
Διαχωρισμός ανακυκλώσιμων υλικών για νοικοκυριά

ΓΥΑΛΊΣΥΣΚΕΥΑΣΊΕΣ ΟΡΓΑΝΊΚΑ ΑΠΟΡ-
ΡΊΜΜΑΤΑ

ΛΟΊΠΑ ΑΠΟΡΡΊΜ-
ΜΑΤΑ

-   Διαχωρίστε τα επιμέρους 
υλικά, π.χ. αφαιρέστε το 
καπάκι και ρίξτε το  
ξεχωριστά 

-  Δεν χρειάζετε να  
ξεπλύνετε τις συσκευασίες

-  Μη στοιβάζετε τα υλικά

Άδειες γυάλινες  
συσκευασίες μίας  
χρήσης
-   Όλα τα μπουκάλια που 

δεν επιστρέφονται, π.χ. 
μπουκάλια από κρασί, 
αφρώδη κρασιά,  
οινοπνευματώδη ποτά, 
ξύδι, λάδι, χυμούς

-   Φιαλίδια από γυαλί, π.χ. 
φιαλίδια αρωμάτων

-   Γυάλινες συσκευασίες από 
μαρμελάδα, αγγουράκια 
τουρσί και μουστάρδα 

-   Άλλες γυάλινες  
συσκευασίες για φρούτα, 
σάλτσες, σούπες, λαχανικά

Αποφύγετε να ρίξετε
-   Είδη υγιεινής όπως 

βαμβάκι, μπατονέτες, 
αρωματικά μαντηλάκια

-   Μάσκες μίας χρήσης
-   Γάντια μίας χρήσης
-   Αποτσίγαρα
-   Πάνες
-   Σκουπίδια
-   Σακούλες ηλεκτρικής 

σκούπας
-   Πορσελάνη, κεραμικά
-   Ταπετσαρίες
-   Καθρέπτες
-   Άμμο για γάτες
-   Σφουγγαράκια πιάτων και 

πανιά καθαρισμού
-   Λάμπες (όχι LED)

Χαρτί, χαρτόνια, κουτιά
-   Γράμματα
-   Φάκελα
-   Χαρτί εκτύπωσης
-   Χαρτοσακούλες
-   Αυγοθήκες
-   Συσκευασίες από χαρτί, 

χαρτόνια, κουτιά
-   Συσκευασίες από αλέυρι  

και ζάχαρη
-   Χάρτινες τσάντες
-   Πακέτα
-   Σχολικά τετράδια
-   Βιβλία τσέπης
-   Χαρτί περιτυλίγματος
-   Περιοδικά
-   Εφημερίδες

-   Μειώστε τον όγκο των 
κουτιών, π.χ. διαλύστε τα

-   Βάλτε αρχικά το  
θρυμματισμένο χαρτί 
σε χαρτοσακούλα ή σε 
χάρτινο κουτί

-   Μη ρίχνετε επιστρωμένο 
χαρτί όπως λαδόκολλα ή 
φωτογραφίες

-   Μη ρίχνετε πλαστικά ή 
φελιζόλ

-   Μη ρίχνετε χαρτί κουζίνας
-   Μη ρίχνετε χαρτομάντηλα

Απορρίμματα κουζίνας
-   Περισσεύματα φαγητού 

(ωμά und μαγειρευτά)
-   Τυρί, κρέας, αλλαντικά-  

και ψάρι
-   Ψωμί και είδη φούρνου
-   Φρούτα και λαχανικά
-   Εσπεριδοειδή
-   Φίλτρα καφέ και τσαγιού
-   Τσόφλια αυγών και ξηρών 

καρπών

Απορρίμματα από τον 
κήπο
-   Γρασίδι, φύλλα, χόρτα
-   Φυτά, χώμα για λουλού-

δια, μικρές ρίζες
-   Κλαδέματα

Χαρτί υγιεινής  
(σε μικρές ποσότητες)
-   Χαρτί κουζίνας
-   Πετσέτες χαρτιού
-   Χαρτοπετσέτες

-   Τοποθετήστε τα  
απορρίμματα σε  
εφημερίδα ή σε  
χαρτοσακούλες ή  
ρίξτε τα χύμα

-   Ρίξτε τα τρόφιμα χωρίς  
τη συσκευασία

-    Δεν χρειάζετε να  
ξεπλύνετε τις συσκευασίες

-   Δεν χρειάζεται να  
αφαιρέσετε τα καπάκια

-   Μη ρίχνετε πιατικά,  
πορσελάνη, ποτήρια, 
τζάμια

ΧΑΡΤΊ

Όλες οι άδειες συσκευ-
ασίες που δεν είναι από 
χαρτί ή γυαλί = ελαφριές 
συσκευασίες (LVP)
-   Συσκευασίες τέτραπα 

γάλατος και χυμών
-  Κύπελλα γιαουρτιού και 

κρέμας γάλακτος
-  Πλαστικές συσκευασίες 

ζυμαρικών
-  Σωληνάρια μουστάρδας
-  Πλαστικές συσκευασίες από 

μπάρες δημητριακών
-  Κονσέρβες
-   Πλαστικά κύπελλα και 

συσκευασίες τροφίμων
-  Πλαστικές συσκευασίες 

περιτυλίγματος
-  Υλικά συσκευασίας όπως 

πλαστικά φύλλα με φυσαλί-
δες αέρα, φελιζόλ

-  Υλικά καθαρισμού
-  Συσκευασίες σαμπουάν
-  Δοχεία σπρέϊ
-  Μεταλλικά καπάκια

Για να παραγγείλετε κάδους, αν έχετε παράπονα ή 
ερωτήσεις απευθυνθείτε στις εταιρείες διαχείρισης 

μέλη του δυαδικού συστήματος:
PreZero και KURZ μέσω της ιστοσελίδας 

www.verpackungsabfall-lb.de 
΄ ή καλέστε τον αριθμό 0800 / 589 3854

Για να παραγγείλετε κάδους, αν έχετε παράπονα ή 
ερωτήσεις απευθυνθείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης

AVL-ServiceCenter 
μέσω της ιστοσελίδας www.avl-lb.

΄ ή καλέστε τον αριθμό 07141 / 144 2828
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Μη χρησιμοποιείτε σακούλες 
(ακόμη και βιοαποικοδομήσιμες).


