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Οδηγός αντικατάστασης
και ανακύκλωσης πλαστικών
ΕΤΟΙΜΆΣΑΜΕ ΈΝΑΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΟΔΗΓΌ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΤΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΏΝ ΕΙΔΏΝ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΚΛΎΖΟΥΝ ΤΗΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΤΗΤΆ ΜΑΣ,
ΜΑΖΊ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΉ
ΤΟΥΣ.

Πλαστική συσκευασία, πλαστικό ποτήρι, πλαστικά παιχνίδια, πλαστικά παντού
γύρω μας. Κάποια έχουν σήμανση με το πλαστικό πολυμερές που κατασκευάστηκαν,
κάποια άλλα δεν αναφέρουν καν την πλαστική ουσία. Σε κάποια άλλα πλαστικά
θα δούμε το σήμα της ανακύκλωσης, όμως αν ρωτήσουμε θα διαπιστώσουμε πως
αυτό δεν υποδηλώνει ότι το προϊόν ανακυκλώνεται, παρά μόνο ότι για το προϊόν
αυτό έχει πληρωθεί εισφορά για τη διαχείρισή του ως απόβλητο.
Με την υφιστάμενη σήμανση δεν βγάζουμε άκρη. Τελικά ανακυκλώνονται ή όχι;
Υπό ποιες προϋποθέσεις; Η Πολιτεία έχει ανακοινώσει πως από το 2022 θα αλλάξει
η σήμανση των πλαστικών. Αλλά μέχρι τότε τι μπορούμε να κάνουμε; Και τώρα
που έχει καταρρεύσει η αγορά ανακύκλωσης και έχουν πέσει οι τιμές πετρελαίου,
κάνοντας πιο δύσκολη την επαναξιοποίηση των πλαστικών, τι πρέπει να γνωρίζουμε;
Με τι μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις πολλές πλαστικές συσκευασίες που
αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε;

Συνήθως εύκολα

Συνήθως δύσκολα

ΚΎΡΙΟΙ
ΤΎΠΟΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΏΝ

Πολύ δύσκολα

PET
POLYETHYLENE
TEREPHTHALATE

POLYETHYLENE (PE)
1

HDPE HIGH - DENSITY
POLYETHYLENE

2

LDPE LOW - DENSITY
POLYETHYLENE

4

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;

OTHER
PVC POLYVINYL
CHLORIDE

2

PP
POLYPROPYLENE

5

PS
POLYSTYRENE

6

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΆΛΛΕΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΈΣ ΡΗΤΊΝΕΣ,
ΌΠΩΣ ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΆ
(PC), ΝΆΙΛΟΝ, ABS ΚΛΠ.
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Κύριες χρήσεις

Κύριες χρήσεις

Κύριες χρήσεις

Κύριες χρήσεις

Πιστωτικές κάρτες,
σωλήνες, μόνωση κλπ.

Καπάκια, καλαμάκια,
κεσεδάκια κλπ.

Ποτήρια και δοχεία
φελιζόλ, παιχνίδια κλπ

CD, μπιμπερό, συσκευασία
φαρμάκων, υπολογιστές κλπ.

Ανακυκλώνεται
στην πράξη;

Ανακυκλώνεται
στην πράξη;

Ανακυκλώνεται
στην πράξη;

Ανακυκλώνεται
στην πράξη;
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ΠΡΟΣΟΧΗ
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, 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 απόλυτα σίγουροι θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα διαχείρισης 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.

Λίστα αντικατάστασης και ανακύκλωσης πλαστικών
ΦΡΟΥΤΑ
ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΥΛΙΚΌ

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

ΤΡΌΠΟΣ
ΔΙΆΘΕΣΗΣ

ΔΊΧΤΥ
ΠΑΤΆΤΑΣ

Συνήθως
PP ή PE

Δύσκολα
στην πράξη

Μπλε
κάδος

Λόγω μεγέθους κι επειδή
σκίζεται σε μικρά κομμάτια
μπορεί να καταλήξει στο
υπόλειμμα της ανακύκλωσης.
Αφαιρέστε τη χάρτινη ετικέτα
που συνήθως έχει μαζί.

Αγορά χύμα προϊόντων, μεταφορά με
τσάντα πολλαπλών
χρήσεων.

ΦΡΟΎΤΑ ΚΑΙ
ΛΑΧΑΝΙΚΆ ΣΕΛΟΦΆΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

Συνήθως
LDPE

Εξαιρετικά
δύσκολα

Μπλε ή
πράσινος
κάδος

Συνήθως, τα σελοφάν γίνονται ένα
σώμα με άλλα υλικά και καταλήγουν στο υπόλειμμα της ανακύκλωσης. Για σιγουριά, ρωτήστε
τον οικείο δήμο ή το τοπικό ΚΔΑΥ.
Να είναι καθαρό το σελοφάν χωρίς τροφικά υπολείμματα, να μην
είναι σκισμένο σε μικρά κομμάτια.

Αγορά χύμα προϊόντων, μεταφορά με
τσάντα πολλαπλών
χρήσεων.

ΦΡΟΎΤΑ ΚΑΙ
ΛΑΧΑΝΙΚΆ
- ΜΑΎΡΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΌ
ΔΟΧΕΊΟ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

Συνήθως
PS ή PP

Πράσινος
κάδος

Τα μαύρα πλαστικά συσκευασίας
δεν ανακυκλώνονται μιας και δεν
αναγνωρίζονται από τους οπτικούς διαχωριστές στις μονάδες
ανακύκλωσης. Θα πρέπει επίσης να
γνωρίζετε ότι τα περισσότερα πλαστικά από PS (πολυστερίνη) ανακυκλώνονται εξαιρετικά δύσκολα. Για
κάποια πλαστικά PS υπάρχει αγορά
από επιλεγμένες εταιρίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τον οικείο δήμο
ή το τοπικό ΚΔΑΥ. Αρκετά πλαστικά
από PS, όπως κύπελλα και δοχεία
fast-food θα σταματήσουν να
κυκλοφορούν από το 2021.

Αγορά χύμα προϊόντων, μεταφορά με
τσάντα πολλαπλών
χρήσεων.

Όχι

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΕΙΣ

ΜΕ ΤΙ ΝΑ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙΣ
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ΦΡΟΎΤΑ ΚΑΙ
ΛΑΧΑΝΙΚΆ
- ΔΙΆΦΑΝΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΌ
ΔΟΧΕΊΟ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

Συνήθως
PP ή PET

Δύσκολα
στην πράξη

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 προϊόντων, μεταφορά με
τσάντα πολλαπλών
χρήσεων.

ΈΤΟΙΜΗ
ΣΑΛΆΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PP ή
LDPE

Εξαιρετικά
δύσκολα

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.

ΥΛΙΚΌ

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

ΤΡΌΠΟΣ
ΔΙΆΘΕΣΗΣ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΆ

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΕΙΣ

ΜΕ ΤΙ ΝΑ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙΣ

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

Συνήθως
Tetrapak

Ναι

Μπλε
κάδος

Είναι υλικό πολλαπλών στρωμάτων. Να μην έχει υπολείμματα.

Προτιμήστε γάλα
σε γυάλινη συσκευασία. Επιλέξτε
αγορά χύμα γάλακτος από σημεία
πώλησης.

ΓΆΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΌ
ΜΠΟΥΚΆΛΙ

Συνήθως
PET ή
HDPE

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Προτιμήστε γάλα σε
γυάλινη συσκευασία. Επιλέξτε αγορά
χύμα γάλακτος από
σημεία πώλησης.

ΓΙΑΟΎΡΤΙ ΚΕΣΕΔΆΚΙ
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ΓΆΛΑ ΔΊΧΤΥ

Συνήθως
PP ή PE

ΜΑΡΓΑΡΊΝΗ
ή ΒΟΎΤΥΡΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
από PP
ή από
LDPE

ΚΡΈΜΑ
ΓΆΛΑΚΤΟΣ

Μπλε ή
πράσινος
κάδος

Είναι πολύ μικρό αντικείμενο
και δύσκολα συλλέγεται. Ρωτήστε τον οικείο δήμο ή το τοπικό
ΚΔΑΥ. Αφαιρέστε τη χάρτινη
ετικέτα που συνήθως έχει μαζί.

Προτιμήστε γάλα σε
γυάλινη συσκευασία. Επιλέξτε αγορά
χύμα γάλακτος από
σημεία πώλησης.

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 ή βούτυρο.

Συνήθως
Tetrapak

Ναι

Μπλε
κάδος

Είναι υλικό πολλαπλών στρωμάτων. Να μην έχει υπολείμματα.

Φτιάξτε τη δική σας
κρέμα γάλακτος

ΧΥΜΌΣ –
ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΉ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
Tetrapak

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.

Φτιάξτε φρέσκο
χυμό

ΑΥΓΆ –
ΠΛΑΣΤΙΚΉ
ΘΉΚΗ

Συνήθως
PP

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Αγορά χύμα σε δικό
σας σκεύος ή 100%
χάρτινη συσκευασία

ΣΟΚΟΛΑΤΟΎΧΟ
ΓΆΛΑ –
ΠΛΑΣΤΙΚΌ
ΜΠΟΥΚΆΛΙ

Συνήθως
HDPE ή
PET

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Αγορά γάλακτος σε
γυάλινη συσκευασία. 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 το δικό σας
ζωμό.

Εξαιρετικά
δύσκολα
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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

Μπλε ή
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 προϊόντων. Τοποθετήστε
τα στο δικό σας
σκεύος πολλαπλών
χρήσεων.

ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ
– ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
ΔΟΧΕΊΟ

Συνήθως
PS ή PP

Εξαιρετικά
δύσκολα

Μπλε ή
πράσινος
κάδος

Τα μαύρα πλαστικά συσκευασίας
δεν ανακυκλώνονται.
Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε
ότι τα περισσότερα πλαστικά
από PS (πολυστερίνη) ανακυκλώνονται εξαιρετικά δύσκολα.
Για κάποια πλαστικά PS υπάρχει
αγορά από επιλεγμένες εταιρίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τον
οικείο δήμο ή το τοπικό ΚΔΑΥ.

Αγορά χύμα προϊόντων. Τοποθετήστε
τα στο δικό σας
σκεύος πολλαπλών
χρήσεων.

ΨΆΡΙ –
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
ΣΕΛΟΦΆΝ

Συνήθως
LDPE

Εξαιρετικά
δύσκολα

Μπλε ή
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 προϊόντων. Τοποθετήστε
τα στο δικό σας
σκεύος πολλαπλών
χρήσεων.

ΨΆΡΙ –
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
ΔΟΧΕΊΟ

Συνήθως
PS ή PP

Εξαιρετικά
δύσκολα

Μπλε ή
πράσινος
κάδος

Τα μαύρα πλαστικά συσκευασίας δεν ανακυκλώνονται. Θα
πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι
τα περισσότερα πλαστικά από PS
(πολυστερίνη) ανακυκλώνονται
εξαιρετικά δύσκολα. Για κάποια
πλαστικά PS υπάρχει αγορά από
επιλεγμένες εταιρίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τον οικείο δήμο ή
το τοπικό ΚΔΑΥ.

Αγορά χύμα προϊόντων. Τοποθετήστε
τα στο δικό σας
σκεύος πολλαπλών
χρήσεων.

ΚΡΈΑΣ –
ΜΑΎΡΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PP

Όχι

Πράσινος
κάδος

Τα μαύρα πλαστικά συσκευασίας
δεν ανακυκλώνονται μιας και δεν
αναγνωρίζονται από τους οπτικούς
διαχωριστές στις μονάδες ανακύκλωσης. Η μικτή συσκευασία κρέατος
(μίγμα άκαμπτου και εύκαμπτου πλαστικού) δεν ανακυκλώνεται. Ρωτήστε
τον οικείο δήμο ή το τοπικό ΚΔΑΥ.

Αγορά χύμα προϊόντων. Τοποθετήστε
τα στο δικό σας
σκεύος πολλαπλών
χρήσεων.

ΚΡΈΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ
ΑΚΑΜΠΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

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 κι όχι φαγητοδοχεία.

Αγορά χύμα προϊόντων. Τοποθετήστε
τα στο δικό σας
σκεύος πολλαπλών
χρήσεων.
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ΚΡΈΑΣ –
ΜΕΜΒΡΆΝΗ
ΠΕΡΙΤΥΛΊΓΜΑΤΟΣ

Συνήθως
LDPE

Όχι

ΚΡΈΑΣ ΚΑΙ ΨΆΡΙ ΠΕΡΙΤΎΛΙΓΜΑ
ΓΙΑ ΑΓΟΡΆ ΑΠΌ
ΤΟΝ ΠΆΓΚΟ

Συνήθως
LDPE

ΣΟΛΟΜΌΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

ΨΆΡΙΑ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΆ
ΣΕ ΛΆΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΉ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

ΤΥΡΙΆ
ΚΑΙ
ΑΛΛΑΝΤΙΚΆ

Πράσινος
κάδος

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

Αγορά χύμα προϊόντων. Τοποθετήστε
τα στο δικό σας
σκεύος πολλαπλών
χρήσεων.

Δύσκολα
στην πράξη

Μπλε
κάδος

Το πλαστικό περιτύλιγμα δύσκολα
ανακυκλώνεται. Θα πρέπει να μην
έχει υπολείμματα και να μην είναι
σκισμένο σε μικρά κομμάτια.

Αγορά χύμα προϊόντων. Τοποθετήστε
τα στο δικό σας
σκεύος πολλαπλών
χρήσεων.

Συνήθως
PP ή PE

Εξαιρετικά
δύσκολα

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.

Προτιμήστε χύμα
σολομό. Ακόμα
καλύτερα περιορίστε
την κατανάλωση σολομού μιας και είναι
ένα ψάρι ιδιαίτερα
επηρεασμένο από
τη ρύπανση των
θαλασσών.

Συνήθως
LDPE

Δύσκολα
στην πράξη

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα, να μην
είναι σκισμένη σε μικρά κομμάτια.

Αγορά χύμα προϊόντων. Τοποθετήστε
τα στο δικό σας
σκεύος πολλαπλών
χρήσεων.

ΥΛΙΚΌ

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

ΤΡΌΠΟΣ
ΔΙΆΘΕΣΗΣ

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΕΙΣ

ΜΕ ΤΙ ΝΑ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙΣ

ΜΑΛΑΚΌ ΤΥΡΊ –
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
(ΜΕ ή ΧΩΡΊΣ
ΚΑΠΆΚΙ)

Συνήθως
PP

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Αγορά χύμα σε δικό
σας σκεύος.

ΤΥΡΊ ΣΕ ΦΈΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PE

Ναι

Μπλε
κάδος

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

Αγορά χύμα σε δικό
σας σκεύος.
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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 κι
όχι φαγητοδοχεία.

Αγορά χύμα σε δικό
σας σκεύος.

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 σε δικό
σας σκεύος.

ΤΥΡΊ
ΤΡΙΜΜΈΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PE

Δύσκολα
στην πράξη

Μπλε
κάδος

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

Αγορά χύμα σε δικό
σας σκεύος.

ΤΥΡΊ
ΤΡΙΜΜΈΝΟ
ΣΕ ΔΟΧΕΊΟ

Συνήθως
PET το
δοχείο
και PE το
σφράγισμα

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα. Το
σφράγισμα να μην κοπεί σε
μικρά κομμάτια.

Αγορά χύμα σε δικό
σας σκεύος.

ΖΑΜΠΌΝ/
ΓΑΛΟΠΟΎΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PE

Δύσκολα
στην πράξη

Μπλε
κάδος

Γενικά είναι δύσκολο να αξιοποιηθεί στη συνέχεια. Να μην έχει
υπολείμματα.

Αγορά χύμα σε δικό
σας σκεύος.

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 σε δικό
σας σκεύος.

ΛΟΥΚΆΝΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PE

Δύσκολα
στην πράξη

Μπλε
κάδος

Γενικά είναι δύσκολο να αξιοποιηθεί στη συνέχεια. Να μην έχει
υπολείμματα.

Αγορά χύμα σε δικό
σας σκεύος.

ΠΑΡΙΖΆΚΙ –
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PE

Όχι

Πράσινος
κάδος

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

Αγορά χύμα σε δικό
σας σκεύος.
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ΕΛΙΈΣ –
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
ΕΎΚΑΜΠΤΗ

Συνήθως
PE

Δύσκολα
στην πράξη

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Αγορά χύμα σε δικό
σας σκεύος.

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.

ΠΡΩΙΝΌ ΡΟΦΉΜΑΤΑ

ΥΛΙΚΌ

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

ΤΡΌΠΟΣ
ΔΙΆΘΕΣΗΣ

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΕΙΣ

ΣΤΙΓΜΙΑΊΟΣ
ΚΑΦΈΣ – ΚΑΠΆΚΙ
ΣΕ ΔΟΧΕΊΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ

Συνήθως
PP

Δύσκολα
στην πράξη

Μπλε
κάδος

Πολλές φορές, διαφεύγει λόγω
μικρού μεγέθους από το ρεύμα της
ανακύκλωσης και καταλήγει στο
υπόλειμμα.

Αγορά χύμα σε δικό
σας σκεύος.

«ΣΠΑΣΤΌΣ»
ΚΑΦΈΣ ΜΙΑΣ
ΧΡΉΣΗΣ

Συνήθως
PP

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Χρησιμοποιήστε το
δικό σας ποτήρι πολλαπλών χρήσεων.

ΒΡΏΜΗ –
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PP

Όχι

Πράσινος
κάδος

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

Αγορά χύμα σε δικό
σας σκεύος.

ΜΠΆΡΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΏΝ ΠΕΡΙΤΎΛΙΓΜΑ

Συνήθως
PP

Όχι

Πράσινος
κάδος

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

Αγορά χύμα σε δικό
σας σκεύος. Ακόμα
καλύτερα, φτιάξτε
τις δικές σας σπιτικές μπάρες.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΆ
– ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ
ΠΛΑΣΤΙΚΉ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PE

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Αγορά χύμα σε δικό
σας σκεύος.

ΜΕ ΤΙ ΝΑ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙΣ
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ΜΠΙΣΚΌΤΑ
ΚΑΙ ΚΡΆΚΕΡΣ
ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΉ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PP

Όχι

Πράσινος
κάδος

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

Φτιάξτε τα δικά σας
σπιτικά μπισκότα ή
σπιτικά κράκερς.

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
πλαστικά

Όχι

Πράσινος
κάδος

Αυτές οι συσκευασίες δεν ανακυκλώνονται.

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

Όχι

Πράσινος
κάδος

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

Αποφύγετε όσο μπορείτε αυτές τις τροφές
μιας και οι ειδικοί στη
διατροφή συνιστούν
περιορισμό της
κατανάλωσής τους.

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 που
αναγράφεται ότι δεν
περιέχουν πλαστικό.

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.

ΤΑΧΊΝΙ, ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΎΤΥΡΟ
ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΌ
ΔΟΧΕΊΟ

Συνήθως
PP

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Προτιμήστε χύμα
προϊόντα ή αγοράστε σε γυάλινο
σκεύος.

ΜΈΛΙ –
ΕΎΚΑΜΠΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PE

Δύσκολα
στην πράξη

Μπλε
κάδος

Δύσκολα αφαιρούνται τα υπολείμματα. Προσπαθήστε να τα
απομακρύνετε πριν την αποθέσετε στον κάδο.

Προτιμήστε μέλι σε
γυάλινη συσκευασία.

ΡΌΦΗΜΑ
ΣΟΚΟΛΆΤΑΣ
ΠΡΩΙΝΟΎ

Συνήθως
HDPE

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Προτιμήστε χύμα
προϊόν από καφεκοπτείο

ΤΣΆΙ ΣΕ
ΦΑΚΕΛΆΚΙ

ΕΣΠΡΈΣΣΟ –
ΠΛΑΣΤΙΚΈΣ
ΚΆΨΟΥΛΕΣ

Κάποια
φακελάκια
περιέχουν
συνήθως PP
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΈΝΑ
ΤΡΌΦΙΜΑ

ΥΛΙΚΌ

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

ΤΡΌΠΟΣ
ΔΙΆΘΕΣΗΣ

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΕΙΣ

ΜΕ ΤΙ ΝΑ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙΣ

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΌΣ,
ΤΟΜΑΤΆΚΙ ΣΕ
ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
Tetrapak

Ναι

Μπλε
κάδος

Είναι υλικό πολλαπλών
στρωμάτων. Να μην έχει
υπολείμματα.

Προτιμήστε τοματοχυμό σε γυάλινη συσκευασία. Ακόμα καλύτερα,
φτιάξτε τη δική σας
σάλτσα τομάτας.

ΖΥΜΑΡΙΚΆ,
ΌΣΠΡΙΑ,
ΡΎΖΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PP

Όχι

Πράσινος
κάδος

Τα φιλμ από PP δεν ανακυκλώνονται, 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.

Επιλέξτε ξύδι σε
γυάλινη συσκευασία. Ακόμα καλύτερα, φτιάξτε το
μόνοι σας.

ΑΛΆΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PE ή PET

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Επιλέξτε χύμα αλάτι
ή σε χάρτινη ή γυάλινη συσκευασία.

ΖΥΜΑΡΙΚΆ,
ΌΣΠΡΙΑ,
ΡΎΖΙ – ΜΙΚΤΉ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
ΧΑΡΤΊ ΚΑΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΌ

Συνήθως
PΕ το
πλαστικό
μέρος

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.

Προτιμήστε σε γυάλινη συσκευασία.
Ακόμα καλύτερα
φτιάξτε σπιτική
μουστάρδα ή
σπιτική 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

Όχι

Πράσινος
κάδος

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

Επιλέξτε χύμα αλάτι
ή σε χάρτινη ή γυάλινη συσκευασία.

salt

Εξαιρετικά
δύσκολα
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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

Όχι

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

Όχι

Πράσινος
κάδος

Τα φιλμ από PP δεν ανακυκλώνονται, 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.

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

ΤΡΌΠΟΣ
ΔΙΆΘΕΣΗΣ

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΕΙΣ

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΆ,
ΠΟΤΆ, ΝΕΡΆ

ΥΛΙΚΌ

ΜΕ ΤΙ ΝΑ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙΣ

ΝΕΡΌ ΦΙΆΛΗ

PET

Ναι

Μπλε
κάδος

Από το 2023 θα ξεκινήσει η λειτουργία συστήματος επιστροφής – εγγυοδοσίας. Θα μπορούμε δηλαδή σε
ειδικά μηχανήματα ή σημεία εξυπηρέτησης, να επιστρέφουμε τη φιάλη
και να παίρνουμε πίσω ένα μικρό
αντίτιμο.

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

ΑΝΘΡΑΚΟΎΧΟ
ΝΕΡΌ - ΦΙΆΛΗ

PET

Ναι

Μπλε
κάδος

Από το 2023 θα ξεκινήσει η λειτουργία συστήματος επιστροφής
– εγγυοδοσίας. Θα μπορούμε δηλαδή σε ειδικά μηχανήματα ή σημεία εξυπηρέτησης, να επιστρέφουμε τη φιάλη και να παίρνουμε
πίσω ένα μικρό αντίτιμο.

Προτιμήστε γυάλινη
φιάλη.

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΆ ΦΙΆΛΗ

PET

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα. Από το
2023 θα ξεκινήσει η λειτουργία
συστήματος επιστροφής – εγγυοδοσίας. Θα μπορούμε δηλαδή σε ειδικά
μηχανήματα ή σημεία εξυπηρέτησης,
να επιστρέφουμε τη φιάλη και να
παίρνουμε πίσω ένα μικρό αντίτιμο.

Προτιμήστε γυάλινη
φιάλη.
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ΧΥΜΌΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΉ
ΦΙΆΛΗ

Συνήθως
Tetrapak

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 – εγγυοδοσίας. Θα μπορούμε δηλαδή σε ειδικά
μηχανήματα ή σημεία εξυπηρέτησης,
να επιστρέφουμε τη φιάλη και να
παίρνουμε πίσω ένα μικρό αντίτιμο.

Προτιμήστε φρέσκο
σπιτικό χυμό.

ΚΡΑΣΊ
ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΉ ΦΙΆΛΗ

Συνήθως
Tetrapak

Ναι

Μπλε
κάδος

Είναι υλικό πολλαπλών στρωμάτων. Να μην έχει υπολείμματα.

Προτιμήστε γυάλινη
φιάλη.

ΚΑΠΆΚΙΑ

Συνήθως
PP

Δύσκολα
στην πράξη

Μπλε
κάδος

Λόγω μεγέθους, τα καπάκια μπορεί να καταλήξουν στο
υπόλειμμα της ανακύκλωσης κι άρα στον ΧΥΤΑ.
Είναι προτιμότερο να κουμπώσετε το καπάκι στο μπουκάλι πριν το πετάξετε στον κάδο.

ΠΟΤΆ,
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΆ,
ΝΕΡΌ ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
LDPE

Δύσκολα
στην πράξη

Μπλε
κάδος

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

ΥΛΙΚΌ

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

ΤΡΌΠΟΣ
ΔΙΆΘΕΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΆ

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΕΙΣ

Αποφύγετε τις πολλαπλές συσκευασίες
όποτε μπορείτε.

ΜΕ ΤΙ ΝΑ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙΣ

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

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Αγοράστε χύμα
απορρυπαντικά
από εξειδικευμένα
καταστήματα.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΌ
ΠΙΆΤΩΝ – ΣΚΛΗΡΉ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PET ή
HDPE

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Μπορείτε να
ξαναγεμίσετε τη
συσκευασία σε
refill station, όπου
διατίθεται τέτοια
επιλογή.

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΌ
ΧΕΡΙΏΝ - ΔΟΧΕΊΟ

Συνήθως
PET ή PP

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Κάντε προσεκτική
χρήση, χωρίς να
το παρακάνετε. Να
πλένετε τακτικά τα
χέρια σας με νερό
και σαπούνι.
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ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ
ΧΕΡΙΩΝ - ΣΚΛΗΡΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συνήθως
PET ή
HDPE

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Αντικαταστήστε με
μπάρα σαπουνιού.

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΈΤΕΣ,
ΧΑΡΤΟΜΆΝΤΗΛΑ –
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PP

Όχι

Πράσινος
κάδος

Τα φιλμ από PP δεν ανακυκλώνονται, 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 ένα
ενα refill station,
αγοράστε χύμα
καθαριστικά.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΆ ΣΚΛΗΡΉ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
HDPE

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Επισκεφθείτε ένα
ενα refill station,
αγοράστε χύμα
καθαριστικά.

ΟΙΝΌΠΝΕΥΜΑ ΜΠΟΥΚΆΛΙ

Συνήθως
PET

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

Χρησιμοποιήστε με
σύνεση.

ΜΕΜΒΡΆΝΗ
ΤΡΟΦΊΜΩΝ

Συνήθως
PVC ή
LDPE

Όχι

Πράσινος
κάδος

Η μεμβράνη τροφίμων σπάνια ανακυκλώνεται και πρέπει να πετιέται
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
μεταξύ άλλων
πολυεστέρα

Όχι

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

Κάντε προσεκτική
χρήση, χωρίς να το παρακάνετε. Να πλένετε
τακτικά τα χέρια σας με
νερό και σαπούνι.
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ΔΙΆΦΟΡΑ
ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΣΠΙΤΙΟΎ (ΠΧ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΓΙΑ ΛΆΜΠΕΣ,
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΚΛΠ) ΜΙΚΤΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΎ

Χαρτόνι
και συνήθως PP

ΦΑΡΆΣΙ

Συνήθως
διάφορα
πλαστικά

ΚΟΥΒΆΣ
ΚΑΙ
ΛΕΚΆΝΕΣ

Συνήθως
PP ή
άλλα
πλαστικά

ΚΡΕΜΆΣΤΡΕΣ

Συνήθως
PS ή PP ή
και άλλα
πλαστικά
ή σύρμα

ΑΝΑΠΤΉΡΑΣ

Συνήθως
μέταλλο
και πλαστικό PP ή PE

ΠΙΑΤΟΘΉΚΗ

Διαφόρων
ειδών
πλαστικά,
συνήθως
PP ή PE

ΦΑΓΗΤΟΔΟΧΕΊΟ
ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ
ΧΡΉΣΕΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΌ

ΣΥΜΠΛΗΡΏΜΑΤΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΉΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Εξαιρετικά
δύσκολα

Μπλε
κάδος

Η μικτή συσκευασία χαρτιού-πλαστικού ανακυκλώνεται δύσκολα και
πρέπει να προηγηθεί διαχωρισμός.
Είναι προτιμότερο να κάνετε στο σπίτι
αυτόν τον διαχωρισμό.
Κάποια κέντρα ανακύκλωσης καταφέρνουν να αξιοποιήσουν το ανακτώμενο
υλικό. Ρωτήστε σχετικά τον οικείο
δήμο ή το τοπικό ΚΔΑΥ.

Πράσινος
κάδος

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

Μπλε ή
πράσινος
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.

Όχι

Πράσινος
κάδος

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

Όχι

Πράσινος
κάδος

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

Εξαιρετικά
δύσκολα

Μπλε ή
πράσινος
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

Δύσκολα
στην πράξη

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 σε σχέση με τη
μεμβράνη. Προσέξτε τη χρήση
του, ώστε να διατηρηθεί σε
καλή κατάσταση όσο το δυνατό περισσότερο. Εναλλακτικά
προτιμήστε ανοξείδωτα ή
γυάλινα σκεύη.

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.

Όχι

Εξαιρετικά
δύσκολα

Προτιμήστε
όπου μπορείτε
επαναχρησιμοποιήσιμες λύσεις
ή λύσεις μακράς
διαρκείας.
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ΑΤΟΜΙΚΉ
ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗ
ΞΥΡΑΦΆΚΙ
ΜΙΑΣ
ΧΡΉΣΗΣ
ΚΡΈΜΕΣ
ΚΑΙ ΤΖΕΛ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎΕΎΚΑΜΠΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

ΣΕΡΒΙΈΤΕΣ,
ΤΑΜΠΌΝ,
ΠΆΝΕΣ

ΥΛΙΚΌ

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

ΤΡΌΠΟΣ
ΔΙΆΘΕΣΗΣ

Όχι

Πράσινος
κάδος

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

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.

Πράσινος
κάδος

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

Δοκιμάστε επαναχρησιμοποιήσιμα
είδη υγιεινής (πχ.
menstrual cup)

Διαφόρων
ειδών
πλαστικά
Συνήθως
HDPE ή
πολυανθρακικό
πλαστικό
κατηγορία 7

Ναι, για
το HDPE,
όχι για την
κατηγορία 7

Εκτός των
άλλων υλικών
περιέχουν συνήθως LDPE

Όχι

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΕΙΣ

ΜΕ ΤΙ ΝΑ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙΣ

Επιλέξτε ξυραφάκι
πολλαπλών χρήσεων.

ΚΡΕΜΟΣΆΠΟΥΝΟ
ΣΚΛΗΡΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Συνήθως
PET ή
HDPE

Ναι

Μπλε
κάδος

Να μην έχει υπολείμματα.

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

ΣΑΜΠΟΥΑΝ,
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΑΔΙΑΦΑΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συνήθως
PE

Δύσκολα
στην πράξη

Μπλε
κάδος

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 γυάλινα βάζα
ή σε σκόνη.

ΟΔΟΝΤΙΚΌ
ΝΉΜΑ

Συνήθως
PP

Όχι

Πράσινος
κάδος

Τα είδη υγιεινής δεν ανακυκλώνονται.
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ΟΔΟΝΤΌΒΟΥΡΤΣΑ

Διαφόρων
ειδών
πλαστικών

Όχι

Πράσινος
κάδος

Λόγω υλικών δεν
ανακυκλώνονται

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.

Κάντε λελογισμένη κατανάλωση.

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

ΤΡΌΠΟΣ
ΔΙΆΘΕΣΗΣ

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΕΙΣ

ΜΕ ΤΙ ΝΑ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙΣ

Όχι

Πράσινος
κάδος

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

Όχι

Πράσινος
κάδος

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

ΣΧΟΛΙΚΆ
ΕΊΔΗ
ΣΤΙΛΌ

ΚΟΛΛΑ

ΥΛΙΚΌ

Διαφόρων
ειδών
πλαστικά

Συνήθως
από PP

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

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
(κόκκινους
κάδους
RECYCOM)

Χαρίστε τις τσάντες που είναι σε
καλή κατάσταση.

ΠΑΓΟΎΡΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΌ

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.

Προτιμήστε ανοξείδωτο.
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ΥΛΙΚΌ

ΆΛΛΑ ΕΊΔΗ

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

ΤΡΌΠΟΣ
ΔΙΆΘΕΣΗΣ

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΕΙΣ

ΜΕ ΤΙ ΝΑ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙΣ

ΜΑΎΡΟ
ΦΑΓΗΤΟΔΟΧΕΊΟ FAST
FOOD

Συνήθως
PP ή PET

Όχι

Πράσινος
κάδος

Τα μαύρα πλαστικά συσκευασίας
δεν ανακυκλώνονται μιας και δεν
αναγνωρίζονται από τους οπτικούς
διαχωριστές στις μονάδες ανακύκλωσης. Παρόλα αυτά σε κάποια
κέντρα διαλογής μπορεί να γίνει
χειρωνακτικός διαχωρισμός για
ορισμένα από αυτά τα φαγητοδοχεία fast food. Ρωτήστε σχετικά 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 θα υπόκειται σε τέλος
5 λεπτών του ευρώ (και 5 λεπτά
το καπάκι του).

Χρησιμοποιήστε
ποτήρι πολλαπλών
χρήσεων.

ΔΙΆΦΑΝΟ
ΦΑΓΗΤΟΔΟΧΕΊΟ

Συνήθως
PET

Δύσκολα
στην πράξη

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 σε δικό σας
σκεύος.

ΠΟΤΉΡΙ
ΚΑΦΈ
ΧΆΡΤΙΝΟ

Συνήθως
PE ή PLA

Εξαιρετικά
δύσκολα

Μπλε ή
πράσινος
κάδος

Παρότι, είναι εξαιρετικά δύσκολο
να γίνει ο διαχωρισμός χαρτιού και
πλαστικού, κάποια κέντρα ανακύκλωσης καταφέρνουν τελικά να διαθέσουν προς αξιοποίηση τέτοιου
είδους υλικά. Για σιγουριά, ρωτήστε
τον οικείο δήμο ή το τοπικό ΚΔΑΥ.
Στην περίπτωση των ποτηριών από
βιοαποδομήσιμο πλαστικό, αυτά
δεν πρέπει να μπαίνουν στον μπλε
κάδο, αλλά στον πράσινο ή στον
καφέ κάδο. Ρωτήστε σχετικά τον
οικείο δήμο ή το τοπικό ΚΔΑΥ.

Χρησιμοποιήστε
ποτήρι πολλαπλών
χρήσεων.

ΡΟΎΧΑ ΠΟΛΥΕΣΤΈΡΑΣ
– ΦΛΙΣ

Συνήθως
από ίνες
πολυεστέρα (PET)

Ναι

Σε ειδικά
σημεία (κόκκινους κάδους
RECYCOM) ή
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.

ΚΑΛΑΜΆΚΙ

Συνήθως
PP

Όχι

Πράσινος
κάδος

Λόγω μεγέθους και ποιότητας δεν
ανακυκλώνεται. Από τον Ιούλιο
του 2021 σταματούν να διατίθενται στην αγορά.

Περιορίστε ή μηδενίστε τη χρήση τους.
Αν πραγματικά τα
χρειάζεστε, επιλέξτε
επαναχρησιμοποιήσιμο.

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 αναδευτήρα.
Αν δεν μπορείτε,
επιλέξτε πολλαπλών χρήσεων.
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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,
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 φαγητοδοχείαπιάτα.

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.

PS

Όχι

Πράσινος
κάδος

Ανακυκλώνονται εξαιρετικά
σπάνια. Από τον Ιούλιο του 2021
σταματούν να διατίθενται στην
αγορά.

Χρησιμοποιήστε
επαναχρησιμοποιήσιμα φαγητοδοχείαπιάτα.

ΔΟΧΕΊΑ ΑΠΌ
ΠΟΛΥΣΤΕΡΊΝΗ
(ΦΕΛΙΖΌΛ)

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
ΜΕ ή ΧΩΡΊΣ
ΜΠΑΤΑΡΊΑ

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.

Αγοράστε με μέτρο
τέτοια παιχνίδια.
Κρατήστε τα σε
καλή κατάσταση και
μετά χαρίστε τα.

ΓΛΆΣΤΡΕΣ

Συνήθως
PP

Μπλε ή
πράσινος
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 ή
βιοπλαστικό

Μπλε κάδος
(πράσινος
ή καφέ
κάδος για
τις βιοαποδομήσιμες
σακούλες)

Θα πρέπει να μην έχουν υπολείμματα και να μην σκιστούν σε
μικρά κομματάκια. Οι βιοαποδομήσιμες δεν μπαίνουν στον μπλε
κάδο.

Γενικά κάνουμε
υπερκατανάλωση
πλαστικών σακουλών
και πρέπει να τις περιορίσουμε κατά πολύ.
Προτιμήστε τσάντα
πολλαπλών χρήσεων
ή διχτάκι πολλαπλών
χρήσεων.

Εξαιρετικά
δύσκολα

Ναι
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Κάτι ακόμα που πρέπει να γνωρίζετε
1.

Χρειάζεται 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 κι άρα καταστραφούν κι άλλα ανακυκλώσιμα
υλικά που βρίσκονται στον ίδιο κάδο (πχ. χαρτί).

2.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ανακύκλωση είναι τα πολλών ειδών πλαστικά που κυκλοφορούν στην αγορά. Για το ίδιο προϊόν, πχ. συσκευασία
τροφίμων, υπάρχουν πολλά είδη πλαστικών που χρησιμοποιούνται κάνοντας δύσκολη την ξεχωριστή διαλογή
και την κατάλληλη διαχείριση έπειτα.

3.

Η κυβέρνηση σκοπεύει να διαθέτει το υπόλειμμα των ΚΔΑΥ, όσα δηλαδή απορρίμματα μαζεύονται
στον μπλε κάδο αλλά δεν μπορούν να διοχετευθούν

έπειτα για πραγματική ανακύκλωση, για καύση σε
ενεργοβόρες βιομηχανίες ή σε νέες μονάδες καύσης
σκουπιδιών. Είναι υποχρέωση όλων μας να κάνουμε
σωστή ανακύκλωση, ώστε να περιορίσουμε τις ποσότητες των σκουπιδιών που θα καίγονται, εκλύοντας
πολλές εκπομπές αερίων ρύπων στο περιβάλλον.

ΉΡΘΕ Η ΏΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΉΣΟΥΜΕ ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ.
ΉΡΘΕ ΕΠΊΣΗΣ Η ΏΡΑ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΊΣ
ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ!

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
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 καλύμ-

ματά 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.

Ιανουάριος 2022
Α) Επιβάλλεται εισφορά 5 λεπτά του ευρώ για ποτήρια
καφέ και δοχεία takeaway.
Β) Κάθε πολίτης θα μπορεί να αγοράσεις 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.
Γ) Αλλάζει η σήμανση των πλαστικών, ώστε να είναι σαφές αν το προϊόν ανακυκλώνεται ή όχι.
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Ιανουάριος 2023

Ιούλιος 2024

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 πιθανά για φιάλες
αλουμινίου και γυαλιού). Δηλαδή, όταν επιστρέφουμε
το πλαστικό μπουκάλι στα κατάλληλα σημεία θα παίρνουμε πίσω ένα μέρος του αντιτίμου που δώσαμε για να
αγοράσουμε 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.

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

Ιανουάριος 2024
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.

Ιανουάριος 2025
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.

Το WWF Ελλάς συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία
δημιουργίας του νόμου. Με έκδοση μελετών, με
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 ένα νόμο που υπακούει στο γράμμα και στο
πνεύμα της οδηγίας.

ΖΗΤΉΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση μπορείτε να επισκε-

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης:

φθείτε την ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης

• Διδυμοτείχου,

(ΕΟΑΝ) http://www.eoan.gr

• Αλεξανδρούπολης, 6948050360

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής

• Κομοτηνής, 25310 81288, 25310 82896

Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) που είναι υπεύθυνη

• Ξάνθης, 6942288228

για τη λειτουργία του μπλε κάδου http://www.herrco.gr

• Δράμας, 25310 81400
Περιφέρεια Αττικής:
• Ελευσίνας, 210 6658010
• Κορωπίου, 210 6627357

ΚΈΝΤΡΑ ΔΙΑΛΟΓΉΣ ΑΝΑΚΥΚΛΏΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΏΝ (ΚΔΑΥ)

• Ασπροπύργου, 210 6107009

ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ.

• Φυλής

Βάσει στοιχείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, σήμερα στην

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:

Ελλάδα λειτουργούν 44 ΚΔΑΥ και κέντρα εξευγενισμού χωριστά
συλλεχθέντων υλικών. 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.

• Λέσβου, 22510 31077
• Χίου
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:
• Πάτρας 2610 434621
• Αγρινίου 26410 56720
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Δυτικής Μακεδονίας:

ΦοΔΣΑ ανά περιφέρεια ή δήμοι που ασκούν καθήκοντα ΦοΔΣΑ

• Κοζάνης 24610 45531
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης:
Περιφέρεια Ηπείρου:
• Ιωαννίνων 26510 57617
Περιφέρεια Θεσσαλίας:
• Λάρισας, 2410 289229
• 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
• Κατερίνης 23510 39901
• Καλλιθέας (Νεοχωρούδα) 2310 778950
Περιφέρεια Κρήτης:
• Ηρακλείου 2810 301624
• Χανίων 28210 87775
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:
• Μυκόνου, 22890 25905
• Θήρας, 22860 36276
• Πάρου,
• Νάξου,
• Κω 2242111325
• Ρόδου
Περιφέρεια Πελοποννήσου:
• Καλαμάτας, 27210 69362
• Τρίπολης, 2710 227430
• Κορίνθου 27410 056001

•Α
 ναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
Περιφέρεια Αττικής:
•Ε
 ιδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής - ΕΔΣΝΑ
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:
• Δήμος Σάμου
•Δ
 ιαδημοτικά Επιχείριση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λέσβου - ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ Λέσβου
•Δ
 ιαδημοτική 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:
•Δ
 ιαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
Περιφέρεια Ηπείρου:
• ΦΟΔΣΑ Ηπείρου
Περιφέρεια Θεσσαλίας:
•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
•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

• Σπάρτης

Περιφέρεια Κρήτης:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:

•Δ
 ιαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Χα-

• Λαμίας, 22620 58211

νίων Α.Ε. ΟΤΑ - ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ

• Αυλίδας, 22210 31144

•Ε
 νιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης - ΕΣΔΑΚ

• Τανάγρας

• Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε ΟΤΑ

• Σχηματαρίου 22620 58211
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:
•Ε
 ιδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης ΣτέΦΟΡΕΊΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)

ρεων Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου ΑΕ Ο.Τ.Α. (ΦΟΔΣΑ)

Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων είναι οι αρμόδιοι

Περιφέρεια Πελοποννήσου:

φορείς για την διαχείριση των αστικών αποβλήτων σε τοπικό και

• Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου

περιφερειακό επίπεδο. Μπορείτε επίσης να έρθετε σε επαφή με
τον οικείο ΦοΔΣΑ, για να ρωτήσετε τυχόν απορίες έχετε σχετικά

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:

με τη διαχείριση των σκουπιδιών στην περιοχή σας.

• Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ
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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.

Λεμπέση 21,
117 43 Αθήνα

Τηλ.: 210 3314893
Fax: 210 3247578

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

