
ΑΝΑΚΥΚΛ
ΩΣΕ ΤΟ! 

ΕΠΙΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ:

Για να είναι εγγυημένη και μελλοντικά η συνεχής 
και αξιόπιστη αποκομιδή των απορριμμάτων, 
η επαρχία Tübingen 2018 προσφέρει στους 
κατοίκους της τον δημοτικό κάδο ανακύκλωσης 
χαρτικών.

Με αυτόν τον τρόπο, το ήδη υπάρχον σύστημα της 
μαζικής συλλογής χαρτικών από τους Συλλόγους, θα 
διευρυνθεί χάρη σε αυτήν την εύκολη και απλή λύση. 

Επιπλέον, η συλλογή παλιών χαρτικών από το Δήμο 
συμβάλλει στο γεγονός ότι, ακόμα και σε περίπτωση 
μείωσης των τιμών ανακύκλωσης, η διαρκής συλλογή 
παλιών χαρτικών θα είναι εξασφαλισμένη. 

Δεν θα υπάρξουν ξεχωριστά τέλη για τον 
δημοτικό κάδο ανακύκλωσης χαρτικών. Τα έξοδα 
και τα έσοδα της συλλογής παλιών χαρτικών θα 
υπολογίζονται, όπως και τώρα, μαζί με τα τέλη 
των κάδων απορριμμάτων για τα οικιακά σας 
απορρίμματα.

Δημοτικός κάδος ανακύκλω-
σης χαρτικών από το 2018

Παραγγείλτε τον τώρα κιόλας!

Οι μαζικές συλλογές που πραγματοποιούν οι Σύλλο-

γοι ή τα αγαθοεργά ιδρύματα σε πολλές πόλεις και 

κοινότητες της επαρχίας θα συνεχιστούν και μελλο-

ντικά. Γι‘αυτό σας παρακαλούμε να στηρίξετε το 

έργο αυτών των Συλλόγων και στο μέλλον.  
Προ πάντων, η εργασία των νέων που ανήκουν σε αυ-

τούς τους Συλλόγους αποτελεί βασικό κομμάτι ενός λει-

τουργικού κοινωνικού συνόλου και αξίζει τη βοήθεια και 

στήριξη όλων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε και 

τις δύο υπηρεσίες συλλογής παράλληλα!

Abfallwirtschaftsbetrieb des  
Landkreises Tübingen

Wilhelm-Keil-Str. 50 
72072 Tübingen

Τηλέφωνο 07071 207-1333

awb@kreis-tuebingen.de
www.abfall-kreis-tuebingen.de

Δημοτικός κάδος ανακύκλωσης 
χαρτικών στην επαρχία Tübingen 
από το 2018
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ΠΛΗΡΟΦ- 
ΟΡΙΕΣ

ΠΩΣ, ΠΟΤΕ, 

ΓΙΑΤΙ;

ΑΝΑΚΥΚΛ
-

ΩΣΕΤΟ!

Τι θα συμβεί στις πόλεις και τις κοινότητες όπου οι 
Σύλλογοι θα πάψουν να συλλέγουν τα χαρτικά;

Ήδη υπάρχουν κοινότητες και πόλεις στις οποίες οι 
Σύλλογοι δεν πραγματοποιούν πλέον μαζικές συλλογές. 
Σε αυτές τις περιοχές έχουμε φροντίσει έως και το τέλος 
του 2017 να καλύψει το κενό ένας εργολάβος, ο οποίος 
θα συλλέγει τα χαρτικά 10 φορές το χρόνο. Σε ορισμένες 
πόλεις και κοινότητες από το 2018 οι Σύλλογοι θα μειώ-
σουν τη συχνότητα συλλογής των χαρτικών.

Μπορείτε να βρείτε τη λίστα με τις πόλεις και τις 
κοινότητες, στις οποίες θα μειωθεί η συχνότητα, 
στην συνοδευτική επιστολή του παρόντος φυλλα-
δίου ή στην ιστοσελίδα μας.

Θα χρειαστώ δημοτικό κάδο ανακύκλωσης χαρτικών;

Χρησιμοποιήστε τον κάδο ανακύκλωσης χαρτικών για 
χαρτόνι, χάρτινες σακούλες και μικρά χαρτάκια. Τα 
βαριά και καλής ποιότητας χαρτικά όπως εφημερίδες, 
κατάλογοι, διαφημιστικά φυλλάδια και περιοδικά, στοι-
βάξτε τα όλα μαζί, για να τα συλλέξουν οι Σύλλογοι. Έτσι 
και οι Σύλλογοι θα έχουν μέγιστη απόδοση ανά όχημα 
συλλογής και, συνεπώς, καλύτερα έσοδα.

Εάν στην κοινότητά σας δεν συλλέγει πια κανένας 
Σύλλογος τα χαρτικά ή έχουν μειωθεί σημαντικά οι 
αποκομιδές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κάδο 
ανακύκλωσης χαρτικών για όλα τα χαρτικά σας.

Γιατί πρέπει να παραγγείλω τον κάδο ανακύκλωσης 
χαρτικών από τώρα;

Η αξιολόγηση των παραγγελιών, ο διαγωνισμός για την 
προμήθεια των κάδων ανακύκλωσης, η κατασκευή και 
η παράδοσή τους απαιτούν χρόνο. Για τον λόγο αυτό 
είναι σημαντικό να έχουμε την παραγγελία σας έως τις 
24.02.2017. 
Ο πιο γρήγορος και εύκολος τρόπος για να παραγγείλετε 
τον κάδο είναι μέσω του οnline εντύπου που θα βρείτε 
στη σελίδα www.abfall-kreis-tuebingen.de 

Για την online παραγγελία, χρησιμοποιήστε τον 
προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης που θα βρείτε 
στην συνοδευτική επιστολή του παρόντος φυλλα-
δίου. Μπορείτε βέβαια να συμπληρώσετε και το συνημ-
μένο δελτίο και να το αποστείλετε στη διεύθυνση που 
αναγράφεται. BΜην ξεχάσετε να συμπληρώσετε το 
δελτίο στο σύνολό του και να το υπογράψετε!

Πότε και πως θα παραλάβω τον κάδο μου;

Για κάθε ακίνητο ιδιωτικής χρήσης, στο οποίο έχει δη-
λωθεί τουλάχιστον ένας κάδος απορριμμάτων, μπορεί 
να γίνει παραγγελία ενός κάδου ανακύκλωσης χαρτικών. 
Η παράδοση των κάδων θα ξεκινήσει κατά πάσα πιθα-
νότητα προς τα τέλη Οκτωβρίου του 2017. Κατά την 
παράδοση των κάδων δεν χρειάζεται να βρίσκεστε στο 
χώρο σας. Ο κάδος θα τοποθετηθεί μπροστά ή εντός του 
ακινήτου σας. Στον κάδο θα υπάρχει ένα αυτοκόλλητο 
όπου θα αναγράφεται η διεύθυνσή σας.

Σε τι μεγέθη διατίθεται ο κάδος;  
Μπορεί κανείς να παραγγείλει και περισσότερους από 
έναν κάδο;

Ο δημοτικός κάδος ανακύκλωσης χαρτικών διατίθεται 
σε δύο μεγέθη. Το σύνηθες μέγεθος είναι 240 λίτρα. 
Σε ακίνητα με περισσότερα νοικοκυριά, ο αριθμός των 
κάδων εξαρτάται – στην περίπτωση που υπάρχουν πε-
ρισσότερες παραγγελίες ανά ακίνητο – από τον όγκο των 
απορριμμάτων που έχει δηλωθεί για το συγκεκριμένο 
ακίνητο. 

Σε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον κάδους, θα 
πρέπει να απευθυνθείτε στην επιχείρηση διαχείρισης 
απορριμμάτων. Κατόπιν συμφωνίας με την επιχείρηση 
διαχείρισης απορριμμάτων, για συγκροτήματα κατοικι-
ών θα διατίθενται και κάδοι χωρητικότητας 1.100 λίτρων 

για κάθε ακίνητο. Άλλα μόνο στην περίπτωση που θα 
απαιτούνταν τουλάχιστον τρεις κάδοι ανακύκλωσης 
χαρτικών χωρητικότητας 240 λίτρων.

Πόσο συχνά θα συλλέγονται τα χαρτικά στους δημοτι-
κούς κάδους ανακύκλωσης χαρτικών;

Κατά κανόνα κάθε 4 – 5 εβδομάδες. Την ακριβή ημερο-
μηνία συλλογής για την κοινότητά σας θα την βρείτε 
στο ημερολόγιο απορριμμάτων 2018 καθώς και στην 
ιστοσελίδα μας.

Χρησιμοποιώ τον κάδο ανακύκλωσης χαρτικών ενός 
ελεύθερου επαγγελματία, θα χρειαστώ τον δημοτικό 
κάδο ανακύκλωσης χαρτικών;

Δεν είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσετε τον δημο-
τικό κάδο ανακύκλωσης χαρτικών. Αλλά: Οι ημερομη-
νίες συλλογής που αναγράφονται στο ημερολόγιο 
απορριμμάτων ισχύουν μόνο για τους δημοτικούς 
κάδους ανακύκλωσης χαρτικών, τυχόν άλλοι 
κάδοι δεν θα αδειάζουν σε αυτές τις ημερομηνίες! 
Οι δημοτικοί κάδοι ανακύκλωσης χαρτικών θα φέρουν 
ειδική σήμανση, για την αποφυγή τυχόν μπερδέματος 
μεταξύ των διάφορων κάδων.

Σκεφτείτε πως – με τη χρήση ενός δημοτικού κάδου ανα-
κύκλωσης χαρτικών σε συνδυασμό με τη συλλογή των 
χαρτικών από τους Συλλόγους, μεριμνείτε για τη συνεχή 
και αξιόπιστη αποκομιδή των απορριμμάτων.

Χρήσιμες πληροφορίες 
 σχετικά με τον δημοτικό 
κάδο ανα κύκλωσης χαρτικών 

Χρειάζεστε περισσότερες  
πληροφορίες;

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της 
επαρχίας στη διεύθυνση 
www.abfall-kreis-tuebingen.de  
ή καλέστε μας στο τηλέφωνο 
07071 207-1333


