
Δήμος
Αρχαίας Ολυμπίας 

Cartif 
Τεχνολογικό Κέντρο

Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο

Δήμος Νάξου
και Μικρών Κυκλάδων

LIFE14 ENV/GR/000722

ΧΑΡΤΙ - ΧΑΡΤΟΝΙΧΑΡΤΙ - ΧΑΡΤΟΝΙΧΑΡΤΙ - ΧΑΡΤΟΝΙ
στην κίτρινη σακούλα

Βάζουµε

Δεν Βάζουµε

Εφηµερίδες

 Χάρτινες συσκευασίες ποτών 
(γάλακτος και κρεµών, κρασιού, 
χυµών και άλλων ποτών)*

 Συσκευασίες 
(φαρµάκων, κουτιά παπουτσιών, 
δηµητριακών, µπισκότων)*

Χαρτοκιβώτια
Περιοδικά
Δ ιαφηµιστικά έντυπα
Χ αρτί γραφείου
Χ άρτινες αυγοθήκες*
Χ αρτί περιτυλίγµατος
Χ άρτινες σακούλες 

Χρησιµοποιηµένα χαρτοµάντιλα
Χ ρησιµοποιηµένες χαρτοπετσέτες
Χ αρτιά υγείας
Ν άιλον (τραπεζοµάντιλα) 

Αποκόµµατα εισιτηρίων
 Αποδείξεις
 Τεµαχισµένο χαρτί
(να αποφεύγεται χαρτί σε 
µέγεθος µικρότερο του Α4) 

 Οι συσκευασίες να ξεπλένονται
πριν την απόρριψη ώστε 
να µην περιέχουν υπολείµµατα 
ποτών / τροφίµων
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ΓΥΑΛΙΓΥΑΛΙΓΥΑΛΙ
στην πορτοκαλί σακούλα

Βάζουµε

Δεν Βάζουµε

Γυάλινα µπουκάλια ποτών και αναψυκτικών*

Γ υάλινα βαζάκια (µαρµελάδας, ντοµατοχυµού…)*

Άλλες γυάλινες συσκευασίες 

 Κεραµικά ποτήρια, κούπες, πιάτα

Τ ζάµια

 

 Οι συσκευασίες να ξεπλένονται
πριν την απόρριψη ώστε 
να µην περιέχουν υπολείµµατα 
ποτών / τροφίµων

  Καθρέπτες

Λ άµπες
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ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΛΑΣΤΙΚΟΠΛΑΣΤΙΚΟ στην κόκκινη 
σακούλα

Βάζουµε όλα τα υλικά µε την παρακάτω σήµανση

Δεν Βάζουµε
Όλα τα πλαστικά 
µε υγρά ή/και 
στερεά υπολείµµατα

 Ογκώδη πλαστικά 
όπως καρέκλες, 
τραπέζια κτλ.

Ηλεκτρ. συσκευές
Π απούτσια
Ρούχα 

 Οι συσκευασίες να ξεπλένονται
πριν την απόρριψη ώστε 
να µην περιέχουν υπολείµµατα 
ποτών / τροφίµων

 Πλαστικά µπουκάλια 
ποτών και αναψυκτικών*
 Πλαστικά µπουκάλια νερού *
 Πλαστικά δοχεία 
µαρµελάδας/µελιού/λαδιού*
 Πλαστ. περιέκτες καλλυντικών*

1
PETE

 Πλαστικοί περιέκτες 
γάλακτος, γιαουρτιού,βουτύρου*
 Πλαστικές σακούλες

 Πλαστικοί περιέκτες καθαρι-
στικών (οικιακού καθαρισµού, 
ειδών προσωπικής υγιεινής)*

2
HDPE

 Πλαστικοί
συσκευασίες
τροφίµων

Πλαστικό Φίλµ
(σακούλες 
καθαριστηρίου, 
πλαστικό υλικό 
συσκευασίας)

4
LPDE

Πλαστικά καλαµάκια*
 Πλαστικά µπουκάλια 
φαγητών (κέτσαπ, 
µαρµελάδας κλπ) *
Πλαστ. συσκευασίες 
φαρµάκων

Πλαστικά πιάτα και 
ποτήρια µιας χρήσης*
 Πλαστικές αυγοθήκες
 Πλαστικοί περιέκτες 
τροφίµων*
Θήκες CD/DVD

6
PS

5
PP

3
V
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ΜΕΤΑΛΛΟΜΕΤΑΛΛΟΜΕΤΑΛΛΟ
στην µπλε σακούλα

Βάζουµε

Δεν Βάζουµε

Μεταλλικά κουτιά αναψυκτικών, ποτών, γάλακτος*

Μεταλλικά δοχεία τροφίµων (κονσέρβες)*

Μ εταλλικά καπάκια από αναψυκτικά 

Ογκώδη µεταλλικά αντικείµενα π.χ. σωλήνες

Μπαταρίες συσκευών/οχηµάτων κτλ.

 Οποιαδήποτε συσκευασία µετάλλου/αλουµινίου 
η οποία έχει υγρά ή/και στερεά υπολείµµατα 

 Οι συσκευασίες να ξεπλένονται
πριν την απόρριψη ώστε 
να µην περιέχουν υπολείµµατα 
ποτών / τροφίµων


