Υπόλοιπα απορρίμματα
Στους γκρίζους κάδους οικιακών απορριμμάτων ή στους κάδους υπόλοιπών απορριμμάτων ανήκουν όλα τα
απορρίμματα τα οποία δεν συμπεριλήφθηκαν από τα συστήματα ανακυκλώσιμων υλικών, ιδιαίτερα
αποτσίγαρα, σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, σκουπίδι, μη χρησιμοποιημένα πλέον αντικείμενα καθημερινής
χρήσης κλπ.

Βλαβερές ουσίες
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη:
Προβληματικά απορρίμματα (βλαβερά απορρίμματα) όπως μπαταρίες, λαμπτήρες ηλεκτρικής εκκένωσης,
οξέα καθώς και μη εντελώς κενά κουτιά με χρώματα, βερνίκια, κόλλες κλπ. είναι επικίνδυνα απορρίμματα.
Πρέπει να παραδίδονται στο αρμόδιο ειδικό προσωπικό του οχήματος βλαβερών ουσιών.

Βιολογικά απορρίμματα
Στους καφετί κάδους οργανικών απορριμμάτων ανήκουν όλα τα οργανικά υπολείμματα όπως π.χ.
απορρίμματα φρούτων, λαχανικών και κήπων, φίλτρα καφέ, φακελάκια τσαγιού, υπολείμματα ψωμιού,
τσόφλια αυγού κλπ..
Προσοχή: Όλα τα άλλα απορρίμματα και υπολείμματα δεν πρέπει να ρίπτονται στον κάδο οργανικών
απορριμμάτων και είναι επιβλαβή για τη διαδικασία αποσύνθεσης! Ακόμα και σακούλες βιοαπορριμάτων
από βιοαποικοδομήσιμο πλαστικό, ανεξάρτητα εάν έχει χαρακτηριστεί ως βιοαποικοδομήσιμο, δεν
επιτρέπεται να ρίπτονται στον κάδο οργανικών απορριμμάτων.
Συμβουλή: Για να μην δώσετε καμιά ευκαιρία σε σκουλήκια, πρέπει να τυλίξετε όλα τα απορρίμματα
κουζίνας και κήπου σε χαρτί εφημερίδας και να τα ρίξετε έτσι στον κάδο οργανικών απορριμμάτων. Ως
εναλλακτική λύση υπάρχουν στο εμπόριο μικρές χάρτινες σακούλες βιοαπορριμάτων που είναι
βιοαποικοδομήσιμες.

Ογκώδη απορρίμματα
Όλα τα απορρίμματα τα οποία δεν χωράνε στον κάδο υπόλοιπων απορριμμάτων, μπορούν να διατεθούν
ως ογκώδη απορρίμματα.
Παραδείγματος χάριν: τραπέζια, ντουλάπες, καρέκλες, καναπέδες, μοκέτες, καροτσάκια για μωρά,
στρώματα, κρεβάτια, απλώστρες ρούχων, ποδήλατα, ογκώδη παιχνίδια κλπ.
Όλα οι ηλεκτροκίνητες συσκευές αποσύρονται ξεχωριστά από τα οικιακά ογκώδη απορρίμματα.
Προσοχή: Στα ογκώδη αντικείμενα δεν συγκαταλέγονται όλα τα είδη δόμησης και υγιεινής όπως σανίδες,
δοκοί, φατνώματα, πλαίσια παραθύρων, πόρτες, φράκτες, μπανιέρες, νιπτήρες, λεκάνες τουαλέτας,
καλοριφέρ, πλακάκια, στόρια καθώς και εξαρτήματα αυτοκινήτων, μοτοποδήλατα, βενζινοκίνητες
χορτοκοπτικές μηχανές, απορρίμματα από ανακαίνιση, απορρίμματα κήπου, σάκοι απορριμμάτων ή
χαρτόνια με οικιακά σκουπίδια.
Κομμάτια που δεν μπορούν να σηκώσουν δυο άτομα (πάνω από 50 κιλά ανά ξεχωριστό κομμάτι),
δεν θα παραλαμβάνονται για την μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων.

Ηλεκτρικές συσκευές
Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές στις οποίες ρέει ηλεκτρικό ρεύμα – ανεξάρτητα αν είναι συσσωρευτές,
μπαταρίες ή πρίζες- πρέπει να διαθέτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και ογκώδη
απορρίμματα.
Η μεταφορά ηλεκτρικών συσκευών ( πλυντηρίων, πλυντηρίων πιάτων, ψυκτικών συσκευών, ηλεκτρικών
κουζινών, στεγνωτήρων, τηλεοράσεων, οθονών, Ηλεκτρικών Υπολογιστών, συσκευών Hifi κλπ.) ή ελαιοακτινοβολητές πραγματοποιείται σε ειδικές ημερομηνίες ξεχωριστά από την μεταφορά ογκωδών
απορριμμάτων, κατά κανόνα μετά από γραπτή ανακοίνωση.
Μικρές ηλεκτρικές συσκευές όπως π.χ. ρολόγια, τηλέφωνα, φρυγανιέρες, μίξερ, καφετιέρες, ηλεκτρικές
ξυριστικές συσκευές, γουόκμαν, Gameboys, ηλεκτρικά παιχνίδια κλπ. συλλέγονται από το όχημα βλαβερών
ουσιών.
Προσοχή: Δεν συγκαταλέγονται στην περισυλλογή παλιών ηλεκτρικών συσκευών δομικά στοιχεία χωρίς
αυτόνομη λειτουργία (π. χ. συμπυκνωτές, καλώδια, βύσματα), σταθερά ενσωματωμένες συσκευές αερισμού
και εγκαταστάσεις κλιματισμού, συσκευές θέρμανσης νερού, θερμάστρες νυκτερινού ηλεκτρικού ρεύματος,
βενζινοκίνητες κουρευτικές μηχανές, αποσυνθεμένες συσκευές και μολυσμένες συσκευές (π.χ. συσκευές
μέτρησης σακχάρου στο αίμα).
Θα βρείτε τις ειδικές ρυθμίσεις για την απόσυρση παλιών ηλεκτρικών συσκευών του δήμου σας ή της
κοινότητά σας στο ημερολόγιό σας αναφορικά με τα απορρίμματα.

Επιπρόσθετες θέσεις παράδοσης παλιών ηλεκτρικών
συσκευών:
Κοινότητα/δήμος

Θέση παραλαβής
AWB Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach

Betriebshof
Obereschbach 1
51429 Bergisch Gladbach
Τρι, Τε, Πε

16.00 - 18.00 η ώρα

Ώρες κοινού:
Δευ - Σα

9.00 - 12 η ώρα

Εδώ μπορείτε να παραδώσετε άνευ τελών παλιές ηλεκτρικές συσκευές από
ιδιωτικά νοικοκυριά και εμπορικές επιχειρήσεις!
Προσοχή: Κατά την παράδοση πάνω από 20 οικιακών μεγάλων συσκευών, ψυγείων ή συσκευών IT πρέπει
αυτό να το αναφέρετε εκ των προτέρων στις Κεντρικές Θέσεις Συγκέντρωσης.

Χαρτί
Στο κοντέινερ χαρτιού ή στον μπλε ή πράσινο κάδο χαρτιού πρέπει να τοποθετούνται:









χάρτινες συσκευασίες
χαρτόνι
εφημερίδες
περιοδικά
κατάλογοι, κόλλα αλληλογραφίας, τετράδια
φάκελοι
πακέτα τσιγάρων
χάρτινες σακούλες

Στο παλιό χαρτί δεν ανήκουν χαρτόνια χυμών και γάλατος (TetraPaks)! Αυτά ανήκουν στον κίτρινο σάκο.
Επιβλαβές στο παλιό χαρτί είναι χαρτομάνδηλα, λαδόχαρτο, χαρτοπετσέτες, χαρτί υγείας, φωτογραφίες,
υπολείμματα ταπετσαρίας, επιστρωμένα φύλα φαξ και καρμπόν ή βρώμικο χαρτί! Αυτά τα απορρίμματα
ανήκουν στον κάδο υπόλοιπων απορριμμάτων.

Συσκευασίες ελαφρών υλών
Υπό τον όρο συσκευασίες ελαφρών υλών εννοούμε όλες τις συσκευασίες από πλαστικό, μέταλλο, αλουμίνιο,
φελιζόλ, ενωτικά υλικά (ένα μίγμα από χαρτί, πλαστικό και αλουμίνιο). Όλα αυτά πρέπει να συγκεντρώνονται
καθαρά και χωρίς υπολείμματα στον κίτρινο σάκο ή στον κίτρινο κάδο.
Βασικός κανόνας: Όλες οι συσκευασίες πώλησης που δεν είναι από γυαλί ή χαρτί και φέρουν την "Πράσινη
κηλίδα" είναι για "το Κίτρινο".









κύπελλα για μαργαρίνη, σαντιγί, πουτίγκα και γιαούρτι
Καβούκια για φρούτα και λαχανικά, καβούκια για φαγητά του φούρνου μικροκυμάτων
Σακούλες για γαριδάκια και φιστίκια
Χαρτόνια για ποτά (TetraPaks) για χυμούς και γάλα
Κονσέρβες και κουτιά για ποτά, κενά σπρέι
Συσκευασίες πώλησης από αλουμινόχαρτο (π.χ. συσκευασίες κενού για καφέ)
Μπουκάλια μαλακτικού κλπ.
Πλαστικές συσκευασίες και πλαστικές σακούλες

Δεν πρέπει να τοποθετείτε στον κίτρινο σάκο / στον κίτριον κάδο π.χ.: πολύ βρώμικες συσκευασίες
πώλησης, απορρίμματα δόμησης και ανακαίνισης, φορείς ηχητικής εγγραφής, μεμβράνες επικάλυψης,
δίχτυα από άχυρο, σχοινιά, ταινίες (π.χ. ταινίες περιτύλιξης για χαρτόνια), παιδικά παιχνίδια, υποδήματα,
υφάσματα, υπολείμματα μοκέτας, μπάζα, σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, φάρμακα, ενέσεις, λάστιχα,
μπαταρίες, παλιές κατσαρόλες και κουζινικές συσκευές ή αντικείμενα χρήσης όλων των ειδών.
Και επιδερμίδες λουκάνικων, κουταλοπήρουνα μιας χρήσης, γλάστρες, κεράκια για τσάι και τάφους, θήκες
για CD και DVD, βιντεοκασέτες, θήκες και βαλίτσες εργαλείων πρέπει να ρίπτονται στον κάδο υπόλοιπων
απορριμμάτων.

Γυαλιά
Στα γνωστά κοντέινερ για άσπρο, καφέ και πράσινο γυαλί ανήκουν αποκλειστικά μόνο γυάλινες συσκευασίες
τα οποία δεν μπορούν να επιστραφούν μέσω του συστήματος επιστροφής:





μπουκάλια κρασιού και χυμού
γυάλινες κονσέρβες και γυάλινες συσκευασίες για μαρμελάδα
Μπουκάλια λαδιού, ξυδιού, σάλτσας και γλυκαντικών ουσιών
Μπουκάλια μπάνιου, για σαμπουάν κλπ.

Επίσης: μπλε, μαύρα ή κόκκινα γυαλιά μπορείτε να τα ταξινομήσετε για τα πράσινα γυαλιά.
Προσοχή: Πώματα μπουκαλιών και βιδωτά καπάκια βάζων μπορείτε να τα τοποθετήσετε επίσης στα
κοντέινερ. Παρακαλούμε μην τοποθετείτε πώματα πάνω στα κοντέινερ ή μην τα ρίπτετε στο πάτωμα!
Δεν συγκαταλέγονται στα παλιά γυαλιά π.χ. όλα
τα είδη κεραμικής, πήλινα, λιθοκέραμα ή πορσελάνης, καθρέφτη, τζαμιού και γλόμπων. Επίσης και γυαλιά
που αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες (γυαλί Jenaer ή Pyrex) δεν πρέπει να ρίπτεται στο κοντέινερ
γυαλιών, αλλά στον κάδο υπόλοιπων απορριμμάτων. Λόγος: Αυτά τα γυαλιά δεν λιώνει υπό κανονικό
λιώσιμο κενού γυαλιού και ρυπαίνει τα καινούργια γυαλιά δημιουργούνται.

Που ρίχνουμε τα παλιά γυαλιά που δεν ανήκουν στο κοντέινερ συλλογής γυαλιών;
Αυτά τα γυαλιά τα ρίχνουμε στον κάδο υπόλοιπων απορριμμάτων.
Συμβουλή: Τοποθετήστε γυαλιά ή καθρέφτες μεταξύ δυο στρωμάτων χαρτονιού και σπάστε τα με ένα
σφυρί. Στη συνέχεια ρίχτε τα κομμάτια γυαλιού στον κάδο υπόλοιπων απορριμμάτων.

