griechisch

Διαχωρισμός απορριμμάτων – πώς
Ο μπλε κάδος χαρτιού

ΤΙ ΑΝΗΚΕΙ ΕΔΩ:
– εφημερίδες, περιοδικά, κατάλογοι, διαφημιστικά
– γράμματα, φάκελοι γραμμάτων
– έντυπα, χαρτί υπολογιστή
– σχολικά τετράδια, βιβλία χωρίς εξώφυλλο
– διπλωμένα χαρτοκιβώτια, χαρτί συσκευασίας χωρίς 		
κολλητική ταινία
– καθαρές χαρτοσακούλες
– συσκευασίες από χαρτί

ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΕΔΩ
– ακάθαρτα ή επικαλυμμένα χαρτιά
– κηρόχαρτα
– αυτοκόλλητες μεμβράνες
– αποτυπωτικό χαρτί και αυτοαντιγραφικό χαρτί
– υπολείμματα ταπετσαρίας
– συσκευασίες γάλακτος ή ποτών (tetrapak) όπως και 		
επικαλυμμένες συσκευασίες κρέμας γάλακτος και
γιαουρτιού να απορρίπτονται στις νησίδες ανακύκλωσης

Ο καφέ κάδος βιολογικών

ΤΙ ΑΝΗΚΕΙ ΕΔΩ:
– ωμά υπολείμματα λαχανικών και φρούτων, φλούδες από 		
πατάτα, τσόφλια αυγών και κελύφη καρπών
– φίλτρα καφέ, φακελάκια τσαγιού
– μαραμένες ανθοδέσμες, φυτά γλάστρας (χωρίς γλάστρα), 		
χώμα λουλουδιών (σε μικρές ποσότητες)
– απορρίμματα κήπου όπως φύλλα, γρασίδι, αγριόχορτα,
απορρίμματα κλαδέματος δέντρων και θάμνων σε
μικρές ποσότητες
– χαρτί εφημερίδας και κουζίνας (χωρίς καθαριστικό),
σε μικρές ποσότητες, για να απορροφούν την υγρασία
ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΕΔΩ:
– σακούλες σκουπιδιών από πλαστικό, βιοδιασπώμενες 		
σακούλες σκουπιδιών
– χαρτί υγείας, πάνες
– υπολείμματα μαγειρεμένων λαχανικών, φρούτων, πατάτας,
κρέατος, ψαριού
– κόκκαλα, σαλάτες με σως, αρτοποιήματα
– στάχτες
– άμμος γατών και πριονίδι κατοικίδιων ζώων
– χριστουγεννιάτικα δέντρα
– ογκώδη απορρίμματα κλαδέματος δέντρων και θάμνων → 		
Ανακύκλωση στον κήπο σας → κέντρο πληροφοριών/πίσω
όψη
– πέτρες και χαλίκι να απορρίπτονται στα κέντρα 			
ανακύκλωσης (μέγιστο 0,1κυβικά μέτρα)

Ο γκρι κάδος υπόλοιπων

ΤΙ ΑΝΗΚΕΙ ΕΔΩ:
– σακούλες ηλ. σκούπας, ακαθαρσίες δρόμου, στάχτες,γόπες
τσιγάρων, άμμος γατών και πριονίδι κατοικίδιων ζώων
– ζελατίνες ελαιοχρωματισμού, υπολείμματα δαπέδου από 		
μοκέτα, ταπετσαρία,
– πάνες, χαρτί υγείας
– Αποξηραμένα χρώματα → συσκευασμένα σε σακούλες
– υπολείμματα μαγειρεμένου φαγητού, σαλάτες με σως,
– κρέας, κόκκαλα, ψάρισυσκευασμένα σε σακούλες
– ακάθαρτα ή επικαλυμμένα χαρτιά, κηρόχαρτα, αποτυπωτικό
χαρτί και αυτοαντιγραφικό χαρτί
ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΕΔΩ:
– συσκευασίες από μέταλλο γυαλί και πλαστικό → να 		
απορρίπτονται στις νησίδες ανακύκλωσης
– ηλεκτρικές μικροσυσκευές, υπόλοιπα απορρίμματα, 		
απορρίμματα μετάλλων και Χαλίκι → να απορρίπτονται στα
κέντρα ανακύκλωσης
– Προβληματικά υλικά όπως λαμπτήρες φθορισμού, 		
λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, βερνίκι, διαλύτης, 		
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές → να απορρίπτονται 		
στην κινητή μονάδα αποκομιδής επικίνδυνων υλικών ή στα
κέντρα ανακύκλωσης
– συσκευασίες γάλακτος ή ποτών (tetrapak) όπως και 		
επικαλυμμένες συσκευασίες κρέμας γάλακτος και
γιαουρτιού → να απορρίπτονται στις νησίδες ανακύκλωσης
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Διαχωρισμός απορριμμάτων – πώς
		
Ο καφέ κάδος βιολογικών αποβλήτων
– Να στρώνετε τους μικρούς καφέ βιοκάδους με μερικά 		
φύλλα εφημερίδας → έτσι τους κρατάτε καθαρότερους
και στεγνότερους
– Μην χρησιμοποιείτε πλαστικές σακούλες → το πλαστικό
δε μπορεί να μετατραπεί σε λίπασμα και επιταχύνει 		
την δημιουργία οσμών, αφού τα βιολογικά απόβλητα 		
διασπώνται πρόωρα μέσα τους
– τα υγρά υπολείμματα τροφίμων να στραγγίζονται πρώτα 		
και έπειτα να τυλίγονται σε χαρτί εφημερίδας
– Να αδειάζετε τον μικρό καφέ βιοκάδο τουλάχιστον 		
δύο φορές την εβδομάδα στον καφέ κάδο βιολογικών 		
αποβλήτων → έτσι αποφεύγετε τις οσμές στην κουζίνα
– Κρατήστε το καπάκι του κάδου βιολογικών αποβλήτων 		
κλειστό για να κρατήσετε μακριά μύγες και άλλα έντομα
– Να αφήνετε το κομμένο γρασίδι να αποξηραίνεται
στον κήπο και να το τοποθετείτε στον κάδο
βιολογικών αποβλήτων την ημέρα αδειάσματός του
– Έπειτα από κάθε άδειασμα να τοποθετείτε στον
κάδο βιολογικών αποβλήτων ένα φύλλο εφημερίδας →		
ρυθμίζει την υγρασία και εμποδίζει τη δημιουργία οσμών
– Τις καυτές ημέρες του καλοκαιριού να τοποθετείτε τον 		
κάδο βιολογικών αποβλήτων σε δροσερό και σκιερό
μέρος							

		
				
Ο μπλε κάδος χαρτιού

– να διπλώνετε ή να κομματιάζετε τα χαρτοκιβώτια
– αφαιρέστε τα κομμάτια συσκευασιών, που δεν είναι από 		
χαρτί (όπως πλαστικά εξαρτήματα ή κολλητικές ταινίες)
– τοποθετήστε το χαρτί εντελώς μέσα στον κάδο→ειδάλλως
μπορεί να βραχεί και να μη μπορεί να αξιοποιηθεί
– χαρτιά, τα οποία δεν ανήκουν στον κάδο χαρτιού, για 		
λόγους προστασίας δεδομένων, να παραδίδονται σε 		
εταιρίες καταστροφής αρχείων

Έχετε απορίες;
Είμαστε εδώ για να σας
Κέντρο πληροφοριών:

Τηλέφωνο 233-96200 Δευτέρα
έως Πέμπτη 8:00 –16:00
Παρασκευή 8:00 –14:00
	ΦΑΞ 233-31215
awm@muenchen.de
Abfallwirtschaftsbetrieb München
Georg-Brauchle-Ring 29
80992 München
www.awm-muenchen.de

Ο γκρι κάδος υπόλοιπων
Σε περίπτωση που κατ εξαίρεση έχετε περισσότερα
απορρίμματα από όσα χωράνε στον κάδο υπόλοιπων
απορριμμάτων, τότε χρησιμοποιήστε τις γκρι σακούλες
σκουπιδιών μας. Ένας σάκος έχει χωρητικότητα 70 λίτρων.
Στην τιμή ανά τεμάχιο των 6 ευρώ συμπεριλαμβάνεται η
μεταφορά και η αποκομιδή.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Τοποθετείτε τον δεμένο σάκο δίπλα στον κάδο υπόλοιπων
απορριμάτων. Οι αποκομιστές απορριμάτων θα τον
απομακρύνουν κατά την επόμενη αποκομιδή υπόλοιπων.
απορριμάτων.
De aici puteţi cumpăra sacii gri pentru deşeuri:
– στο κέντρο πληροφοριών της υπηρεσίας αποκομιδής
απορριμμάτων (μόνο χρεωστικές κάρτες)
–στα κέντρα ανακύκλωσης (μόνο χρεωστικές κάρτες)
– στο κέντρο πληροφοριών της πόλης στο δημαρχείο
στην τοποθεσία Marienplatz
Διευθύνσεις και ωράρια λειτουργίας → Κέντρο 			
πληροφοριών
(μόνο μετρητά)

Τα φυλλάδια και τα προσπέκτους της AWM
μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο, στο κέντρο
πληροφοριών της πόλης στο δημαρχείο ή απευθείας
στην υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων.

ΕΚΔΟΤΗΣ
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Georg-Brauchle-Ring 29
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Σχεδίαση: RED GmbH, München/Krailling
Εκτύπωση: Color Gruppe, München
Ισχύς από Μάρτης 2014
Εκτυπώθηκε σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί
www.awm-muenchen.de

