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Informationen in Englisch
Informationen in Griechisch

Κάδος για λοιπά
απορρίμματα

Κάδος βιολογικών Κίτρινος σάκος
απορριμμάτων

Λοιπά απορρίμματα, όπως:

Απορρίμματα κουζίνας,
όπως:

• KΣκουπίδια
• Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας
• Βρεφικές πάνες
• Γόπες τσιγάρων
• Στάχτες από κάρβουνο και
ξύλο
• Σερβιέτες, ταμπόν
• Μπατονέτες, βαμβάκι
• Ρετάλια ταπετσαρίας
• Ρετάλια μοκετών
• Δέρμα, λάστιχο
• Ηλεκτρικοί λαμπτήρες
• Ρετάλια υφασμάτων
• Υπολείμματα κεριού
• Χαλασμένα καλσόν
• Επίδεσμοι, τραυμαπλάστ
• Παλιά ταμπόν μελάνης
• Στυλό
• Ξυραφάκια
• Λάστιχα ποδηλάτων
• Οδοντόβουρτσες
• Αναπτήρες μιας χρήσης
• Φωτογραφίες σε χαρτί, διαφάνειες
• Κρεμάστρες ρούχων
• Παιχνίδια
• Πλαστικοί σωλήνες
• Φάκελοι (πλαστικοί)
• Φάκελοι εγγράφων
• Άχυρα/άμμος με ακαθαρσίες
γάτας, ξεραμένα υπολείμματα
χρωμάτων
• Λερωμένο φελιζόλ
• Βιντεοκασέτες

Χαρτί

Συσκευασίες πώλησης, όπως: Συλλογή στο δρόμο και κάδος
χαρτού
• Πλαστικά δοχεία, όπως
• Χαρτί, χαρτοπολτός και
• Απορρίμματα φρούτων και
Μπουκάλια από σαμπουάν
χαρτόνια, όπως
λαχανικών
Μπουκάλια καθαριστικών
Εφημερίδες
• Κατακάθια καφέ και τσαγιΔοχεία γαλακτοκομικών
ού μαζί με το φίλτρο ή το
Συσκευασίες φρούτων, λαχα- Περιοδικά
φακελάκι
νικών, κρέατος από αφρώδες Κατάλογοι
Φυλλάδια
• Τσόφλια αυγών
υλικό
Χαρτί αλληλογραφίας και
• Απορροφητικά χαρτιά όπως:
• Πλαστικές μεμβράνες
τετράδια
φίλτρα, χαρτοπετσέτες από
Έντυπα
κυτταρίνη π.χ. χαρτομάντιλα, • Σύνθετα υλικά όπως
Κουτιά από γάλα ή χυμό
Φάκελοι αλληλογραφίας
χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέΣακούλες από σούπες
Χαρτοσακούλες αλευριού και
τες λερωμένες εφημερίδες
Συσκευασίες καφέ
ζάχαρης
• Θήκες αυγών και συσκευασίΣυσκευασίες γλυκισμάτων
Χαρτόκουτες από κυματοειδές
ες φρούτων από χαρτοπολτό
χαρτόνι
• Τσαλακωμένα χαρτιά
• Αλουμίνιο, όπως
Γκρίζα και λευκά χαρτόνια
• Μικρές ποσότητες μαγειρεμέ- Σωληνάρια
Χαρτόκουτες από
να αποφάγια
Καπάκια από κεσεδάκια
απορρυπαντικό
• Χαλασμένα και μουχλιασμένα γιαουρτιού
αποφάγια
Περιτύλιγμα σοκολάτας
• Κόκαλα
• Κουτιά όπως
• Μαλλιά, πούπουλα
Κουτιά αναψυκτικών και
• Πριονίδια (μόνο από μη βερποτών
νικω-μένα ξύλα)
Κονσερβοκούτια
• φυτά του σπιτιού
Κουτιά από σπρέι (άδεια)
Μεταλλικά πώματα
Απορρίμματα κήπου όπως:
μπουκαλιών
• Κλαδιά από φυτικούς φρά-

Κάδοι συλλογής

χτες
• Κλαδιά θάμνων
• Κομμένο χόρτο
• Πεσμένα φύλλα
• Διάφορα άλλα φυτικά απορρίμματα

Ετοιμάστε τους κάδους απόρριψης οικιακών και οργανικών απορριμμάτων, τις κίτρινες σακούλες και το ανακυκλώσιμο χαρτί λίγο πριν την εκκένωση/αποκομιδή, και το
αργότερο έως τις 6 η ώρα την ημέρα της αποκομιδής/εκκένωσης. Θα βρείτε τις ημερομηνίες στο ημερολόγιο αποκομιδής και στη διεύθυνση www.abfall-hdh.de.

• Απορρίμματα γυαλιού
Διάφανο γυαλί
Καφέ γυαλί
Πράσινο γυαλί
(τα υπόλοιπα χρώματα γυαλιού
τοποθετούνται στον κάδο για το
πράσινο γυαλί)
• Κουτιά όπως
Κουτιά αναψυκτικών και ποτών
Κονσερβοκούτια
Κουτιά από σπρέι (άδεια)
Μεταλλικά πώματα μπουκαλιών
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