
Το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης στη 
Δυτική Μακεδονία



Χαρτιά κουζίνας & χαρτοπετσέτες

Χαρτιά υγείας

Λαδόκολλες 

Λερωμένα χαρτιά

Αλουμινόχαρτα

Φωτογραφίες

Φελιζόλ

Δεν βάζουμε στον κάδο του 
Χαρτιού

Βάζουμε στον κάδο του 
Χαρτιού

Χάρτινα κουτιά συσκευασιών

Χαρτοκιβώτια συσκευασίας

Εφημερίδες, περιοδικά, χαρτί 
γραφείου, διαφημιστικά φυλλάδια

Χάρτινο ρολό τουαλέτας

Βιβλία

Έντυπα (Κόλλες Α4)

ΧΑΡΤΙ



Ανάμιξη με νερό για την αφαίρεση προσμίξεων

Προσθήκη χημικών για την αφαίρεση μελανιού

Δημιουργία νέου πολτού χαρτιού

Ανακυκλώνεται 5-7 φορές

Τα τελικά προϊόντα είναι νέο χαρτί για γράψιμο, κούτες, χαρτομάντιλα, 
χαρτοπετσέτες, χαρτί τουαλέτας, πισσόχαρτο, χαρτί μονώσεων, κ.α

ΧΑΡΤΙ- Πως ανακυκλώνεται;



Μεταλλικά αιχμηρά αντικείμενα 
(μαχαίρια, σύριγγες)

Πολύ μικρά μεταλλικά αντικείμενα 
(κλειδιά, βίδες)

Μικροσυσκευές μεταλλικές 
(τοστιέρες, κλπ) 

Μεταλλικά κουτιά από 
χρώματα/μπογιές με υπόλειμμα

Δεν βάζουμε στον κάδο του 
Αλουμινίου

Βάζουμε στον κάδο του 
Αλουμινίου

Κουτάκια από αναψυκτικά κλπ.

Κονσέρβες 

Μεταλλικά κουτιά από σκόνη 
γάλακτος, νες καφέ κλπ.

Κονσέρβες τροφών ζώων

Μεταλλικά μικροαντικείμενα 
(μαχαιροπίρουνα κλπ.)

Αλουμινόχαρτα, ταψάκια φαγητού

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



 Διαχωρισμός- καθαρισμός από προσμίξεις

 Αφαίρεση σμάλτου, βερνικιών και χάρτινων επιγραφών

 Λιώσιμο σε φούρνο

 Καλούπωμα

Ανακυκλώνεται πολλές φορές 

Τα νέα προϊόντα: κουτιά αναψυκτικών, παράθυρα, κουτιά 
κονσέρβας ….

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ- Πώς ανακυκλώνεται;



Δεν βάζουμε στον κάδο του 
Γυαλιού

Βάζουμε στον κάδο του 
Γυαλιού

Γυάλινα μπουκάλια που 
περιείχαν: γάλα, αναψυκτικά, 
αλκοολούχα ποτά

Γυάλινα μπουκαλάκια από 
αρώματα, κρέμες κλπ.

Γυάλινα βάζα από 
μαρμελάδες, μέλι, σάλτσες 
κλπ.

Πράγματα από πορσελάνη (βάζα, 
πιάτα, κούπες)

Μπουκαλάκια από φάρμακα, 
σιρόπια

Σπασμένα πιάτα, ποτήρια, βάζα, 
σταχτοθήκες, τζάμια, καθρέπτες

Λάμπες, φωτιστικά

ΓΥΑΛΙ



Διαχωρισμός ανάλογα με το χρώμα και την ποιότητά του

Θρυμματοποίηση

Δημιουργία σκόνης

Ανάμιξη με πυριτική άμμο και θραύσματα ασβεστόλιθου

Λιώσιμο και καλούπωμα

Μπορεί να ανακυκλωθεί πολλές φορές

Τα χαρακτηριστικότερα προϊόντα είναι μπουκάλια, τζάμια για παράθυρα, 
φωτιστικά, βάζα και άλλα διακοσμητικά.

Όταν το γυαλί που επεξεργάζεται είναι διαφόρων χρωμάτων, οι πιθανές 
χρήσεις του είναι σε τούβλα, πυρότουβλα, στο τσιμέντο και στην άσφαλτο.

ΓΥΑΛΙ- Πως ανακυκλώνεται;



Δεν βάζουμε στον κάδο του 
Πλαστικού

Βάζουμε στον κάδο του 
Πλαστικού

Πλαστικά μπουκάλια από νερό, 
αναψυκτικά, σάλτσες κλπ.

Πλαστικές συσκευασίες από 
απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, 
οδοντόκρεμες, σαμπουάν κλπ.

Πλαστικές συσκευασίες τροφίμων

Πλαστικές 
σακούλες/περιτυλίγματα

Καλαμάκια, Ξυραφάκια, 
Οδοντόβουρτσες, Στυλό

Τσάντες, παπούτσια, ρούχα, γάντια

Πλαστικές καρέκλες, τραπέζια κλπ.

Μελανοδοχεία, Toner εκτυπωτών

Πλαστικά δοχεία από λάδια 
αυτοκινήτων, χρώματα/μπογιές

Πλαστικά δοχεία από φυτοφάρμακα

Παιδικά παιχνίδια

CD/DVD, Ηλεκτρικές-Ηλεκτρονικές 
μικροσυσκευές

ΠΛΑΣΤΙΚΟ



Διαχωρισμός σε κατηγορίες

Λείανση και τεμαχισμός

Ανάμιξη με ρητίνες

Λιώσιμο και καλούπωμα

Πρόβλημα η μεγάλη ποικιλία κατηγοριών άρα και ο μη εύκολος 
διαχωρισμός τους

Τα προϊόντα της ανακύκλωσης πλαστικών: υλικά συσκευασίας, 
σακιά, σωλήνες, παιχνίδια, γλάστρες, επενδύσεις πατωμάτων και 

τοίχων, δεξαμενές

ΠΛΑΣΤΙΚΟ- Πως ανακυκλώνεται;



Τα μπουκάλια PET ή πολυαιθυλενίου χρησιμοποιούνται για συσκευασία 
νερού, αναψυκτικών, δεν πρέπει να ξαναγεμίζονται

Το σύμβολο HDPE (υψηλής περιεκτικότητας πολυαιθυλένιο) συναντάται σε 
συσκευασίες καθαριστικών, σακούλες απορριμμάτων, χυμούς, σαμπουάν είναι 

ασφαλές να γεμίζουν και να ξαναχρησιμοποιούνται

Το PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο) χρησιμοποιείται στην κατασκευή αντικειμένων 
από πλαστικό (κουρτίνες, σaλιάρες και σε καλώδια, σωληνώσεις.

Αναφέρεται σε πλαστικό χαμηλής περιεκτικότητας σε πολυαιθυλένιο όπως 
είναι οι σακούλες τροφίμων και πλαστικές σακούλες σούπερ μάρκετ και 

καταστημάτων.

To πολυπροπυλένιο είναι πιο συνηθισμένο στα δοχεία παγωτού, γιαουρτιού, 
στα καλαμάκια, τα πώματα μπουκαλιών, μπουκάλια σαλτσών και κάποια 

ιατρικά σιρόπια. 

Το πολυστυρένιο είναι το υλικό που χρησιμοποιείται σε πλαστικά είδη μιας 
χρήσης (ποτήρια, πιάτα κλπ).

Αναφέρεται στην κατηγορία πλαστικών που δεν κατατάσσονται στις 
προηγούμενες και συνήθως χρησιμοποιείται σε μπουκάλια μωρών, γυαλιά 

ηλίου, θήκες υπολογιστών και μεγάλες μπουκάλες νερού.

PET

HDPE

PVC

LDPE

PP

PS

OTHER

X Δεν Ανακυκλώνεται

Ξέρω τι πλαστικά χρησιμοποιώ

V Ανακυκλώνεται

V Ανακυκλώνεται

X Δεν Ανακυκλώνεται

X Δεν Ανακυκλώνεται

V Ανακυκλώνεται

V Ανακυκλώνεται



Τι βάζω στον κάδο Οργανικών Αποβλήτων;



Ανακύκλωση Τηγανέλαιων

Με τον 
Πορτοκαλί 

Κάδο!

Δεν πετάμε τα τηγανέλαια στο νεροχύτη ή στα σκουπίδια

Τα συλλέγουμε σε κλειστό πλαστικό μπουκάλι μέσα στον Πορτοκαλί κάδο.

Όμως δεν βάζουμε: λάδια μηχανής (ορυκτέλαια), σάλτσες και άλλα υγρά



Τι πρέπει να προσέχουμε όταν Ανακυκλώνουμε

Αδειάζουμε καλά τα μπουκάλια και τα βάζα

Ξεπλένουμε με λίγο νερό

Αφαιρούμε τα καπάκια

Τσαλακώνουμε τα πλαστικά μπουκάλια

Τα ρίχνουμε στον κάδο χωρίς σακούλα

Διπλώνουμε/Σπάμε τα μεγάλα χαρτόκουτα
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