griechisch

Ενημέρωση για τον διαχωρισμό
O μπλε κάδος για χαρτιά/χαρτόνια

Μέσα στον κάδο αυτό βάζουμε:

–
–
–
–
–

 φημερίδες, περιοδικά, κατάλογοι, μπροσούρες
Ε
Γράμματα, φακέλους
Φόρμες, χαρτί εκτύπωσης
Τετράδια, βιβλία χωρίς προστατευτικό κάλυμμα
Διπλωμένα χαρτοκιβώτια, χαρτί πακεταρίσματος
χωρίς αυτοκόλλητη ταινία
– Καθαρές χάρτινες σακκούλες
– Συσκευασίες από χαρτί

Τι δεν επιτρέπεται να βάλετε μέσα:

– Λ
 ερωμένα χαρτιά ή χαρτιά με επίστρωση → στα
υπόλοιπα απορρίμματα
– Χαρτί με κέρινη επίστρωση → στα υπόλοιπα
απορρίμματα
– Αυτοκόλλητες μεμβράνες → στα υπόλοιπα
απορρίμματα
– Τσιγαρόχαρτα → στα υπόλοιπα απορρίμματα
– Ταπετσαρίες → στα υπόλοιπα απορρίμματα
– Συσκευασίες γάλακτος ή αναψυκτικών (τετραπακ)
καθώς και κεσεδάκια με επίστρωση → στους χώρους
ανακυκλώσιμων

Ο καφέ κάδος για οργανικά απορρίμματα

Μέσα στον κάδο αυτό βάζουμε:

– Υ
 πολείμματα λαχανικών, σαλάτας και φρούτων (ωμά και
βρασμένα)
– Υπολείμματα κρεάτων και ψαριών (ωμά και βρασμένα)
– Φλούδια από πατάτες, αυγά, καρύδια και φούτα (παλιό)
ψωμί και βουτήματα
– Κατακάθι καφέ, φίλτρα καφέ, κάψουλες καφέ
– Λουλούδια και φυτά (χωρίς γλάστρα), χώμα για λουλούδια
– Φύλλα, χόρτα, κομμένα κλαδιά
– Χαρτί εφημερίδων, χαρτί κουζίνας σε μικρές ποσότητες
για απορρόφηση της υγρασίας
Τι δεν επιτρέπεται να βάλετε μέσα:

– Π
 λαστικές σακούλες, λιπασματοποιούμενες σακούλες
απορριμμάτων
– Γυαλιά
– Χαρτιά υγιεινής, πάνες
– Στάχτη
– Σανός για γάτες και κατοικίδια ζώα
– Χριστουγ. δένδρα → στους χώρους ανακυκλώσιμων
– Ογκώδη απορρίμματα, κλαδιά → τεμαχισμός στον κήπο
σας → Πληροφορίες / στην όπισθεν
– Πέτρες και οικοδομικά → στους χώρους ανακυκλώσιμων
(μεγ. όγκος 0,1 κυβικό μέτρο

Ο γκρίζος κάδος για τα υπόλοιπα

Μέσα στον κάδο αυτό βάζουμε:

– Σ
 ακούλες ηλεκτρικής σκούπας, σκουπίδια δρόμου, στάχτη,
γόπες τσιγάρων, σανός για γάτες και κατοικίδια ζώα
– Μεμβράνες ελαιοχρωματισμού, υπολείμματα μοκέτας,
ταπετσαρίες
– Πάνες, χαρτιά υγιεινής
– Στεγνωμένες μπογιές σε σακούλες
– Λερωμένα ή επιστρωμένα χαρτιά, χαρτιά με επίστρωση
κεριού και τσιγαρόχαρτα για αντίγραφα

Τι δεν επιτρέπεται να βάλετε μέσα:

– Σ
 υσκευασίες από μέταλλο και γυαλί → στους χώρους
ανακυκλώσιμων
– Ηλεκτρ. μικροσυσκευές, ογκώδη απορρίμματα, παλιοσίδερα
και οικοδομικά υλικά → στους χώρους ανακυκλώσιμων
– Προβληματικά απορρίμματα όπως λαμπτήρες φθορισμού,
οικολογικοί λαμπτήρες, βερνίκια, διαλύτες, μπαταρίες και
συσσωρευτές → στο αυτοκίνητο με επικίνδυνα απόβλητα ή
σε χώρους ανακυκλώσιμων
– Συσκευασίες γάλακτος ή αναψυκτικών (τετραπακ) και και
κεσεδάκια με επίστρωση → στους χώρους ανακυκλώσιμων
– Καλά μεταχειρισμένα ρούχα → στους πορτοκαλί κάδους με
τα μεταχειρισμένα ρούχα

Ενημέρωση για τον διαχωρισμό
O καφέ κάδος οργανικών απορριμμάτων
– Β
 άλτε στον μικρό καφέ κουβά λίγο χαρτί εφημερίδας
για καλύτερη καθαριότητα και λιγότερη υγρασία στον
κουβά
– Μ
 η βάζετε πλαστικές σακούλες στον κάδο οργανικών
απορριμμάτων! Τα πλαστικά δεν λιπασματοποιούνται.
– Κ
 ομμένο χαρτί να μπαίνει όσο πιο στεγνό γίνεται
στον κάδο με τα οργανικά απορρίμματα
– Τ
 ο καλοκαίρι να βάζετε τον κάδο οργανικών
απορριμμάτων σε δροσερό σημείο και στην σκιά.
– Σ
 την Γερμανά πετιούνται πολλά τρόφιμα που θα
μπορούσαν ακόμη να φαγωθούν. Μην πετάτε λοιπόν
στον κάδο οργανικών απορριμμάτων παρά μόνο
υπολείμματα που πράγματι δεν μπορούν πλέον να
χρησιμοποιηθούν.
Τα οργανικά απορρίμματα του Μονάχου
μετατρέπονται σε γη του Μονάχου

Ο μπλε κάδος χαρτιών
– Τ
 α χαρτόνια να κόβονται ή να διπλώνονται
– Να απομακρύνετε τα τμήματα συσκευασίας που δεν
είναι από χαρτί (πλαστικά χερούλια ή αυτοκόλλητες
ταινίες)
– Τα χαρτιά να είναι μέσα στον κάδο → διαφορετικά
βρέχονται και δεν μπορούν να ανακυκλωθούν
– Τα χαρτιά που για λόγους τήρησης απορρήτου
προσωπικών δεδομένων δεν πρέπει να πεταχτούν
στον κάδο, να τα παραδίδετε σε εταιρίες καταστροφής
εγγράφων
Ο γκρίζος κάδος για τα υπόλοιπα απορρίμματα
Εάν καμιά φορά μαζευτούν κατ΄ εξαίρεση περισσότερα
απορρίμματα και δεν χωρούν στον γκρίζο κάδο,
χρησιμοποιήστε τους γκρίζους μας σάκους. Σε ένα
σάκο χωρούν 70 λίτρα. Στην τιμή των 6 Ευρώ ανά
τεμάχιο συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή και απόρριψη.
Τοποθετείστε τον δεμένο σάκο δίπλα στον γκρίζο
κάδο σας.
Εδώ μπορείτε να αγοράσετε γκρίζους κάδους:
– Στο Κέντρο Πληροφοριών της Εταιρίας Διαχείρισης
Αποβλήτων Μονάχου (Abfallwirtschaftsbetrieb) (μόνο
με κάρτα EC)
– Σε χώρους ανακυκλωσίμων (μόνο με κάρτα EC)
– Στο Γραφείο Πληροφοριών του Δήμου στην πλατεία
Marienplatz (μόνο μετρητά)
Διευθύνσεις και ώρες λειτουργίας → Κέντρο
Πληροφοριών

Απορίες;
Σας συμβουλεύουμε
ευχαρίστως.
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Κέντρο Πληροφοριών: τηλέφωνο 089 233-96200
Δευτέρα έως Πέμπτη ώρα 8-16
Παρασκευή ώρα 8-14
Τέλεφαξ 233 31215
awm@muenchen.de
Abfallwirtschaftsbetrieb München
Georg-Brauchle-Ring 29
80992 München
www.awm-muenchen.de

Τα ενημερωτικά φυλλάδια της aWm θα τα βρείτε στο
διαδίκτυο, στο Γραφείο Πληροφοριών του Δήμου
ή απευθείας στην Εταιρία Διαχείρισης Αποβλήτων
Μονάχου
Εκδότης

Abfallwirtschaftsbetrieb München
Georg-Brauchle-Ring 29
80992 München
Διαμόρφωση: RED GmbH, München/Krailing
Εκτύπωση: Bavaria-Druck GmbH, München
Eπικαιροποίηση: Μάρτιος 2017
τυπώθηκε σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί
www.awm-muenchen.de

