνονται.
Από τον Ιούλιο του 2021
σταματούν να διατίθενται
στην αγορά.

Περιορίστε ή καταργήστε τη χρήση τους. Αν
πραγματικά τα χρειάζεστε, επιλέξτε βιώσιμες
εναλλακτικές, όπως πχ.
https://www.staramaki.gr.
Αν επιλέξετε καλαμάκι
πολλαπλών χρήσεων, φροντίστε να το καθαρίζετε
τακτικά και να το χρησιμοποιήσετε όσες περισσότερες φορές γίνεται.

ΑΝΑΔΕΥΤΉΡΑΣ

Συνήθως
PP

Όχι

Πράσινος
κάδος

Οι αναδευτήρες δεν ανακυκλώνονται λόγω μεγέθους
και υλικού. Από τον Ιούλιο
του 2021 σταματούν να διατίθενται στην αγορά.

Αποφύγετε τη χρήση
του και αν αυτό δεν
είναι δυνατό εναλλακτικά επιλέξτε πολλαπλών
χρήσεων

ΜΠΑΛΌΝΙΑ

Συνήθως
latex ή
πολυχλωροπρένιο

Όχι

Πράσινος
κάδος

Τα μπαλόνια δεν ανακυκλώνονται και δεν μπαίνουν
στον μπλε κάδο.

Φτιάξτε μόνοι σας
εναλλακτικά διακοσμητικά για πάρτι και
εκδηλώσεις.

ΠΛΑΣΤΙΚΆ
ΠΙΆΤΑ

Συνήθως
PP ή PS

Όχι

Πράσινος
κάδος

Τα πιάτα δύσκολα ανακυκλώνονται. Από τον Ιούλιο του
2021 σταματούν να διατίθενται στην αγορά.

Χρησιμοποιήστε
επαναχρησιμοποιήσιμα
φαγητοδοχεία- πιάτα.

ΠΛΑΣΤΙΚΆ
ΜΑΧΑΙΡΟΠΊΡΟΥΝΑ

Συνήθως
PP

Όχι

Πράσινος
κάδος

Δεν ανακυκλώνονται λόγω
μεγέθους και ιδιοτήτων.
Από τον Ιούλιο του 2021
σταματούν να διατίθενται
στην αγορά.

Χρησιμοποιήστε μαχαιροπίρουνα πολλαπλών
χρήσεων.

ΔΟΧΕΙΟ
FAST FOOD
ΑΠΟ ΦΕΛΙΖΟΛ

EPS

Όχι

Πράσινος
κάδος

Δεν ανακυκλώνονται λόγω
μεγέθους και ιδιοτήτων.
Από τον Ιούλιο του 2021
σταματούν να διατίθενται
στην αγορά.

Χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιήσιμα
φαγητοδοχεία- πιάτα.
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ΠΛΑΣΤΙΚΈΣ
ΠΑΝΤΌΦΛΕΣ

Συνήθως
λάστιχο ή
EVA (θερμοπλαστικό)

Όχι

Πράσινος
κάδος

Τα προϊόντα που δεν αποτελούν συσκευασίες, δεν ανακυκλώνονται μέσω του συστήματος μπλε κάδου.

ΠΛΑΣΤΙΚΆ
ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ

Διάφορα
πλαστικά

Όχι

Πράσινος
κάδος

Τα προϊόντα που δεν αποτελούν συσκευασίες, δεν
ανακυκλώνονται μέσω του
συστήματος μπλε κάδου.
Το WWF Ελλάς ζητά να υπάρξει ξεχωριστό ρεύμα ανακύκλωσης τέτοιων ειδών.

ΟΙΚΙΑΚΕΣ
ΓΛΑΣΤΡΕΣ

Συνήθως
PP

Πιθανά

Μπλε
κάδος

Κανονικά, τα προϊόντα που
δεν αποτελούν συσκευασίες,
δεν ανακυκλώνονται μέσω του
συστήματος μπλε κάδου. Παρόλα αυτά, μπορεί να υπάρχει η
δυνατότητα διάθεσής τους στην
αγορά ανακύκλωσης. Πριν τα
αποθέσετε στον κάδο επικοινωνήστε με τον οικείο δήμο ή
το τοπικό ΚΔΑΥ και ρωτήστε
σχετικά.

Κρατήστε τις γλάστρες
σε καλή κατάσταση.
Αν δεν τις χρειάζεστε
άλλο, χαρίστε τις.

ΠΛΑΣΤΙΚΉ
ΣΑΚΟΎΛΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ

Συνήθως
LDPE

Ναι

Μπλε
κάδος

Θα πρέπει να μην έχουν υπολείμματα και να μην σκιστούν
σε μικρά κομμάτια.

Γενικά κάνουμε υπερκατανάλωση
πλαστικών σακουλών
και πρέπει να τις περιορίσουμε κατά πολύ.
Προτιμήστε τσάντα
πολλαπλών χρήσεων
και χρησιμοποιήστε
τη όσες περισσότερες
φορές μπορείτε.

ΠΛΑΣΤΙΚΉ
ΣΑΚΟΎΛΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ
ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΉΣΙΜΗ

PLA ή
άλλο
βιοαποδομήσιμο
υλικό

Όχι

Πράσινος
ή καφέ
κάδος

Οι βιοαποδομήσιμες σακούλες
δεν πρέπει να μπαίνουν στον
μπλε κάδο γιατί μολύνουν το
ρεύμα της ανακύκλωσης.
Να προτιμάτε βιοαποδομήσιμες
σακούλες home compost.

Γενικά κάνουμε υπερκατανάλωση
πλαστικών σακουλών
και πρέπει να τις περιορίσουμε κατά πολύ.
Προτιμήστε τσάντα
πολλαπλών χρήσεων
και χρησιμοποιήστε
τη όσες περισσότερες
φορές μπορείτε.

Αγοράστε με μέτρο
τέτοια παιχνίδια.
Κρατήστε τα σε καλή
κατάσταση και μετά
χαρίστε τα.
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Τα πλαστικά της πανδημίας:
Τι γίνεται με τα πλαστικά της πανδημίας που έχουν
κατακλύσει τη ζωή μας;

Μάσκες και γάντια μιας χρήσης δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και πρέπει να τοποθετούνται με προσοχή στον πράσινο κάδο. Προσπαθούμε να κάνουμε
όσο μπορούμε λελογισμένη χρήση, τηρώντας πάντα
τα μέτρα που προτείνουν οι ειδικοί.

Τέλος, η συσκευασία από φελιζόλ θα μπορούσε
θεωρητικά να ανακυκλωθεί και άρα να μπει στον
μπλε κάδο, αλλά βάσει ενημέρωσης από κέντρα
ανακύκλωσης σπάνια μπορεί να ανακυκλωθεί
πραγματικά λόγω των ειδικών συνθηκών διαλογής και καθαρότητας.

Η πλαστική συσκευασία από δέματα και η πλαστική συσκευασία με τις φυσαλίδες (bubble) θα
πρέπει να μπαίνουν στον μπλε κάδο. Προσπαθούμε να περιορίσουμε όσο μπορούμε τις αγορές μας, επιλέγοντας προϊόντα που έχουμε πραγματικά ανάγκη.

Άλλες πρακτικές πληροφορίες
για είδη εκτός πλαστικού
• Το αλουμινόχαρτο δεν ανακυκλώνεται
• Το χαρτί και το χαρτόνι μπορούν να ανακυκλωθούν ακόμα και αν βραχούν
• Η ομπρέλα μπορεί να ανακυκλωθεί σαν
μέταλλο
• Τα σπασμένα ποτήρια και πιάτα δεν
ανακυκλώνονται
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Ο νέος νόμος
για τα πλαστικά μιας χρήσης
Ο νόμος 4736/2020 που τέθηκε σε ισχύ στις 20 Οκτωβρίου 2020 περιέχει μια σειρά από διατάξεις για τον περιορισμό
της πλαστικής ρύπανσης και των πλαστικών μιας χρήσης.

Τα κύρια σημεία του νόμου που αξίζει να γνωρίζει κανείς
και να προετοιμαστεί κατάλληλα είναι τα εξής:

Ιούλιος 2021

Ιανουάριος 2023

Α) Καταργούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής πλαστικά μιας χρήσης:
Μπατονέτες / Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια,
κουτάλια, ξυλάκια φαγητού) / Πιάτα / Καλαμάκια / Αναδευτήρες ποτών / Πλαστικά στηρίγματα μπαλονιών /
Περιέκτες τροφίμων κατασκευασμένοι από διογκωμένο
πολυστυρένιο (φελιζόλ) / Περιέκτες ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο (φελιζόλ) και τα καπάκια και καλύμματά τους / Κυπελλάκια για ποτά από διογκωμένο πολυστυρένιο (φελιζόλ) και τα καπάκια και καλύμματά τουs.
Β) Οι δήμοι θα πρέπει να έχουν κατασκευάσει και να
λειτουργούν δημόσιες βρύσες σε παιδικές χαρές και
δημοτικά γυμναστήρια, καθώς και να επεκτείνουν το
δίκτυο κοινόχρηστων βρυσών σε πολυσύχναστα μέρη.

Α) Οι εταιρίες που παράγουν και διακινούν υγρά
μαντηλάκια, μπαλόνια και είδη καπνού υποχρεώνονται να αναλάβουν το κόστος καθαρισμού, διαλογής,
μεταφοράς και επεξεργασίας αυτών των πλαστικών
απορριμμάτων.
Β) Ξεκινά η λειτουργία συστήματος επιστροφής εγγύησης για πλαστικές φιάλες (και για φιάλες αλουμινίου). Δηλαδή, όταν επιστρέφουμε το πλαστικό
μπουκάλι στα κατάλληλα σημεία θα παίρνουμε πίσω
το επιπρόσθετο ποσό που δώσαμε σαν εγγύηση όταν
αγοράσαμε το προϊόν. Στόχος είναι με αυτό το σύστημα να συλλέγεται το 77% των πλαστικών φιαλών
που διατίθενται στην αγορά έως το 2025 και το 90%
έως το 2029.

Ιανουάριος 2022

Ιανουάριος 2024

Α) Επιβάλλεται εισφορά 5 λεπτά του ευρώ για ποτήρια καφέ και δοχεία takeaway.
Β) Κάθε πολίτης θα μπορεί να αγοράσει φαγητό ή
ποτό, από καφέ, παντοπωλεία, σούπερ μάρκετ κλπ,
με το δικό του σκεύος, χωρίς κανείς να τον εμποδίσει. Μάλιστα, προβλέπεται έκπτωση για όσους προμηθεύονται τρόφιμα με δικά τους σκεύη.

Α) Οι εταιρίες που παράγουν και διακινούν αλιευτικά εργαλεία καθίστανται υπεύθυνες για την ασφαλή
συλλογή και ανακύκλωσή τους, ώστε να μην απορρίπτονται ανεξέλεγκτα στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Στόχος είναι να συλλέγεται τουλάχιστον το 40% των
αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων με σκοπό την ανακύκλωση έως το 2025.
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Ιούλιος 2024

Ιανουάριος 2025

δράσεις επικοινωνίας, με παροχή πολιτικών προτάσεων, με άσκηση πολιτικής πίεσης, με ανάπτυξη
συνεργειών, με ομιλίες και παρεμβάσεις στις επιτροπές της Βουλής και στη νομοπαρασκευαστική
ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ, καταφέραμε να έχουμε
έναν νόμο που υπακούει στο γράμμα και στο πνεύμα της οδηγίας.

Το WWF Ελλάς συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία
δημιουργίας του νόμου. Με έκδοση μελετών, με

Κλειδί τώρα είναι η έγκαιρη και απρόσκοπτη εφαρμογή του νόμου. Δυστυχώς όμως παρότι πέρασαν
λίγοι μόνο μήνες από την ψήφιση του νόμου, ήδη
επιχειρείται με τροπολογίες σε άλλα νομοσχέδια
να περιοριστεί η ισχύς του. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει!

Οι πλαστικές φιάλες θα πρέπει να έχουν καπάκια
που παραμένουν προσαρτημένα στο προϊόν. Δεν θα
απορρίπτονται δηλαδή ξεχωριστά.

Οι πλαστικές φιάλες PET θα πρέπει να διατίθενται
στην αγορά με 25% ανακυκλωμένο υλικό, δηλαδή το
25% του μπουκαλιού θα πρέπει να είναι από ανακυκλώμενο PET.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουμε
Η καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης δεν είναι μια απλή εξίσωση. Είναι ένα πολυσύνθετο ζήτημα
που εντάσσεται σε ένα ακόμα πιο πολύπλοκο θέμα: τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Για να καταφέρουμε να έχουμε ένα αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης οικιακών αποβλήτων, χρειάζεται να κινητοποιηθούν όλοι οι πυλώνες της κοινωνίας: εμείς οι πολίτες, η Πολιτεία, οι επιχειρήσεις.

Η πρόληψη είναι το ζητούμενο!
Το σημαντικό είναι να περιορίσουμε την ποσότητα
των πλαστικών και γενικότερα των σκουπιδιών που
παράγουμε. Ο οδηγός δεν έχει σκοπό να μειώσει την
κατανάλωση πλαστικού και να οδηγήσει σε αύξηση
της κατανάλωσης άλλων ειδών. Εξάλλου τα πλαστικά δεν μπορεί και δεν πρέπει να δαιμονοποιηθούν.
Ο οδηγός έχει ως κύριο μέλημα να δώσει ερεθίσματα
ώστε να μειώσουμε τα απορρίμματα που παράγουμε. Αυτό είναι καλό όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά
και για την τσέπη μας. Σύντομα όλοι οι πολίτες θα
κληθούμε να πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη καθαριότητας ανάλογα με τις ποσότητες απορριμμάτων που
πετάμε και όχι βάσει των τετραγωνικών μέτρων της

κατοικίας μας. Επιπρόσθετα, το τέλος ταφής που θα
επιβληθεί στις δημοτικές αρχές, όπως επίσης και ο
φόρος για τα πλαστικά που δεν ανακυκλώνονται, θα
μετακυλιστεί στον τελικό χρήστη, δηλαδή σε όλους
εμάς. Η μείωση των σκουπιδιών μας, εκτός του ότι
θα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος θα περιορίσει και τα έξοδά μας. Κι αυτό
δεν αφορά μόνο τα πλαστικά. Αφορά επίσης όλα τα
προϊόντα που αγοράζουμε, αφορά τη σπατάλη φαγητού που παρατηρείται στον οικιακό τομέα, αφορά
την ασύστολη αγορά καταναλωτικών αγαθών, όπως
ρούχα και συσκευές. Η πρόληψη λοιπόν πρέπει να
αποτελεί πρώτη μας επιλογή σε ό,τι κάνουμε.
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Μειώνουμε όσο μπορούμε και έπειτα ανακυκλώνουμε σωστά!

Οι επιχειρήσεις να γίνουν μέρος της λύσης,
όχι του προβλήματος

Αφού περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα
απόβλητα που παράγουμε, προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερη ανακύκλωση γίνεται. Βάζουμε δηλαδή στους κάδους ανακύκλωσης τα προϊόντα που
μπορούν να ανακυκλωθούν και δεν απορρίπτουμε
στους κάδους ανακύκλωσης ρούχα και απόβλητα
τροφίμων. Κι αν δεν είμαστε σίγουροι αν ένα προϊόν
ανακυκλώνεται ή όχι; Κι αν στεναχωριόμαστε με τις
κακές πρακτικές που παρατηρούμε;

Οι επιχειρήσεις που παράγουν και διακινούν προϊόντα
τα οποία θα καταστούν απόβλητα είναι πασιφανές πως
σήμερα δεν κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Σήμερα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο ισχύει η λεγόμενη «διευρυμένη
ευθύνη παραγωγού», βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις
που δημιουργούν, μεταποιούν, πωλούν ή εισάγουν
προϊόντα έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την ορθή
διαχείριση των αποβλήτων που δημιουργούνται όταν
χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα τους. Αυτή η ευθύνη
συνήθως μεταφράζεται σε καταβολή εισφορών που

Σίγουρα δεν είναι όλα ρόδινα, αλλά προσπαθούμε
να μην απογοητευόμαστε και συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πληροφορίες για
την ανακύκλωση κάποιων πλαστικών θα βρούμε σε
αυτόν εδώ τον οδηγό, όπως επίσης και στις ιστοσελίδες του ΕΟΑΝ και της ΕΕΑΑ. Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες μπορούμε να απευθυνθούμε
στους τοπικούς δήμους και τα τοπικά ΚΔΑΥ (στοιχεία επικοινωνίας στις τελευταίες σελίδες του οδηγού). Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι οι
τεχνολογίες διαρκώς εξελίσσονται. Κάτι που σήμερα δεν ανακυκλώνεται, μπορεί αύριο να ανακυκλώνεται εύκολα. Συνεχίζουμε λοιπόν να κάνουμε το
καλό και κυρίως απαιτούμε. Γιατί, εμείς οι πολίτες,
δεν είμαστε οι μόνοι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο
των κάδων ανακύκλωσης. Τα αρμόδια Υπουργεία, οι
περιφερειακές και δημοτικές αρχές, τα συστήματα
ανακύκλωσης, οι επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα, οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται απόβλητα,
έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης και χρειάζεται να κάνουν πολλά περισσότερα για να διορθωθεί
η σημερινή κατάσταση.

επιχειρήσεις καταβάλλουν στα λογής συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων που έχουν συσταθεί.
Όμως εδώ συμβαίνουν πολλά στραβά.
Οι εισφορές που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις είναι
εξαιρετικά χαμηλές. Κάποιες επιχειρήσεις δεν καταβάλλουν καν εισφορές και διακινούν παράνομα τα προϊόντα τους στην αγορά. Πολλές επιχειρήσεις θεωρούν
πως εφόσον καταβάλλουν εισφορές δεν έχουν καμιά
άλλη ευθύνη για τα προϊόντα τους κι έτσι εξακολουθούν
να εμπορεύονται προϊόντα που είναι αδύνατο να ανακυκλωθούν. Όλα αυτά είναι συσσωρευμένα λάθη, που
απαξιώνουν την ανακύκλωση στα μάτια των πολιτών.
Οι επιχειρήσεις που μετέχουν στη διευρυμένη ευθύνη
παραγωγού έχουν υποχρέωση να κινηθούν πιο γρήγορα. Έχουν ευθύνη να φέρουν στην αγορά προϊόντα
με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα,
προϊόντα που είναι 100% ανακυκλώσιμα όχι σε ένα
ιδεατό σύστημα ανακύκλωσης, αλλά στο υφιστάμενο
σύστημα που διαθέτει η χώρα. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις
πρέπει να ελέγξουν τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων που ουσιαστικά λειτουργούν εξ
ονόματός τους. Πρέπει οι ίδιες να βγουν μπροστά και
να συμβάλλουν για να γίνουν οι απαιτούμενες επενδύσεις στην ανάκτηση και ανακύκλωση προϊόντος
ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ποσότητες αποβλήτων
που οδηγούνται σε ταφή ή καύση. Πρέπει οι ίδιες να
δώσουν έμφαση και να οδηγήσουν τις εξελίξεις προς
την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και υλικών.
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Η Πολιτεία να σταματήσει
να στρουθοκαμηλίζει
Η Πολιτεία, δηλαδή τα υπουργεία, οι περιφερειακές
και δημοτικές αρχές και όλοι οι δημόσιοι φορείς,
πρέπει να σταματήσουν να λειτουργούν σαν να μην
βλέπουν τα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί στην
ανακύκλωση και γενικότερα τη διαχείριση των αποβλήτων. Δεν μπορεί εν έτει 2021, η κυβέρνηση να
πιστεύει ότι η καύση σκουπιδιών θα λύσει το πρόβλημα, όταν η τάση στην ΕΕ είναι να φύγουμε από
εκεί και να προχωρήσουμε σε πραγματικές κυκλικές
λύσεις μηδενισμού των απορριμμάτων.
Δεν μπορεί να υπάρχουν ακόμα σήμερα δημοτικές
αρχές που λειτουργούν σε αδιαφανές πλαίσιο, με
απαράδεκτα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων ή
να υπάρχουν ακόμα σήμερα δημοτικές αρχές που
χρησιμοποιούν παράνομες χωματερές για να θάβουν τα δημοτικά απορρίμματα.
Απαιτείται διαφάνεια, καθαροί κανόνες, έλεγχος
και ποινές για να περιοριστούν τα όσα τραγελαφικά συμβαίνουν στον χώρο της διαχείρισης αποβλήτων. Να τεθούν φιλόδοξα μέτρα με δεσμευτικό
χαρακτήρα. Να σταματήσει η Πολιτεία να θεωρεί
πως οι μονάδες επεξεργασίας και καύσης απορριμμάτων είναι λύση και να επικεντρωθεί στην πρόληψη, στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύ-

κλωση. Να επιβραβευθούν οι δήμοι που κάνουν
καλή δουλειά και να επιβληθούν ποινές στους
δήμους που προβαίνουν σε παράνομες πρακτικές.
Να ληφθούν νομοθετικά μέτρα για την ενίσχυση
της αξιοπιστίας της «διευρυμένης ευθύνης παραγωγού» και να αναγκαστούν οι επιχειρήσεις να
αναλάβουν το πραγματικό κόστος της διαχείρισης
των αποβλήτων που δημιουργούν. Να δοθούν κίνητρα για κυκλικά προϊόντα και υπηρεσίες και για
ωριμότερα και καλύτερα συστήματα ανακύκλωσης.
Να προχωρήσει η διαλογή στην πηγή με ξεχωριστά
ρεύματα και συλλογή πόρτα-πόρτα.
Η ΕΕ έχει βγάλει κίτρινη κάρτα στην Ελλάδα για
την άσχημη διαχείριση αποβλήτων. Αν δεν αλλάξουμε, σύντομα θα έρθει η κόκκινη κάρτα με ό,τι
αυτό συνεπάγεται σε νέα πρόστιμα.

Τι θα γίνει με τα σχολικά γεύματα;
Τα σχολικά γεύματα είναι ένας θεσμός απαραίτητος για την εξασφάλιση ικανοποιητικής σίτισης
για όλα τα παιδιά της χώρας. Όμως παρατηρείται
αλόγιστη κατανάλωση πλαστικών μιας χρήσης, τα
οποία στη συντριπτική τους πλειονότητα καταλήγουν στους κοινούς κάδους απορριμμάτων. Έτσι
δίνουμε το κακό παράδειγμα στα παιδιά!
Το WWF Ελλάς έχει προτείνει στο Υπουργείο
Παιδείας να αναπτυχθεί ένα σύστημα διανομής
των σχολικών γευμάτων σε επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες, τηρώντας τα απαραίτητα
πρωτόκολλα ασφαλείας. Έτσι τα παιδιά θα κατανοήσουν από πρώτο χέρι τη σημασία της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων και τα οφέλη της
επαναχρησιμοποίησης.
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Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες
Για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση μπορείτε να επισκε-

Δυτικής Μακεδονίας:

φθείτε την ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης

• Κοζάνης 24610 45531

(ΕΟΑΝ) http://www.eoan.gr
Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής
Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) που είναι υπεύθυνη
για τη λειτουργία του μπλε κάδου http://www.herrco.gr

Περιφέρεια Ηπείρου:
• Ιωαννίνων 26510 57617
Περιφέρεια Θεσσαλίας:
• Λάρισας, 2410 289229

Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
(ΚΔΑΥ) στην Ελλάδα.
Βάσει στοιχείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, σήμερα
στην Ελλάδα λειτουργούν 44 ΚΔΑΥ. Πιο κάτω ακολουθεί λίστα με τα ΚΔΑΥ που υπάρχουν στη χώρα. Ανάλογα με την περιοχή στην οποία μένετε, επικοινωνήστε με το τοπικό ΚΔΑΥ
και λάβετε περισσότερες πληροφορίες για ό,τι σας απασχολεί σχετικά με την ανακύκλωση και τον τρόπο διάθεσης των
απορριμμάτων.

• Μαγνησίας (Βόλου) 24210 33713
• Δυτικής Θεσσαλίας (Καρδίτσας) 24410 77645
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:
• Κέρκυρας 26610 90238, 6932221073
• Ζακύνθου 26950 48125
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:
• Θέρμης, 2310 781132, 6972095157
• Ιωνίας, 2310 722500
• Σίνδου, 210 4171174, 2310 570679
• Ταγαράδων,
• Σερρών, 23210 91000

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης:
• Διδυμοτείχου,
• Αλεξανδρούπολης, 6948050360
• Κομοτηνής, 25310 81288, 25310 82896
• Ξάνθης, 6942288228
• Δράμας, 25310 81400
Περιφέρεια Αττικής:
• Ελευσίνας, 210 6658010
• Κορωπίου, 210 6627357

• Κατερίνης 23510 39901
• Καλλιθέας (Νεοχωρούδα) 2310 778950
Περιφέρεια Κρήτης:
• Ηρακλείου 2810 301624
• Χανίων 28210 87775
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:
• Μυκόνου, 22890 25905
• Θήρας, 22860 36276

• Ασπροπύργου, 210 6107009

• Πάρου,

• Φυλής

• Νάξου,
• Κω 2242111325

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:

• Ρόδου

• Λέσβου, 22510 31077
• Χίου

Περιφέρεια Πελοποννήσου:
• Καλαμάτας, 27210 69362

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:

• Τρίπολης, 2710 227430

• Πάτρας 2610 434621

• Κορίνθου 27410 056001

• Αγρινίου 26410 56720

• Σπάρτης
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Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:

Περιφέρεια Ηπείρου:

• Λαμίας, 22620 58211

• ΦΟΔΣΑ Ηπείρου

• Αυλίδας, 22210 31144
• Τανάγρας

Περιφέρεια Θεσσαλίας:

• Σχηματαρίου 22620 58211

•Π
 εριβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας -ΠΑ.ΔΥ.Θ.ΑΑΕ
•Ε
 νιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και
Κοινοτήτων Ν. Λάρισας -Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ. Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΦοΔΣΑ)
Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων είναι οι αρμόδιοι φορείς για την διαχείριση των αστικών αποβλήτων σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Μπορείτε επίσης να έρθετε σε επαφή με τον οικείο ΦοΔΣΑ, για να ρωτήσετε τυχόν
απορίες έχετε σχετικά με τη διαχείριση των σκουπιδιών
στην περιοχή σας.

•Σ
 ύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας - ΣΥ.
ΔΙ.Σ.Α.
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:
• ΦΟΔΣΑ Νήσων ΠΙΝ
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:
• Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Κρήτης:
•Δ
 ιαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Χανίων Α.Ε. ΟΤΑ - ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ
•Ε
 νιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης - ΕΣΔΑΚ

ΦοΔΣΑ ανά περιφέρεια ή δήμοι που ασκούν
καθήκοντα ΦοΔΣΑ

• Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε ΟΤΑ
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:
•Ε
 ιδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου ΑΕ Ο.Τ.Α. (ΦΟΔΣΑ)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης:
• Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Περιφέρεια Πελοποννήσου:
• Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου

Περιφέρεια Αττικής:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:

• Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής - ΕΔΣΝΑ

• Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:
• Δήμος Σάμου
• Διαδημοτικά Επιχείριση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λέσβου - ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ Λέσβου
• Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λήμνου - ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ Λήμνου
• Διαχείριση Απορριμμάτων Νοτίου Χίου - ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. ΑΕ
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:
• ΦΟΔΣΑ Αχαΐας
• ΦΟΔΣΑ Αιτωλ/νίας
• Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:
• Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.

>100
>300

360

ο

Προστατεύουμε το
περιβάλλον λαμβάνοντας
υπόψη τα κοινωνικά,
οικονομικά και πολιτικά
αίτια των απειλών και
προτείνοντας λύσεις για
την αρμονική συνύπαρξη
ανθρώπου και φύσης.

Η οικονομική διαχείριση
του WWF Ελλάς ελέγχεται
από ορκωτούς λογιστές
σε ετήσια βάση από το 1995.

Μας στηρίζουν περισσότεροι
από 5.000.000 υποστηρικτές
παγκοσμίως. Στην Ελλάδα
έχουμε 11.000 υποστηρικτές.

Αποστολή του WWF είναι να σταματήσει την υποβάθμιση του φυσικού
περιβάλλοντος και να χτίσει ένα μέλλον αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπων και φύσης, προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα, διασφαλίζοντας τη
βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, και προωθώντας
τη μείωση της ρύπανσης και της σπάταλης κατανάλωσης.

http://www.youtube.com/wwfgrwebtv
http://www.facebook.com/WWFGreece
https://twitter.com/wwfgreece?lang=en

Λεμπέση 21,
117 43 Αθήνα

Τηλ.: 210 3314893
Fax: 210 3247578

e-mail: support@wwf.gr
www.wwf.gr
www.wwf.gr

http://www.instagram.com/wwfgreece

