
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΑΠΟΡΡΙΜ-
ΜΑΤΩΝ
ΚΆΔΟΣ ΜΗ ΆΝΆΚΥΚΛΏΣΙΜΏΝ ΆΠΟΡΡΙΜΜΆ-
ΤΏΝ
Επιτρέπονται, π.χ.: στάχτη, λάμπες, πάνες ακράτειας και χαρτί 
υγείας, μικρά σκουπίδια από το σκούπισμα, πορσελάνη, πάνες, 
απορρίμματα ταπετσαρίας, πολύ λερωμένες συσκευασίες κ.α.

Δεν επιτρέπονται: συσκευασίες όπως χαρτί, γυαλιά, λάμπες 
εξοικονόμησης ενέργειας, λαμπτήρες νέον, ειδικά απόβλητα 
κ.α.

ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΚΆΔΟΣ / ΣΆΚΟΣ (ΆΝΆΛΟΓΏΣ)
Επιτρέπονται, π.χ.: συσκευασίες όπως σακούλες από γάλα, 
αλουμινόχαρτα, μεταλλικά κουτάκια, κεσεδάκια γιαουρτιού, 
σκεύη μιας χρήσης, συνθετικές / πλαστικές φιάλες, συσκευασί-
ες από διογκωμένο πολυστυρένιο, συσκευασίες κενού κ.α. 

Σημαντική υπόδειξη: Δεν ανήκουν όλα τα συνθετικά υλικά ή τα 
πλαστικά στα απορρίμματα συσκευασιών.

Δεν επιτρέπονται, π.χ.: λερωμένες συσκευασίες, γυαλιά,  
χαρτί, υπόλοιπα μη ανακυκλώσιμα απόβλητα, ειδικά απορρίμ-
ματα, ογκώδη απορρίμματα κ.α.

ΚΆΔΟΣ ΧΆΡΤΙΏΝ
Επιτρέπονται, π.χ.: χάρτινες συσκευασίες, χαρτί αλληλογραφί-
ας, βιβλία, τηλεφωνικοί κατάλογοι, εφημερίδες, φυλλάδια, 
χαρτοκιβώτια.

Σημαντική υπόδειξη: Την ημέρα συγκομιδής, μην τοποθετείτε 
επιπλέον παλιά χαρτιά / χαρτοκιβώτια δίπλα στον κάδο, αυτά 
δεν θα απομακρυνθούν.

Δεν επιτρέπονται, π.χ.: πολύ λερωμένα χαρτιά, φωτογραφικό 
χαρτί / χαρτί υγείας, χαρτί περιτυλίγματος δώρων μεταλλιζέ, 
σακούλες ποτών, επιστρωμένο χαρτί, χαρτί καρμπόν κ.α.

ΚΆΔΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΆΠΟΡΡΙΜΜΆΤΏΝ
Άπό την 1η Άπριλίου 2014 υπάρχουν στο Όφενμπαχ κάδοι  
βιολογικών απορριμμάτων. Εκτός από τους προαναφερόμε-
νους, ήδη γνωστούς κάδους, αυτό είναι το τέταρτο είδος  
κάδου. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι έτσι αλλάζει και  
ο διαχωρισμός των απορριμμάτων. Μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα 
απορρίμματα δεν ανήκουν πλέον στον κάδο μη ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων, αλλά στον κάδο βιολογικών απορριμμάτων: 

Επιτρέπονται π.χ.: υπολείμματα κήπου όπως φύλλα, κομμένο 
γκαζόν, λουλούδια, υπολείμματα λαχανικών και φρούτων,  
κατακάθια καφέ και τσαγιού με χαρτί ή σακουλάκια φίλτρου, 
υπολείμματα φαγητών και πολλά άλλα. 

Δεν επιτρέπονται: πλαστικές σακούλες, στάχτη, μέταλλα  
και γυαλί, γλάστρες, δοχεία, περιττώματα, σακούλες σκουπι-
διών και σακούλες από ηλεκτρικές σκούπες και αποτσίγαρα. 
Επίσης βιολογικά απορρίμματα δεν είναι τα βιολογικά πλαστι-
κά, για παράδειγμα από άμυλο καλαμποκιού, ακόμη και εάν  
χαρακτηρίζονται ως βιολογικά.  

Πλήρη λίστα θα βρείτε στον κανονισμό απορριμμάτων του  
δήμου του Όφενμπαχ στον Μάιν. Για ερωτήσεις σχετικά με τον 
κάδο βιολογικών απορριμμάτων απευθυνθείτε στην ESO  
στο τηλέφωνο 069 840004 - 545 ή μέσω email στο  
bioabfall@eso-of.de. 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΓΚΏΔΏΝ ΆΠΟΡΡΙΜΜΆΤΏΝ ΣΤΟ 
ΟΦΕΝΜΠΆΧ
Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού απομάκρυνσης ογκωδών 
απορριμμάτων από τον αριθμό εξυπηρέτησης 840004 - 545, από 
το γκισέ της ESO στο γραφείο πολιτών ή μέσω email με τη  
φόρμα «Antrag auf Sperrmüll» (Άίτηση ογκωδών απορριμμά-
των) στον ιστότοπό μας www.eso-stadtservice.de.

Σημαντική υπόδειξη: Δίνετε ακριβή στοιχεία για το ποιά υλικά /
ποιές ποσότητες θέλετε να παραληφθούν. Μόνο δηλωμένα  
υλικά/ποσότητες συλλέγονται δωρεάν.

Ογκώδη απορρίμματα είναι π.χ. έπιπλα, στρώματα, αντικείμενα 
νοικοκυριού (όχι πιατικά), μοκέτες, χαλιά, PVC, ηλεκτρικές  
συσκευές, πλυντήρια κ.α.

Δεν είναι ογκώδη απορρίμματα π.χ.: παλιά λάδια, παλιά ρούχα, 
μπαταρίες, μπάζα, απορρίμματα κήπων, laminate, παρκέ,  
επιβλαβείς ουσίες, πόρτες / παράθυρα, υπόλοιπα απορρίμματα 
κ.α.

Τοποθέτηση δίπλα στο κράσπεδο του οδοστρώματος:
· Το νωρίτερο το προηγούμενο βράδυ πριν από το ραντεβού 

παραλαβής, μεταξύ των ωρών 20.00 και 22.00 ή το αργότε-
ρο την ημέρα της παραλαβής το αργότερο μέχρι τις 6.00  
το πρωί !

· Μέχρι την παραλαβή των ογκωδών απορριμμάτων από την 
ESO Stadtservice GmbH, υπεύθυνος είναι ο εντολέας,  
ο οποίος πρέπει να καθαρίσει και το πεζοδρόμιο μετά την 
παραλαβή.

ΞΕΧΆΣΆΤΕ ΝΆ ΔΗΛΏΣΕΤΕ ΕΓΚΆΙΡΏΣ ΤΆ 
ΟΓΚΏΔΗ ΆΠΟΡΡΙΜΜΆΤΆ;
Σε αυτή την περίπτωση, η ESO Stadtservice GmbH σας  
προσφέρει ένα ραντεβού ταχείας παραλαβής ογκωδών 
απορριμμάτων με χρέωση. Περισσότερες πληφορορίες 
μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, αρ. τηλεφώ-
νου 840004 - 545 !

Σε ερωτήσεις για την παραλαβή απορριμμάτων σας βοηθά  
ευχαρίστως η υπηρεσία απορριμμάτων στον αριθμό τηλεφώνου 
840004 - 549.
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