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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΗΜΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΤ

Οδηγίες για ζωζηή τρήζη ηοσ Μπλε Κάδοσ Ανακύκλωζης
Ο ορκολογικόσ τρόποσ ανακφκλωςθσ ςχετίηεται άμεςα με τθ χριςθ του ΜΡΛΕ ΚΑΔΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
κακώσ και τθ ςωςτι γνώςθ των υλικών που ανακυκλώνονται. Ραρακάτω, ακολουκοφν οι οδθγίεσ χριςεισ
του ΜΡΛΕ ΚΑΔΟΥ κακώσ και θ λίςτα με τισ ςυςκευαςίεσ και τα είδθ που ανακυκλώνονται ι δεν
ανακυκλώνονται ςφμφωνα με το βαςικόσ φορζα ανακφκλωςθσ ςυςκευαςιών ςτθν Ελλάδα, τθν Ελλθνικι
Εταιρεία Αξιοποίθςθσ και Ανακφκλωςθσ (ΕΕΑΑ).

1) Διαχωρίηουμε κακθμερινά τα υλικά ςυςκευαςίασ από τα υπόλοιπα ςτο νοικοκυριό
2) Αδειάηουμε εντελώσ τισ ςυςκευαςίεσ μασ από τα υπολείμματα
3) Διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια
4) ίχνουμε χφμα ςτον κάδο τα υλικά ςυςκευαςίασ, όχι ςε δεμζνεσ ςακοφλεσ
5) Μεταδίδουμε το μινυμα τθσ ανακφκλωςθσ ςε φίλουσ και γνωςτοφσ
Στον πίνακα που ακολουκεί παρατίκενται τα υλικά που μποροφμε να ανακυκλώςουμε, χρθςιμοποιώντασ τον
Μπλε Κάδο, κακώσ και τα μθ Ανακυκλώςιμα.

Ανακφκλωςθ ςτον Μπλε Κάδο

Μθ ανακυκλώςιμα ςτον Μπλε Κάδο

Αλουμινόχαρτο
Αλουμινζνια ταψάκια φαγθτοφ
Βαηάκια τροφίμων
Βιβλία*
Ζντυπα (υπθρεςιϊν κ.λ.π)
Εφθμερίδεσ*
Εξωτερικι ςυςκευαςία από καλαμάκια
Κεςεδάκια από γιαοφρτι και βοφτυρο
Κουτάκια (αλουμίνιο ι πλαςτικό) αναψυκτικϊν μπφρασ
Κουτιά από δθμθτριακά και μπιςκότα
Κουτιά από μπογιζσ (άδεια)
Κουτιά και μπουκάλια από απορρυπαντικά
Κουτιά και μπουκάλια από λάδι
Μπουκάλια (πλαςτικά και γυάλινα) αλκοολοφχων
ποτϊν
Μπουκάλια (πλαςτικά και γυάλινα ) ειδϊν κακαριςμοφ
Μπουκάλια (γυάλινα και χάρτινα) κραςιοφ
Μπουκάλια (πλαςτικά και γυάλινα) νεροφ
Μπουκάλια (πλαςτικά και γυάλινα) ςαμπουάν
Μπουκάλια (πλαςτικά, χάρτινα και γυάλινα) από γάλα
Χαρτί περιτυλίγματοσ
Περιοδικά*
Κουτί πίτςασ
Πλαςτικά ταψάκια φροφτων
Πλαςτικζσ κικεσ CD/DVD
Πλαςτικά πιάτα και ποτιρια
ακοφλεσ πλαςτικζσ και χάρτινεσ

Βιντεοκαςζτεσ
Βοφρτςεσ πλαςτικζσ
Γάντια
Γυαλόχαρτο
Δερμάτινα αντικείμενα
Διςκάκια CD/DVD
Ενζςεισ και ιατρικά απόβλθτα
Ηλεκτρικά είδθ οικιακισ χριςθσ
Ηλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ
Καλαμάκια
Κλαδιά
Κοφκλεσ και παιχνίδια
Κράνοσ αναβάτθ
Δοχεία λαδιοφ μθχανών και αυτοκινιτων
Λάμπεσ και λαμπτιρεσ
Μαχαιροπιρουνα
Μελάνια
Μπάλεσ
Μπαταρίεσ
Ξφλινα αντικείμενα
Ξυραφάκια
Οδοντόβουρτςεσ
Οικοδομικά υλικά
Ράνεσ μιασ χριςθσ
Ραραϊατρικά προϊόντα νοςοκομείων
Ρλαςτικά ζπιπλα (τραπζηια-καρζκλεσ)

υςκευαςίεσ τροφίμων
ωλθνάρια οδοντόκρεμεσ
υςκευαςίεσ από βιντεοκαςζτεσ CD/DVD
Σενεκζδεσ
Χαρτί fast food
Χαρτοκιβϊτια ςυςκευϊν

Ρλαςτικζσ γλάςτρεσ
Ρροφυλακτιρεσ αυτοκινιτων
Ρροφυλακτικά
ολόγια και αξεςουάρ
οφχα και παποφτςια
Σελοτζιπ
Στρώματα
Στυλό
Τθλεκάρτεσ
Υπολείμματα τροφών
Υφάςματα
Φελιηόλ
Φίλμ φωτογραφίασ
Φυτά και χώμα
Φωτοβολίδεσ και πυροτεχνιματα
Φωτογραφίεσ
Χαρτί κουηίνασ και χαρτί υγείασ (χρθςιμοποιθμζνα και μθ)
Χαρτί μικρότερο από μζγεκοσ Α4
Χόρτα

*Στην περίπτωςη που ο Δήμοσ δεν διαθζτει ξεχωριςτό κάδο για την ανακφκλωςη χαρτιοφ

Συμβουλευκείτε τθν παραπάνω λίςτα και ακολουκείςτε τθν πιςτά!
Να κυμάςτε ότι πριν πετάξετε οτιδιποτε ςκεφτείτε αν μπορεί να ανακυκλωκεί!
Η ςωςτι ανακφκλωςθ είναι κζμα όλων μασ! Πλοι μαηί μποροφμε!

