
   
 

Επίσημη Ανακύκλωση - Τι πρέπει και τι δεν πρεπει 
Υπάρχουν τρεις κάδοι ανακύκλωσης στο Λισταρο (δείτε τις τοποθεσίες τους στον χαρτι όπως 
υποδεικνύονται από μπλε κύκλους), εάν ένας από αυτούς είναι γεμάτος, ελέγξτε εάν ένας από 
τους άλλους είναι ακόμα άδειος και μην τοποθετείτε απλα τα σκουπίδια σας δίπλα! 

 



 

Γενικα, στον μπλε καδο βαζουμε πλαστικό, αλουμίνιο, χαρτί, γυαλί, και λευκοσίδηρο. 

● Πετάμε μόνο τις θήκες των CD και των DVD 
● Πετάμε και τα καπάκια από τα μπουκάλια, αφού όμως πρώτα τα ξεβιδώσουμε από τα 

μπουκάλια 
● Το αλουμινόχαρτο δεν ανακυκλώνεται στην Ελλάδα 
● Και τα δύο υλικά από τα οποία αποτελείται η συσκευασία που τυλίγουν τα τυριά, τα 

αλλαντικά και το κρέας στα σούπερ μάρκετ (χαρτί, ζελατίνη) ανακυκλώνονται, αλλά θα 
πρέπει να διαχωριστούν πριν 

● Δεν πετάμε συσκευασίες τοξικών υλικών, όπως πλαστικές ή μεταλλικές συσκευασίες 
που περιείχαν ορυκτέλαια, αντιψυκτικά, εντομοκτόνα κ.ά. 

● Δεν πετάμε καλαμάκια και πλαστικά μαχαιροπίρουνα 
● Δεν πετάμε πλαστικά έπιπλα και μεγαλα πλαστικά αντικείμενα 
● Η συσκευασία του κρέατος από φελιζόλ, που βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ δεν 

ανακυκλώνεται 
● Οι συσκευασίες πρέπει να είναι εντελώς καθαρές από τα υπολείμματα και όσες γίνεται 

συμπιεσμένες και διπλωμένες 
● Ρίχνουμε τις συσκευασίες χύμα μέσα στους μπλε κάδους και όχι μέσα σε δεμένες 

σακούλες 

Χαρτι 

● Μην σκίζετε τα χαρτια, απλώς τσακίστε τα 
● Διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια 
● Τι ριχνουμε; 

○ Λευκό χαρτί γραφείου 
○ Εφημερίδες, περιοδικά, τηλεφωνικους καταλογους και φυλλάδια 
○ Σχολικα βιβλία 
○ Χαρτόνι διπλωμενο 
○ Ανάμεικτο ή έγχρωμο χαρτί 
○ Χαρτί από εκτυπώσεις 

Γυαλι 

● Πλένουμε και αφαιρούμε καπάκια και ετικέτες από μπουκάλια και βάζα 
● Προσπαθούμε να μην σπάσει το γυαλί 
● Δεν ρίχνουμε σπασμένα γυαλιά 

 

 
 
 



 
Official Recycling - Dos and Don'ts 
There are three recycling bins in Listaros (see their locations on the map as indicated by blue 
circles), if one of them is full, please check if one of the others is still empty and do not deposit your 
garbage next to one of them! 

 

 

In general, plastic, aluminium, paper, glass and white iron go into the blue bins. 

● Only CD and DVD cases, not CDs and DVDs 
● Caps from bottles, but after unscrewing them from the bottles 
● Aluminium foil is not recycled in Greece 



● Both components (paper, gelatin) of the packaging that wraps cheeses, meat, etc. in 
supermarkets (paper, gelatin) are recycled, but they need to be separated before 

● No packaging of toxic materials, such as plastic or metal packaging that contained mineral 
oils, antifreeze liquids, insecticides, etc. 

● No straws and plastic cutlery 
● No plastic furniture and large plastic objects 
● No styrofoam packaging as used for meat in supermarkets 
● Packages must be completely clean of debris/leftovers and compressed and folded, as far 

as if possible. 
● Pour your recycling garbage loosely into the bins and not in tied bags 

Paper 

● Do not tear the papers, just fold them 
● Fold the cartons 
● What paper can be recycled? 

○ Clean white paper 
○ Newspapers, magazines, phone books and brochures 
○ School books 
○ Folded cardboards 
○ Mixed or colored paper 
○ Printing paper 

Glass 

● Wash and remove lids and labels from bottles and jars 
● Try not to break the glass 
● Don't throw in broken glass 

Anleitung für das Offizielle Recycling  
 
In Listaros gibt es drei Standorte für die Recycling Behälter (siehe Karte). Wenn einer von ihnen voll ist, 
überprüfen Sie bitte, ob einer der anderen noch leer ist, und deponieren Sie Ihren Müll nicht neben einem 
von ihnen!  
 



 
 
Es werden Kunststoff, Aluminium, Papier, Glas und Weißblech in die blauen Tonnen gegeben. 
 

● Nur CD- und DVD-Hüllen, keine CDs und DVDs 
● Verschlüsse von Flaschen, aber nach dem Abschrauben von den Flaschen 
● Aluminiumfolie wird in Griechenland nicht recycelt 
● Beide Komponenten (Papier, Folie) der Verpackung von Käse, Fleisch usw. in Supermärkten 

werden recycelt, müssen jedoch vorher getrennt werden. 
● Keine Verpackung von giftigen Materialien wie Kunststoff- oder Metallverpackungen, die 

Mineralöle, Frostschutzmittel, Insektizide usw. enthalten 
● Keine Strohhalme und Plastikbesteck 
● Keine Plastikmöbel und große Plastikgegenstände 
● Keine Styroporverpackung für Fleisch in Supermärkten 
● Die Verpackungen müssen so weit wie möglich vollständig von Schmutz/Resten befreit und 

komprimiert bzw. gefaltet sein. 
● Werfen Sie Ihren Recycling-Müll locker in die Mülleimer und nicht in geschlossenen Säcken 



Papier  
● Zerreißen Sie die Papiere nicht, falten Sie sie einfach.  
● Falten Sie die Kartons. 
● Welches Papier kann recycelt werden? 

○ Reines weißes Papier 
○ Zeitungen, Zeitschriften, Telefonbücher und Broschüren 
○ Schulbücher 
○ Gefaltete Pappen 
○ Gemischtes oder farbiges Papier 
○ Druckerpapier 

Glas 
● Waschen und entfernen Sie Deckel und Etiketten von Flaschen und Gläsern 
● Bemühen Sie sich, dass das Glas nicht zerbricht 
● Werfen Sie kein zerbrochenes Glas hinein! 


