
Που πηγαινουν τα σκουπιδια 
Πληροϕοριες για τα σηµαντικοτερα ειδη σκουπιδιων 

 
 

  

 
 

Απορριµατα κουζινας οπως: 
−  υπολοιπα ϕρουτων, λαχανικων και ϕαγητων 
− υπολοιπα κρεατος, ψαριων (οχι κοκκαλα) 
−  κατακαθι και ϕιλτρα καϕε, τσαγιου 
−  χαρτοσακουλες 
Απορριµατα κηπου οπως: 
−  κοµµενο γρασιδι, ϕυλλα, υπολοιπα ϕυτων και λουλουδιων 
 
☺ Αυτα τα οργανικα σκουπιδια πηγαινουν ειτε στον πρασινο καδο βιολογικων  
σκουπιδιων (Biotonne) ειτε µπορειτε να τα χρησιµοποιεισετε σαν λιπασµα στον  
ικο σας κηπο. Η αποκοµιδη γινεται κατα τους χειµερινους µηνες καθε 2 εβδοµα− 
δες, κατα τους θερινους καθε εβδοµαδα (βλ. ηµερολογιο αποκοµιδης σκουπιδιων
). 
 

 Μονο απο αµιγη βιολογικα απορριµατα, χωρις αλλες προσµιξεις, µπορει να  
παραχθει υψηλης ποιοτητας λιπασµα. 
 

 
 

−  τενεκεδακια αναψυκτικων, κονσερβες, καπακια (χωρις περιεχοµενο) 
−  συνθετικες υλες (π.χ. πλαστικες σακουλες, κεσεδες γιαουρτιων, µπουκαλια  
    σαµπουαν κλπ.) 
−  καθαρο ϕελιζολ (Styropor) 
−  συσκευασιες χυµων, γαλακτος 
−  καθε ειδους αλουµινοχαρτο 
 
☺ Αυτα τα σκουπιδια ειναι ανακυκλωσιµα και καταλληλα για τους κιτρινους  
σακους. − αποκοµιδη γινεται καθε 2 εβδοµαδες (βλ. ηµερολογιο αποκοµιδης  
σκουπιδιων). 
 
  Προτιµατε συσκευασιες πολλαπλων χρησεων! Προτιµατε προιοντα που  
προσϕερονται χωρις συσκευασια! 
 

 
 

☺ Παρακαλουµε µεταϕερετε τα γυαλια στα αναλογα κοντεινερ (βλ. ηµερολογιο 
 αποκοµιδης σκουπιδιων). Συλλεγονται και χωριζονται κατα χρωµα (ασπρο/καϕ
ε/ πρασινο). 
 

 αρακαλουµε, οσο ειναι δυνατο, χρησιµοποιειτε µπουκαλια πολλαπλων και  
οχι µιας χρησης. 
 

 
 
 

−  εϕηµεριδες, περιοδικα, καταλογοι 
−  χαρτονια 
−  κοµµατακια χαρτιων 
 
☺ ∆ενετε τα χαρτια, τοποθετειστε τα σε χαρτοκιβωτια η σε χαρτοσακουλες.  
−  αποκοµιδη γινεται καθε 6 εβδοµαδες (βλ. ηµερολογιο αποκοµιδης σκουπιδιων) 
 

 Χρησιµοποιειτε τα χαρτια και απο τις δυο πλευρες! Χρησιµοποιειτε ανακυ− 
κλωσιµο χαρτι, µε αυτο τον τροπο προστατευετε πολυτιµες πηγες πρωτων υλων 
(Νερο, δενδρα). 
 

 
 

−  χρωµατα και βερνικια 
−  χηµικα υγρα νοικοκυριου και ϕυτοϕαρµακα 
−  λαµπες ϕθοριου και χαµηλης ηλεκτρικης ενεργειας 
−  µπαταριες 
−  ϕαρµακα 
 
☺ Αυτα τα υλικα πηγαινουν σε συγκεκριµενους τοπους αποκοµιδης (Schadstoffsa
mmelstellen) (βλ. ηµερολογιο αποκοµιδης σκουπιδιων). 
 

 Αυτα τα υλικα ειναι επικινδυνα για το περιβαλλον, προσεξτε τη σωστη  
αποµακρυνση τους. 
 

 
 

−  αποτσιγαρα και σταχτη 
−  σακουλες ηλεκτρικης σκουπας 
−  πανες, σερβιετες, βαµβακοµπαστουνα κλπ. 
−  λαµπες 
−  υπολοιπα κρεατος, ψαριου και κοκκαλα 
 
☺ Οι γκριζοι καδοι αδειαζονται καθε 14 µερες (βλ. ηµερολογιο αποκοµιδης 
 σκουπιδιων). 
 

 Μονο τα απορριµατα που δεν µπορουν να ξαναχρησιµοποιηθουν ειναι  
καταλληλα για τους παραπανω καδους. 
 
Εχετε ερωτησεις; Υπηρεσια διαχειρησης απορριµατων:  
Τηλ: 07071 / 207−1310 εως − 1315  ●  E-Mail: AWB@kreis-tuebingen.de 
Internet:   www.abfall-kreis-tuebingen.de 

Βιολογικα απορριµατα 

Συσκευασιες 

Παλιο γυαλι 

Παλια χαρτια 

Προβληµατικα σκουπιδια 

Υπολοιπα σκουπιδια 


