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Συχνές Ερωτήσεις Συχνές Ερωτήσεις 
για την ορθή διαχείριση αποβλήτωνγια την ορθή διαχείριση αποβλήτων

1η ΕΡΩΤΗΣΗ:

Τι μπορώ να ανακυκλώσω στο Δήμο Λαρισαίων 

Εδώ  και  χρόνια  εφαρμόζονται  στην  πόλη  μας  προγράμματα
ανακύκλωσης  χαρτιού,  ηλεκτρικών  &  ηλεκτρονικών  συσκευών,
μπαταριών,  παλαιών  οχημάτων  και  υλικών  συσκευασίας  δηλ..
χάρτινων,  γυάλινων,  πλαστικών,  αλουμινένιων  και  λευκοσιδηρών
συσκευασιών.

2η ΕΡΩΤΗΣΗ:

Τι πρέπει να κάνω για να ανακυκλώσω 
συσκευασίες 

Στο σπίτι, στο σχολείο, στο γραφείο και στο κατάστημα, διαχωρίζουμε
τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο
και λευκοσίδηρο) από τα κοινά απορρίμματα. Τα τοποθετούμε όλα μαζί
(δηλ.  χαρτί,  πλαστικό,   γυαλί,  αλουμίνιο  και  λευκοσίδηρος)  σε
ξεχωριστή  σακούλα,  διαφορετική  από  τη  σακούλα  των  κοινών  (μη
ανακυκλώσιμων) απορριμμάτων.



3η ΕΡΩΤΗΣΗ:

Πώς αδειάζω τα ανακυκλώσιμα στον μπλε κάδο 

Τα  συλλεγόμενα  ανακυκλώσιμα  οδηγούνται  στον  πλησιέστερο  μπλε
κάδο ανακύκλωσης όπου, (ΠΡΟΣΟΧΗ!) αδειάζονται εντός αυτού ΧΥΜΑ,
όλα μαζί. Αν τα ανακυκλώσιμα μεταφέρθηκαν στον μπλε κάδο με την
κοινή σακούλα, πρέπει να αδειαστούν εντός του μπλε κάδου και μετά να
πεταχτεί  και  η  άδεια  σακούλα  στον  ίδιο  κάδο  ως  ανακυκλώσιμο
πλαστικό. 

4η ΕΡΩΤΗΣΗ:

Σε περίπτωση που δεν αδειάσω τη σακούλα αλλά τη ρίξω 
δεμένη τί γίνεται 

Όσα  ανακυκλώσιμα  απορρίπτονται  εντός  του  μπλε  κάδου  μέσα  σε
δεμένη σακούλα, στη μονάδα διαλογής (ΚΔΑΥ) εκλαμβάνονται ως κοινά
απορρίμματα  και  δεν  ανακυκλώνονται  αλλά  οδηγούνται  προς  ταφή
στον ΧΥΤΑ.

5η ΕΡΩΤΗΣΗ:

Πού οδηγούνται τα ανακυκλώσιμα 

Το ειδικό όχημα ανακύκλωσης του Δήμου θα συλλέξει το περιεχόμενο
των  μπλε  κάδων  και  θα  το  οδηγήσει  στο  ΚΔΑΥ (Κέντρο  Διαλογής
Ανακυκλώσιμων  Υλικών)  που  βρίσκεται  στο  ΧΥΤΑ  Λάρισας.  Εκεί  τα
σύμμεικτα  ανακυκλώσιμα.  μετά  από  κατάλληλη  επεξεργασία,
διαχωρίζονται  (μηχανικός  και  χειρωνακτικός  διαχωρισμός),
δεματοποιούνται  και  εν  συνεχεία  προωθούνται  προς  πώληση  στα
εργοστάσια ανακύκλωσης πρώτων υλών ανά την Ελλάδα.

6η ΕΡΩΤΗΣΗ:

Πόσο συχνά συλλέγονται τα ανακυκλώσιμα υλικά από τους 
μπλε κάδους



Οι μπλε κάδοι αδειάζουν ανά 2 με 3 ημέρες ανάλογα με την πυκνότητα 
των κατοίκων σε κάθε περιοχή.

7η ΕΡΩΤΗΣΗ:

Τι γίνεται με τους κάδους ανακύκλωσης μόνο 
χαρτιού 

Πάνω  από  300  μπλε  κάδοι ανακύκλωσης  χαρτιού
βρίσκονται τοποθετημένοι εδώ και χρόνια, κυρίως σε χώρους σχολικών
μονάδων και πλησίον εμπορικών καταστημάτων, σούπερ μάρκετ κ.λπ.
για  την  ανακύκλωση  μόνο  χαρτιού.  Τα  χάρτινα  υλικά  όπως
χαρτοκιβώτια,  εφημερίδες,  περιοδικά  κλπ  αποτίθενται  στους  κάδους
αυτούς  χωρίς  να  είναι  μέσα  σε  σακούλες,  ενώ  ειδικότερα  τα
χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι διπλωμένα ώστε να καταλαμβάνουν το
μικρότερο δυνατό χώρο, δεμένα με σχοινί καθώς και απαλλαγμένα από
πλαστικά, φελιζόλ και άλλα υλικά συσκευασίας και να αποτίθενται έξω
από τον μπλε κάδο και δίπλα σ’ αυτόν.
Οι  κάδοι  αυτοί  προορίζονται  ΜΟΝΟ  για  ανακυκλώσιμο  χαρτί  και  σε
καμία  περίπτωση  δεν  πρέπει  να  απορρίπτονται  σ΄  αυτούς  κοινά
απορρίμματα ή άλλες ανακυκλώσιμες συσκευασίες.

8η ΕΡΩΤΗΣΗ:

Σε περίπτωση που δεν έχω κάδο ανακύκλωσης 
χαρτιού στη γειτονιά μου τι κάνω 

Σ΄ αυτή την περίπτωση μπορούμε να μεταφέρουμε τα χάρτινα υλικά.
μαζί με τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα, στους μπλε κάδους ανακύκλωσης
συσκευασιών.

               
9Η ΕΡΩΤΗΣΗ:

 

Τί ανακυκλώνω στο μπλε κώδωνα  

Στους  κώδωνες  ανακυκλώνουμε  γυάλινες  συσκευασίες  (μπουκάλια,
βαζάκια)  Βρίσκονται  κοντά  σε  καταστήματα  υγειονομικού



ενδιαφέροντος,  καφέ,  μπαρ,  εστιατόρια  τα  οποία  παράγουν  μεγάλες
ποσότητες γυάλινων συσκευασιών.

10η ΕΡΩΤΗΣΗ:

Πώς να ανακυκλώσω ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές  (ψυγεία,  κουζίνες,  κλιματιστικά,
τηλεφωνικές συσκευές, Η/Υ κλπ) 

Ο  Δήμος  Λαρισαίων  συνεργάζεται  με  το  εγκεκριμένο  σύστημα
ανακύκλωσης  ηλεκτρικού  &  ηλεκτρονικού  υλικού  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ  Α.Ε. Ήδη  συλλέγει  ποσότητες  οι  οποίες  οδηγούνται  σε
ανακύκλωση.  Για  ογκώδεις  συσκευές  απευθυνόμαστε στην Υπηρεσία
Καθαριότητας  (τηλ:  2410-680200)  για  να  κλείσουμε ραντεβού  με  το
συνεργείο αποκομιδής του Δήμου, το οποίο συλλέγει τις συσκευές που
πρέπει  να  βγάλουμε  στο  πεζοδρόμιό  μας.  Επίσης,  τα  καταστήματα
πώλησης ηλεκτρικών ειδών είναι υποχρεωμένα να ανακυκλώνουν τις
παλιές συσκευές με κάθε νέα αγορά. 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Για  μικρού  μεγέθους  συσκευές,  όπως  τηλέφωνα,  μίξερ,
σεσουάρ,  τοστιέρες,  ραδιόφωνα,  ηλεκτρονικά  παιχνίδια  και  ότι  άλλο
είναι δυνατό να μεταφέρετε μόνοι μας,  έχουν ήδη τοποθετηθεί ειδικοί
μικροί  πράσινοι  κάδοι με  ανάλογη σήμανση σε εσωτερικούς χώρους
Δημόσιων κτιρίων, όπως Δημαρχείο, σε αρκετά σχολεία και σε όλα τα
καταστήματα  πώλησης  και  επισκευής ηλεκτρικών  και  ηλεκτρονικών
συσκευών.

11η ΕΡΩΤΗΣΗ:

Πώς να ανακυκλώσω φωτιστικά /λαμπτήρες

Ανακυκλώνουμε τα  φωτιστικά  και  τους  λαμπτήρες  μας  όπως  τις
ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές. Τα τοποθετούμε, αν είναι δυνατόν,
μέσα  στα  κουτιά  τους  διότι  αν  σπάσουν  δεν  ανακυκλώνονται  και
γίνονται επικίνδυνα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Από τους λαμπτήρες ανακυκλώνονται:

 Λαμπτήρες φθορισμού
 Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας
 Λαμπτήρες ατμών νατρίου, υδραργύρου κ.λπ.

Οι κοινοί λαμπτήρες πυρακτώσεως ΔΕΝ ανακυκλώνονται.



12η ΕΡΩΤΗΣΗ:

   Πώς να ανακυκλώσω μπαταρίες 

Ο Δήμος Λαρισαίων στηρίζει τα εγκεκριμένα συστήματα ανακύκλωσης
μπαταριών,  όπως  η  ΑΦΗΣ  (Ανακύκλωση  Φορητών  Ηλεκτρικών
Στηλών). Πλέον, υπάρχουν κάδοι ΑΦΗΣ στα περισσότερα καταστήματα
της πόλης μας καθώς και στα Δημόσια κτήρια. 

Οι μπαταρίες οχημάτων ανακυκλώνονται από τα συνεργεία στα οποία
αλλάζουμε μπαταρία.  

13η ΕΡΩΤΗΣΗ:

  

Πού να πετάξω μεταχειρισμένα είδη ένδυσης 

Στους  μωβ  ή  μπλε κάδους  ανακύκλωσης  ειδών  ιματισμού  που
υπάρχουν σε  κάθε  γειτονιά  του  Δήμου  μας.  Μπορούμε  να
τοποθετήσουμε  ρούχα,  παπούτσια,  αξεσουάρ  από  ύφασμα  ή  δέρμα.
Πρέπει να είναι καθαρά και μέσα σε σακούλες.
Με μια νέα εφαρμογή μπορούμε να εντοπίσουμε τους πλησιέστερους σε
μας  κάδους  ρούχων. Η  εφαρμογή  είναι  συμβατή  με  PC και  κινητά
τηλέφωνα  απευθείας  στο  σύνδεσμο:  https  ://  gis  .  larissa  -  
dimos  .  gr  /  portal  /  home  /    ή 
στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου:  https://www.larissa.gov.gr/el/ και  στη
συνέχεια  από  το  μενού  e-Υπηρεσίες  στη  διαδρομή  GIS  -  Πύλη
Γεωγραφικών Δεδομένων– Ανακύκλωση Γυαλιού & Ιματισμού

14η ΕΡΩΤΗΣΗ:

Πού  να  δηλώσω  την  ύπαρξη  ενός  εμφανώς
εγκαταλελειμμένου οχήματος προς ανακύκλωση

https://gis.larissa-dimos.gr/portal/home/
https://gis.larissa-dimos.gr/portal/home/
https://www.larissa.gov.gr/el/


Στην  περίπτωση  αυτή  απευθυνόμαστε  στην  Δημοτική  Αστυνομία
(Ρούσβελτ & Οικ. Εξ’ Οικονόμων 8Α, 2ος όροφος, τηλ: 2410-680-217). Ο
Δήμος Λαρισαίων συνεργάζεται με εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης
Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής) και οδηγεί προς ανακύκλωση
τα εγκαταλειμμένα οχήματα.

Τα  ελαστικά  των  οχημάτων  ανακυκλώνονται  στα  συνεργεία  όπου
αλλάζουμε τα ελαστικά.

15η ΕΡΩΤΗΣΗ:

Πώς να πετάξω κάποιο ογκώδες αντικείμενο που 
δε   χρησιμοποιώ πια   (παλιό έπιπλο, στρώμα 
κ.λπ.) 

Στην  περίπτωση  αυτή  αρκεί  ένα  τηλεφώνημα  στην  Υπηρεσία
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου (τηλ: 2410-680200) ώστε να
διευκρινιστεί  η  ώρα που μπορούμε να  βγάλουμε στο πεζοδρόμιο  το
ογκώδες αντικείμενο που επιθυμούμε να απορρίψουμε.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 
 Δε  βγάζουμε  τα  στρώματα  όταν  βρέχει  παρά  μόνο  λίγο  πριν  τη

διέλευση  του  απορριμματοφόρου  διότι  το  νερό  που  απορροφούν
πολλαπλασιάζει το βάρος τους.

 Αντικείμενα  μικρού  μεγέθους,  σπασμένα κομμάτια  κ.λπ.  πρέπει  να
είναι  συσκευασμένα  σε  ανθεκτικούς  σάκους  τέτοιου  βάρους  και
μεγέθους ώστε να συλλέγονται με ασφάλεια από το προσωπικό.

16η ΕΡΩΤΗΣΗ:

Πώς  να  πετάξω  μεγάλο  όγκο  κηπευτικών
απορριμμάτων (γκαζόν, κλαδιά κλπ) 

Επικοινωνούμε με  τη  γραμμή  εξυπηρέτησης  της  Διεύθυνσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, τηλ: 2410-680200.
Ξερά  φύλλα,  άνθη,  γκαζόν  πρέπει  να  συσκευάζονται  σε  σακούλες
απορριμμάτων ενώ υπολείμματα από κοπή δέντρων, θάμνων, κλαδιά
κ.λπ. δένονται σε ελαφρά δέματα για ευκολότερη συλλογή.



17η ΕΡΩΤΗΣΗ:

 
Πώς  να  πετάξω  απόβλητα  από  οικιακές
μικροεπισκευές (μπάζα)

Σε  περιπτώσεις  εργασιών για  τις  οποίες  έχει  εκδοθεί  άδεια  από την
πολεοδομία, υποχρέωση διαχείρισης των μπαζών έχει ο ιδιοκτήτης του
κτηρίου.  Σε  περιπτώσεις  μικροεπισκευών  η  υπηρεσία  Καθαριότητας
συλλέγει  μπάζα,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  πρόκειται  για  μπάζα
συσκευασμένα σε 10-15 το πολύ γερούς σάκους βάρους έως 25 κιλών.
Οπωσδήποτε, πριν βγάλουμε τα μπάζα, επικοινωνούμε με τη γραμμή
εξυπηρέτησης  της  Διεύθυνσης  Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης του
Δήμου, τηλ: 2410-680200.

Ειδικά για μπάζα που περιέχουν αμίαντο, υπεύθυνοι για τη διαχείρισή
τους είναι οι εκάστοτε παραγωγοί (πολίτες). Η Δ/νση Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης  δεν  δύναται να  προβαίνει  στην  αποκομιδή  τους  διότι
πρόκειται για επικίνδυνα απόβλητα. Για να δώσει λύση στο πρόβλημα
των ανεξέλεγκτων αποθέσεων αμιάντου σε κοινόχρηστους χώρους, έχει
συνάψει  σύμβαση  με  εταιρεία  ειδικά  αδειοδοτημένη  για  συλλογή  και
διαχείριση επικινδύνων υλικών.

18η ΕΡΩΤΗΣΗ:

Πού να πετάξω φάρμακα που έληξαν ή που δεν
χρειάζομαι πια 

Κάθε είδους φαρμακευτικά σκευάσματα πρέπει  να επιστρέφονται  στα
φαρμακεία, στους νέους πράσινους κάδους που έχουν τοποθετηθεί για
το  σκοπό  αυτό.  Από  εκεί  προωθούνται  σε  εταιρίες  καταστροφής
φαρμάκων.  Ομοίως,  κτηνιατρικά  φάρμακα  επιστρέφονται  σε
κτηνιατρεία.
Φάρμακα  που  δεν  έχουν  λήξει  μπορούν  να  δοθούν  στο  Κοινωνικό
Φαρμακείο του Δήμου (Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Κωνσταντίνου, 23ης
Οκτωβρίου & Ηρ. Πολυτεχνείου, τηλ. 2410-626123)



19η ΕΡΩΤΗΣΗ:

Πώς να πετάξω τα σκουπίδια που παράγω στο 
σπίτι μου

Αρχικά  ενημερωνόμαστε (τηλ:  2410-680200)  για  την  μέρα  και  ώρα
διέλευσης  του  απορριμματοφόρου  από  την  περιοχή  μας  και
αποθηκεύουμε  τα σκουπίδια εντός των ιδιοκτησιών σας (προσωρινή
ιδιωτική φύλαξη) μέχρι την ώρα της αποκομιδής.
Τα  σκουπίδια  πρέπει  να  συγκεντρώνονται  μέσα  σε  γερές  πλαστικές
σακούλες  και  αφού  δεθούν  καλά  να  τοποθετούνται  μέσα στους
πράσινους  πλαστικούς  ή  στους  γαλβανιζέ  μεταλλικούς  κάδους
απορριμμάτων  κλείνοντας  πάντα  το  καπάκι  του  κάδου  (προσωρινή
κοινόχρηστη έκθεση). Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να μη σκίζονται οι
σακούλες.
Σε καμία περίπτωση δε μετακινούνται  οι  κάδοι  παρά μόνο από τους
υπαλλήλους του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την  Διαχείριση Αποβλήτων
και  την  Ανακύκλωση επισκεπτόμαστε την  σελίδα  της  Διεύθυνσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στον ιστότοπο του Δήμου Λαρισαίων:

καθώς και στο:

2410-680200

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ- 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

https://www.larissa.gov.gr/el/
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