Griechisch

VERPACKUNGEN

ΧΑΡΤΙ

VERPACKUNGEN

ΓΥΑΛΙΝΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Απορρίπτονται

Απορρίπτονται

Όλες οι συσκευασίες από
χαρτί και χαρτόνι, καθώς
επίσης χαρτί και χαρτόνι
που
δεν χρησιμοποιείται ως
συσκευασία, π.χ.:
εφημερίδες, περιοδικά,
φυλλάδια, κατάλογοι,
βιβλία,
τετράδια, φάκελοι,
χαρτοφύλακες, χαρτί
επιστολών και χαρτί
γραφής,
καθαρό χαρτί οικιακής
χρήσης, χαρτοκιβώτια
(διπλωμένα)

Όλες οι συσκευασίες από
γυαλί, με διαχωρισμό του
λευκού από το έγχρωμο
γυαλί, π.χ.: φιάλες και
γυάλινες συσκευασίες για
τρόφιμα, ποτά,
καλλυντικά,
φάρμακα

Απορρίπτονται

Όλες οι συσκευασίες από
πλαστικά και σύνθετα
υλικά, υφαντουργικά
υλικά, κεραμικά,
πολυστυρόλιο, ξύλο και
υλικά βιολογικής βάσης
π.χ.: φιάλες, κεσεδάκια
γιαουρτιών, μεμβράνες,
σάκοι, συσκευασίες
κενού,
συσκευασίες κατάψυξης,
κιβώτια για τη
Δεν απορρίπτονται
συσκευασία ποτών,
Λυχνίες πυράκτωσης,
συσκευασίες μπλίστερ,
μαχαιροπίρουνα μιας
λάμπες φθορισμού,
λαμπτήρες εξοικονόμησης χρήσεως

ενέργειας,
κεραμικές εστίες,
καθρέφτες, τζάμια
παραθύρων,
Δεν απορρίπτονται
γυαλί από μολυβδούχο
Χαρτί με επικάλυψη
κρύσταλλο,
πλαστικού, μη καθαρό
γυάλινα οικιακά σκεύη,
χαρτί,
φαγεντιανά, πορσελάνη,
κιβώτια από συσκευασίες βάζα,
ποτών, φωτογραφίες,
παρμπρίζ
χαρτί τοιχοστρωσίας

PAPIER

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟ
ΕΛΑΦΡΑ ΥΛΙΚΑ

Δεν απορρίπτονται
Πλαστικά προϊόντα, π.χ.:
παιχνίδια, επιστρώσεις
δαπέδων, σωλήνες,
γλάστρες,
είδη οικιακής χρήσης

Σ ΥΛ Λ Ε Ξ Τ Ε Μ Ο Ν Ο Κ Ε Ν Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε ΥΑ Σ Ι Ε Σ!
GLASVERPACKUNGEN

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

MetαΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
υφασματινα ειδη

www.awv.steiermark.at

Απορρίπτονται

Απορρίπτονται

Απορρίπτονται

Όλες οι μεταλλικές
συσκευασίες, π.χ.: κουτιά
ποτών, κονσέρβες, κουτιά
ζωοτροφών, κουτιά για
χρώματα και λάκες,
μεταλλικοί σωλήνες,
μεταλλικά καπάκια,
μεμβράνες συσκευασιών,
βιδωτά πώματα

Καλοδιατηρημένα και
καθαρά ενδύματα,
καλοδιατηρημένες
τσάντες και ζώνες,
τραπεζομάντιλα και
κλινοσέντονα, κουρτίνες,
καλοδιατηρημένα
υποδήματα (δεμένα
μεταξύ τους ανά ζεύγος)

Δεν απορρίπτονται

Δεν απορρίπτονται

Υπολείμματα λαχανικών
και
φρούτων, ξηρά τρόφιμα,
στερεά υπολείμματα
τροφών,
κελύφη αυγών, κομμένα
άνθη, φυτά σε γλάστρες,
χάρτινα φίλτρα με
υπολείμματα καφέ και
τσαγιού, κομμένη χλόη,
φυλλώματα και κλαδιά

Εργαλεία, σύρματα,
καρφιά,
μέρη ποδηλάτων, μέρη
αμαξωμάτων και
κινητήρων,
είδη οικιακής χρήσης από
μέταλλο, απλώστρες
ρούχων

Φθαρμένα ενδύματα,
βρώμικα, βρεγμένα
υφάσματα, μπότες του
σκι, παγοπέδιλα,
τροχοπέδιλα, γαλότσες,
πανάκια καθαρισμού και
κουρέλια, τάπητες,
παιχνίδια, λούτρινα
ζωάκια

Τέφρα (κρύα),
γλάστρες ανθέων,
βούρτσες,
σερβιέτες, κουβάδες από
μέταλλο, καθρέφτες,
πιατικά, τζάμια
παραθύρων, λυχνίες
πυράκτωσης, σαρώματα,
κόπρανα μικρών ζώων,
εργαλεία, κόκκαλα,
δέρμα, μη καθαρό χαρτί,
παιχνίδια, σακούλες για
ηλεκτρικές σκούπες, χαρτί
τοιχοστρωσίας, πάνες,
φθαρμένα ενδύματα και
υποδήματα, βρώμικα,
βρεγμένα υφάσματα,
πανάκια καθαρισμού,
κουρέλια

LEICHTVERPACKUNGEN METALLVERPACKUNGEN

www.gscheitfeiern.at

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Απορρίπτονται

ALTTEXTILIEN

Die Steirischen
Abfallwirtschaftsverbände

www.umwelt.graz.at

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

www.abfallwirtschaft.steiermark.at

Δεν απορρίπτονται
Πλαστικοί σάκοι,
κόκκαλα,
σακούλες για ηλεκτρικές
σκούπες, πάνες, τέφρα,
στρωμνές για γάτες,
περιττώματα μικρών
ζώων,
υγρά υπολείμματα
τροφών,
όπως σούπες, σάλτσες,
έλαια, μαρινάδες

BIOABFALL

Δεν απορρίπτονται
Βιολογικά απόβλητα,
απορρίμματα οικοδομών,
μπαταρίες,
απόβλητα ηλεκτρικού
εξοπλισμού,
λαμπτήρες εξοικονόμησης
ενέργειας, λάμπες
φθορισμού,
προβληματικές ουσίες,
οικιακά σκεύη μιας χρήσεως,
συσκευασίες,
μεταχειρισμένα υφασμάτινα
είδη σε καλή κατάσταση

RESTMÜLL

Griechisch

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Recyclingcenter/Ressourcenpark)

Die Steirischen
Abfallwirtschaftsverbände

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Πρόκειται για επικίνδυνα
οικιακά απόβλητα, π.χ.: λάδια
κινητήρα, λιπαντικά, χρώματα,
κόλλες, δηλητηριώδεις ουσίες,
διαλύτες, φιάλες αερίου,
πυροσβεστήρες, φάρμακα,
χημικές ουσίες

Μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές,
όπως πλυντήρια, στεγνωτήρια,
ηλεκτρικές κουζίνες, πλυντήρια
πιάτων

Λαμπτήρες εκκενώσεως αερίου
και μπαταρίες
απορρίπτονται και σε σημεία
συλλογής προβληματικών ουσιών
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Απόβλητα βρώσιμων λιπών και
ελαίων
παρόλο που δεν περιλαμβάνονται
στην κατηγορία των
προβληματικών ουσιών,
απορρίπτονται χωριστά, π.χ.:
χοιρινό λίπος, λάδια
μεταποιημένων τροφίμων, λάδια
τηγανίσματος

Ηλεκτρικές μικροσυσκευές,
όπως καφετιέρες, μίξερ,
φωτογραφικές μηχανές, συσκευές
αναπαραγωγής DVD, προσωπικοί
υπολογιστές και εξαρτήματα, κινητά
τηλέφωνα,
συσκευές αναπαραγωγής CD

ΚΟΜΜΕΝΗ ΧΛΟΗ

Πρόκειται για απορρίμματα τα
οποία λόγω του μεγέθους ή του
βάρους τους δεν μπορούν να
απορριφθούν στους κάδους με τα
υπόλοιπα απόβλητα, όπως π.χ.:
έπιπλα, ποδήλατα, τάπητες,
στρώματα, απλώστρες ρούχων,
νιπτήρες

όπως κλαδιά δέντρων,
υπολείμματα κοπής φρακτών από
θαμνοειδή, θάμνων και χλόης

Συσκευές ψύξης,
όπως κλιματιστικά, ψυγεία και
καταψύκτες
Συσκευές με οθόνη,
όπως τηλεοράσεις, φορητοί
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οθόνες
ηλεκτρονικών υπολογιστών,
διατάξεις οπτικής παρακολούθησης
Λαμπτήρες εκκενώσεως αερίου,
όπως λαμπτήρες εξοικονόμησης
ενέργειας, λάμπες φθορισμού
Μπαταρίες,
όπως μπαταρίες συσκευών,
επίπεδες
μπαταρίες, συσσωρευτές

PROBLEMSTOFFE

ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Απόρριψη ατελώς

Σε εμπορικές αντιπροσωπείες με
εμβαδόν άνω των 150 m2, για
συσκευές, μόνο κατόπιν αγοράς νέας
παρόμοιας συσκευής.
Οι μπαταρίες συλλέγονται
ανεξαρτήτως αγοράς!

ΜΗΝ ΑΠΟΘΕΤΕΤΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ!
ELEKTRO-ALTGERÄTE BATTERIEN

SPERRMÜLL
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