
Νέος διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων 
υλικών από 1η Ιανουαρίου 2022

ΓΥΑΛΊΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΒΊΟΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΠΟΛΟΊΠΑ 
ΑΠΟΡΡΊΜΜΑΤΑ

-  Χαρτοκιβώτια γάλακτος  
και ποτών

-  Κεσεδάκια γιαουρτιού και 
κρέμας γάλακτος

- Σακούλες ζυμαρικών
- Σωληνάρια μουστάρδας
-  Περιτυλίγματα μπαρών 

δημητριακών
- Κονσέρβες
-  Πλαστικά δοχεία και 

μεμβράνες για τρόφιμα
-  Μεμβράνες συσκευασίας
-  Υλικό πλήρωσης  

συσκευασιών αποστο-
λής όπως αεροκυψέλες, 
φελιζόλ/ styropor®

-  Φιάλες καθαριστικών και 
απορρυπαντικών

- Μπουκάλια σαμπουάν
- Φιάλες σπρέι
-  Μεταλλικά καπάκια μπου-

καλιών

Κενές συσκευασίες μίας 
χρήσης από γυαλί
-  Το ξέπλυμα δεν  

είναι απαραίτητο
-  Τα καπάκια δεν χρειάζεται 

να είναι βιδωμένα
-   Όχι πιατικά,  

όχι πορσελάνη,  
όχι ποτήρια,  
όχι τζάμια παραθύρων 

Καλύτερα να 
αποφεύγονται

Χαρτί, χαρτόνι, 
χαρτοκιβώτια

Απορρίπτετε τα χαρτοκιβώτια  
σε επίπεδη κατάσταση,  
π.χ. διπλώνοντάς  
ή σκίζοντάς τα

- Μάσκες μίας χρήσης
- Γάντια μίας χρήσης
- Γόπες τσιγάρων
- Πάνες
- Σκουπίδια
-  Σακούλες ηλεκτρικών 

σκουπών
- Πορσελάνη, κεραμικά
-  Υπολείμματα ταπετσαρίας
- Καθρέπτες
- Σπασμένα παιχνίδια
-  Κασέτες μουσικής και 

βίντεο (CD/DVD)
- Άμμος γάτας 
-  Είδη υγιεινής όπως  

επιθέματα βαμβακιού, 
μπατονέτες, υγρά 
μαντηλάκια

-  Σφουγγάρια και πανιά 
καθαρισμού

Συσκευασίες από χαρτί, 
χαρτόνι ή χαρτοκιβώτια 
όπως: 
-  Σακουλάκια προϊόντων 

αρτοποιίας
- Κουτιά αυγών
-  Υλικό πλήρωσης χαρτοκιβω-

τίων αποστολής από χαρτί, 
χαρτόνι, είδη από χαρτόνι

-  Χάρτινες συσκευασίες 
αλευριού και ζάχαρης

-  Χάρτινες σακούλες μετα-
φοράς

- Κουτιά σοκολατών

Δεν αποτελούν συσκευ-
ασίες από χαρτί, χαρτόνι, 
χαρτοκιβώτια:
- Επιστολές
- Φάκελοι αλληλογραφίας
- Βιβλία
-  Χαρτί περιτυλίγματος δώρων
- Κατάλογοι
- Περιοδικά
- Εφημερίδες

Ο προηγούμενος κάδος 
FLACH παραμένει επί 

τόπου και μετατρέπεται 
σε κάδο μόνο για χαρτί.

Οργανικά απορρίμματα
  Τυλίξτε τα σε εφημερίδες, 

χάρτινες σακούλες ή 
απορρίψτε τα χύμα

-  ΜΗ χρησιμοποιείτε  
(κομποστοποιήσιμες)  
πλαστικές σακούλες

-  Απορρίψτε τρόφιμα  
ΧΩΡΙΣ συσκευασία

Απορρίμματα κουζίνας
-  Υπολείμματα φαγητού  

(ωμά και μαγειρεμένα)
-  Υπολείμματα τυριού, 

κρέατος, αλλαντικών  
και ψαριών 

-  Υπολείμματα ψωμιού και 
ειδών αρτοποιίας 

-  Υπολείμματα φρούτων και 
λαχανικών

-  Υπολείμματα εσπεριδοει-
δών

-  Φίλτρα καφέ και σακουλά-
κια τσαγιού

-  Κελύφη αυγών και ξηρών 
καρπών

Χαρτιά υγιεινής
-  Χάρτινες πετσέτες 

κουζίνας
-  Χαρτομάντιλα
- Χαρτοπετσέτες

Απορρίμματα 
κηπουρικής
-  Γρασίδι, φύλλα, ποώδη 

απορρίμματα
-  Φυτά, χώμα για γλάστρες, 

μικρά ριζώματα
-  Υπολείμματα κλαδέματος 

δέντρων και φρακτών

-  Όλες οι γυάλινες φιάλες  
χωρίς Pfand, π.χ.  
για κρασί, αφρώδη οίνο,  
οινοπνευματώδη ποτά, 
ξύδι, λάδι, γάλα, χυμούς

-  Γυάλινα φιαλίδια, π.χ. 
μπουκαλάκια αρωμάτων

-  Βάζα μαρμελάδας,  
τουρσιών και μουστάρδας

-  Λοιπές γυάλινες  
συσκευασίες 

  για φρούτα, σάλτσες,  
σούπες, λαχανικά

ΧΑΡΤΊ

νέο νέο νέο

Όλες οι κενές συσκευα-
σίες που δεν είναι κατα-
σκευασμένες από χαρτί 
ή γυαλί = οι λεγόμενες 
ελαφρές συσκευασίες 
(LVP)
-  Διαχωρίστε τα μέρη της 

συσκευασίας μεταξύ τους, 
π.χ. αφαιρέστε το καπάκι και 
απορρίψτε το χύμα

-  Το ξέπλυμα δεν είναι 
απαραίτητο

-  Μη στοιβάζετε τις 
συσκευασίες τη μία μέσα 
στην άλλη

Για παραγγελίες, παράπονα και ερωτήσεις, επικοινωνήστε 
με τους εταίρους διαχείρισης απορριμμάτων των διπλών 

συστημάτων: PreZero και KURZ στη διεύθυνση: 
www.verpackungsabfall-lb.de 

ή τηλεφωνικά στον αριθμό 0800 / 589 3854

Για παραγγελίες, παράπονα 
και ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το 

AVL-ServiceCenter στη διεύθυνση: www.avl-lb.de
ή τηλεφωνικά στον αριθμό 07141 / 144 2828

Νέοι κάδοι
 θα διατεθούν από τα τέλη 

Σεπτεμβρίου 2021.

GRIECHISCH


