Συμβουλές αποφυγής απορριμμάτων:
21 εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.
Για τις τοποθεσίες και ώρες
λειτουργίας των εγκαταστάσεων
ανακύκλωσης Παρακαλούμε
ενημερωθείτε από τις πληροφορίες
για απορρίμματα.
Στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης
μπορείτε να παραδώσετε τα εξής:
Ογκώδη σκουπίδια
w Μπάζα
w Αχρηστα ξύλα
w Ψυγεία
w Χαρτιά / χαρτόκουτα
w Αχρηστα χαλιά
w Ηλεκτρονικά
w Αχρηστα μέταλλα
w Ελαστικά
w Σκουπίδια κήπων
w Μπαταρίες
w Λαμπτήρες φθορισμού
w Ρουχισμό
w Παπούτσια
w Λίπη κουζίνας
w Φελλούς και συσκευασίες.
Βασικές αρχές του καταστατικού
είναι εκτός
Του διαχωρισμού σκουπιδιών η
αποφυγή απορριμμάτων.

wΑγοράζετε ποτά μόνο σε
wεπιστρεφόμενα μπουκάλια αντί σε κουτιά
και μπουκάλια μιας χρήσης
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wΑγοράζετε φρούτα και λαχανικά
ασυσκεύαστα π.χ. στην λαϊκή αγορά
wΑποφεύγετε τα κονσερβοκούτια
προτιμώντας τις κονσέρβες σε
γυάλινα βάζα.
wΝα έχετε πάντα μαζί σας για τα ψώνια μια
τσάντα αποφεύγοντας τις πλαστικές
σακούλες
Καλύτερα είναι η αποφυγή παρά η
αξιοποίηση των σκουπιδιών. Για
περισσότερες πληροφορίες αποτανθείτε
παρακαλούμε στην Ενημέρωση για
απορρίμματα: Τηλ. 08131/ 74-1469; -1470
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Πληροφορίες
σχετικά με
απορρίμματα
για τους
ξένους
συμπολίτες
στα ελληνικά

Kopernikusstr. 24
85221 Dachau
Abfallberatung:
Tel. 08131 74-1463, -1469 und -1470
Fax 08131 74-11701
E-Mail: Abfallwirtschaft@LRA-DAH.Bayern.de
Internet: www.Landratsamt-Dachau.de
Sprechzeiten:
Mo - Fr
8.00 - 12.00 Uhr
Do
14.00 - 18.00 Uhr
Stand Feb. 2021

Griechisch

Πίνακας διαχωρισμού διαφόρων ειδών σκουπιδιών

Χρήσιμα υλικά

Απόρριψη

Παραδείγματα

Οργανικά
Απορρίμματα

Αχρηστα υλικά

Χαρτί/
Χαρτόκουτα

Γυαλί

Πλαστικές
Συσκευασίες
Μεταλλικές
Συσκευασίες

Δηλητηριώδη
Σκουπίδια

Κοινά
Σκουπίδια

Αποφάγια
Χαρτιά
Υπόλοιπα
Εφημερίδες
φρούτων και
Χαρτόκουτα
Λαχανικών, φίλτρα
Καφέ,
απορρίμματα από
τους κήπους

Χωριστά ανά
Σελοφάν, κεσέδες
Χρώμα (λευκό, Κτλ.
καφετί,
πράσινο)
Αλουμινόχαρτο
Κονσέρβες
Τενεκεδένιες
Κτλ.

Μπαταρίες,
λαμπτήρες νέον,
φάρμακα,
θερμόμετρα
υδραργύρου, υγρές
μπογιές,
δοχεία σπρέϊ με
υπόλοιπο,
χημικά νοικοκυριού,
υγρά φρένων

Σακούλες ηλ.
Σκούπας,
πάνες, άμμος
γατιών,
γλόμποι,
χαρτομάντηλα
μέταλλα και
πλαστικά
που δεν είναι
από συσκευασίες

Μέσα στο καφετί Απόρριψη μέσω
Βιολογικό βαρέλι Κονταίηνερ
Χαρτιού και
χαρτόκουτων
στις
εγκαταστάσεις
ανακύκλωσης

Απόρριψη
μέσω
κονταίηνερ
γυαλιού στις
εγκαταστάσεις
ανακύκλωσης

Απόρριψη μέσω του
οχήματος
δηλητηριωδών.
Ρωτήστε τις
πληροφορίες
σκουπιδιών για
ημερομηνίες και
τοποθεσίες

Απόρριψη όλων
των μη
αξιοποιήσιμων
σκουπιδιών μέσω
του γκρίζου
βαρελιού κοινών
σκουπιδιών

Απόρριψη μέσω
Κίτρινος Κάδος
ή ανάλογων δοχείων
στις εγκαταστάσεις
ανακύκλωσης

Στην επαρχία Νταχάου υπάρχουν

