
Οι μικρές σας πράξεις  
έχουν μεγάλο αντίκτυπο
Μπορεί να φαίνεται μικρό πράγμα ο διαχωρισμός των απορριμμάτων, 
αλλά έχει μεγάλο αντίκτυπο όταν όλοι το κάνουμε σωστά. 

Η σωστή ανακύκλωση και η μείωση των απορριμμάτων συμβάλλουν 
αρχικά στη εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων μακριά από τους χώρους 
υγειονομικής ταφής, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται ξανά 
και ξανά. Ο σωστός διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων σας, μπορεί να 
μετατραπεί σε πράγματα όπως νέα γυάλινα βάζα και λίπασμα.   

Μάθετε περισσότερα στον ιστότοπο  
sustainability.vic.gov.au

Έχετε κάδο τροφίμων και 
οργανικών απορριμμάτων κήπου;
Εάν δεν έχετε αυτήν τη στιγμή κάδο οργανικών απορριμμάτων 
τροφίμων και κήπου, μπορείτε να εγγραφείτε για να λάβετε έναν.

Θα μπορείτε να βάζετε όλα τα απορρίμματά σας τροφίμων και 
κήπου, περιλαμβανομένων των αποκομμάτων γρασιδιού, κλαδιών 
και κλαδεμάτων, σε αυτόν τον κάδο που θα περισυλλέγεται ανά 
δεκαπενθήμερο. 

Το κόστος αυτής της υπηρεσίας είναι $87.63 ετησίως.  

Βρείτε περισσότερα στο www.whittlesea.vic.gov.au/
foodwaste

* Κάποιες αγροτικές περιοχές ενδέχεται να  
μην είναι επιλέξιμες να λαμβάνουν  
αυτή την υπηρεσία. 

Ο νέος σας κάδος γυαλιών
Για να βοηθήσουμε στη βελτίωση της ποιότητας της 
ανακύκλωσής μας και να διασφαλίσουμε την όσο το δυνατόν 
περισσότερη ανακύκλωση, μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε 
νέες ομάδες ειδών, ο Δήμος του Whitttlesea εισάγει τώρα μια νέα 
υπηρεσία ανακύκλωσης οικιακού γυαλιού. 

Όλα τα νοικοκυριά θα παραλάβουν έναν νέο κάδο 120lt με 
μωβ καπάκια, που θα χρησιμοποιείται για γυαλί.  

Αυτό σημαίνει ότι τα γυάλινα μπουκάλια και τα βάζα θα 
συλλέγονται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμά σας. 

Αυτός ο οδηγός σάς παρέχει μια επισκόπηση του τι τοποθετείται 
σε κάθε κάδο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον 
ιστότοπό μας.

Η αποκομιδή των κάδων σας
> Ο κάδος ανακύκλωσης γυαλιού με μωβ καπάκι θα συλλέγεται 

κάθε τέσσερις εβδομάδες.

> Ο κάδος μικτής ανακύκλωσης με κίτρινο καπάκι θα συνεχίσει 
να συλλέγεται ανά δεκαπενθήμερο.

> Ο κάδος απορριμμάτων με κόκκινο καπάκι θα συνεχίσει να 
συλλέγεται κάθε εβδομάδα.

> Ο κάδος οργανικών απορριμμάτων τροφίμων και κήπου, 
με πράσινο καπάκι, θα συνεχίσει να συλλέγεται ανά 
δεκαπενθήμερο (εάν έχετε επιλέξει αυτή την υπηρεσία).

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.whittlesea.vic.gov.au 
και ελέγξτε το κεφάλαιο My Neighbourhood για τις ημέρες 
αποκομιδής των κάδων.

Βεβαιώνεστε ότι τα καπάκια σε όλους τους κάδους σας είναι 
κλειστά ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση. 

Φύλαξέ με! 

Φυλάξτε αυτόν τον 

οδηγό επάνω στο 

ψυγείο σας ή κάπου 

πρόχειρα.

Ο τρόπος που 
ανακυκλώνουμε 
αλλάζει προς το 
καλύτερο
Μια μικρή πράξη έχει 
μεγάλο αντίκτυπο

Περισσότερες πληροφορίες
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις επισκεφθείτε τον ιστότοπό 
μας, www.whittlesea.vic.gov.au/glassrecycling

Ή επικοινωνήστε μαζί μας: 
resource.recovery@whittlesea.vic.gov.au
9217 2170



Βάλτε ελαφρά ξεπλυμένα, άδεια γυάλινα μπουκάλια και βάζα στον 
κάδο ελεύθερα, όχι σε σακούλες. Τα καπάκια και τα πώματα των 
φιαλών πρέπει να αφαιρούνται και να τοποθετούνται στον κάδο 
κοινών απορριμμάτων. Οι ετικέτες δεν χρειάζεται να αφαιρούνται.

Υπολείμματα τροφίμων και απορρίμματα κήπου μόνο. Αφαιρείτε τις 
ετικέτες από τα φρούτα.

Βάζετε τα ανακυκλώσιμά σας ελεύθερα, όχι σε σακούλες.

Διπλώνετε τα κουτιά για να εξοικονομείτε χώρο.

Το γυαλί δεν τοποθετείται πλέον σ’ αυτό τον κάδο.

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κάδο μόνο για πράγματα που 
δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε κανέναν από τους άλλους 
κάδους.

    Ναι     Ναι     Ναι     Ναι

Πλαστικές σακούλες ή πλαστικές συσκευασίες, καπάκια βάζων 
πώματα μπουκαλιών, φελλούς, αντλίες, σπρέι, σταγονόμετρα, 
χαρτόνια, πιατικά, όπως πιάτα, δίσκοι ή φλιτζάνια/κούπες, 
ποτήρια, γυάλινα μαγειρικά σκεύη, ανθοδοχεία, λαμπτήρες.

Πλαστικές σακούλες, άλλες μαλακές πλαστικές ύλες, 
ενδύματα, υποδήματα, υφάσματα, πλαστικοποιημένα 
ή κερωμένα χαρτόνια, ηλεκτρονικά απορρίμματα και 
μπαταρίες, γυαλί, πιατικά, πολυστυρένιο (φελιζόλ).

Ηλεκτρονικά απορρίμματα και μπαταρίες, 
οικιακά χημικά, ανακυκλώσιμα είδη, χώμα, 
οικοδομικά υλικά

Πλαστικά, περιλαμβανομένων των βιοδιασπώμενων ή μη 
πιστοποιημένων κομποστοποιήσιμων πλαστικών, κάψουλες καφέ, 
φακελάκια τσαγιού, ακαθαρσίες γατών και ζώων, μεγάλα κλαδιά, 
κορμοί δέντρων, υγρά, πάνες, υγρά μαντήλια.

Ανακύκλωση γυαλιού Τρόφιμα και βιολογικά προϊόντα κήπου Μικτή ανακύκλωση Γενικά απορρίμματα

 Ληγμένα, μη βρώσιμα 
τρόφιμα 

 Υπολείμματα καφέ,  
τσαγιού (όχι σε  
σακουλάκι) 

 Γαλακτοκομικά 
περιλαμβανομένου 
γιαουρτιού

 Υπολείμματα φρούτων και 
λαχανικών

 Κρέας, θαλασσινά, κόκαλα, 
τσόφλια αυγών

 Φύλλα, φυτά, κλαδιά, 
γρασίδι, αγριόχορτα  

 Τα πλαστικά μπουκάλια  
και δοχεία είναι  
αποδεκτά 

 Κονσέρβες αλουμινίου 
και λευκοσιδήρου, 
μεταλλικά κουτάκια ποτών, 
αλουμινόχαρτο

 Χαρτόνι, συσκευασίες 
δημητριακών, χάρτινες 
θήκες αυγών

 Χαρτί, εφημερίδες, 
περιοδικά, χαρτοφάκελοι

 Σπασμένα γυάλινα 
μαγειρικά σκεύη, πιατικά 
και καθρέφτες

 Πάνες, υγρά μαντήλια, 
ακαθαρσίες γάτας και 
άλλων ζώων

 Παλιά ρούχα, παπούτσια 
ή υφάσματα που δεν 
επισκευάζονται ή 
δωρίζονται

 Kαπάκια βάζων, πώματα 
μπουκαλιών, αντλίες, σπρέι, 
σταγονόμετρα

 Πλαστικοποιημένα ή 
κερωμένα χαρτόνια όπως 
συσκευασίες γάλακτος και 
χυμών

 Γυάλινα μπουκάλια, 
συμπεριλαμβανομένων 
μπουκαλιών μπύρας, 
κρασιού και ελαιόλαδου 

 Γυάλινα βάζα, 
συμπεριλαμβανομένων 
βάζων σάλτσας ζυμαρικών 
και μπαχαρικών

 Γυάλινα μπουκάλια και βάζα 
φαρμάκων ή καλλυντικών

Όχι Όχι Όχι Όχι

Τι μπαίνει σε κάθε κάδο 

www.whittlesea.vic.gov.au/waste Δεν είστε σίγουροι πού θα πρέπει να πάει κάτι;  Σαρώστε τον κωδικό QR για να μάθετε περισσότερα.


