
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

Τώρα που τα απορρίμματα φαγητών πάνε στον πράσινο κάδο, θα πρέπει να υπάρχουν λιγότερα σκουπίδια.

Μελλοντικά, για να υπάρχει καλύτερη διάκριση μεταξύ των δύο κάδων με τα πράσινα καπάκια που 
χρησιμοποιούνται από τη νέα υπηρεσία, ο Δήμος θα αντικαταστήσει τα σκούρα πράσινα καπάκια των κάδων 
με κόκκινα καπάκια.

Ο κάδος απορριμμάτων σας συλλέγεται εβδομαδιαίως.

Τι μπορεί να μπει μέσα;✔ Τι δε μπορεί να μπει 
μέσα;

✘

ΤΑ ΜΑΛΑΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΟΥΝ ΣΤΑ 

ΣΗΜΕΙΑ REDCYCLE ΣΤΑ COLES AND 
WOOLWORTHS. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ  

WWW.REDCYCLE.NET.AU

Απαγόρευση στο περιεχόμενο κάδων

Το 2019 η Κυβέρνηση της Βικτώριας απαγόρευσε όλα τα ηλεκτρονικά απόβλητα από την 
υγειονομική ταφή. Τα ηλεκτρονικά απόβλητα, περιλαμβανομένων των τηλεοράσεων και των 
συσκευών κουζίνας, CD, λαμπτήρων και κασετών εκτυπωτών, πρέπει να διαχωρίζονται από τον 
κάδο σας απορριμμάτων και να μεταφέρονται σε διάφορες τοποθεσίες. Δείτε τον ιστότοπο του 
Δήμου για λεπτομέρειες.

ΔΟΧΕΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ &  
ΣΚΕΥΗ ΦΟΥΡΝΟΥ

ΔΟΧΕΙΑ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 
& ΔΙΣΚΟΙ, ΚΑΙ ΑΦΡΩΔΕΙΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΓΥΑΛΙΝΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΠΑΝΕΣ ΜΩΡΩΝ & 
ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΠΑΚΙΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ & 
ΑΜΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΦΑΓΗΤΩΝ & ΚΗΠΟΥΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΙ 3-4 E6-7

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΠΟΓΙΩΝ, 
ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Η ΧΗΜΙΚΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Δείτε το hobsonsbay.vic.gov.au/recycling ή καλέστε το 1300 179 944 για εκδόσεις αυτού του φύλλου πληροφοριών σε άλλη γλώσσα.

ΑΝΑΜΙΚΤΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

 Τι μπορώ να 
βάλω μέσα;✔ Τι δεν μπορώ να 

βάλω μέσα;✘

Πρωτίστως να αποφεύγετε τα απορρίμματα
Πολλοί άνθρωποι έχουν ήδη αλλάξει τις καθημερινές τους συνήθειες και έχουν μαζί τους ένα 
επαναχρησιμοποιήσιμο φλιτζάνι καφέ και μια τσάντα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να αγοράσετε προϊόντα με 
λιγότερη συσκευασία ή με συσκευασία που μπορεί να ανακυκλωθεί ξανά σε νέα προϊόντα. Δείτε τις Συμβουλές 
Αποφυγής Απορριμμάτων στον ιστότοπο του Δήμου για λεπτομέρειες.

Δείτε το hobsonsbay.vic.gov.au/recycling ή καλέστε το 1300 179 944 για εκδόσεις αυτού του φύλλου πληροφοριών σε άλλη γλώσσα.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ: PET Η PETE (ΚΩΔΙΚΟΣ 1), HDPE (ΚΩΔΙΚΟΣ 2) & PP 
(ΚΩΔΙΚΟΣ 5): ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΡΡΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΧΑΡΤΟΝΙ: ΧΑΡΤΟΝΙ ΧΩΡΙΣ 
ΚΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ 

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

ΧΑΡΤΙΚΑ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΚΑ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ 
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ, ΧΑΡΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΦΑΚΕΛΟΥΣ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΑΤΣΑΛΙ: ΑΤΣΑΛΙΝΑ 
ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΟΚΟΥΤΙΑ, ΚΑΙ 

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (ΣΕ ΜΠΑΛΛΕΣ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10ΕΚ.) 

ΔΟΧΕΙΑ ΑΕΡΟΖΟΛ – ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΕΚΡΑΓΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ

ΧΑΡΤΙ & ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΕΡΙΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ & 

ΤΗΓΑΝΙΑ

ΔΟΧΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ/ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ 
UHT/TETRA-PAKS

ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΑ 

ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΙ 

ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΤΑ 

ΔΟΧΕΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ: ΚΩΔΙΚΟΙ 3, 4, 6 & 7: 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΣΚΩΝ 

ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ, ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΨΩΜΙΟΥ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, 

ΦΙΑΛΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ, ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΚΑΠΑΚΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ – 
ΑΔΕΙΕΣ Η ΓΕΜΑΤΕΣ ΜΕ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ

ΓΙΑΛΙ

ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΠΙΑΤΙΚΑ & 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΥΦΑΣΜΑΤΑ & ΑΛΛΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

• Η τοποθέτηση λανθασμένων αντικειμένων στον κίτρινο 
κάδο είναι προβληματική. Μειώνει την ποιότητα και την αξία 
των συλλεγομένων υλικών, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον 
εξοπλισμό διαλογής και μπορεί να έχει αποτέλεσμα το φορτίο 
του φορτηγού καταλήξει σε χώρο υγειονομικής ταφής.

• Εάν δεν είστε βέβαιοι αν κάποιο αντικείμενο μπορεί να 
τοποθετηθεί στον κάδο, μην το τοποθετήσετε μέχρι να 
μπορέσετε να ανατρέξετε στον ιστότοπο  
του Δήμου ή στην Εφαρμογή  
Recycling 2.0. στο τμήμα “Σε ποιο  
κάδο πάει αυτό;” (‘Which bin  
does this go in?’) 

• Ο Δήμος πραγματοποιεί τακτικές επιθεωρήσεις των κάδων 
για να δώσει σχόλια στους κατοίκους και να διασφαλίσει ότι 
τοποθετούνται τα σωστά αντικείμενα στους σωστούς κάδους. 
Εάν βρείτε μία ετικέττα κολλημένη στον κάδο σας, πιθανά 
σημαίνει ότι κάδος περιείχε αντικείμενα που δεν πρέπει να 
τοποθετηθούν σ’ αυτόν. Η ετικέττα δεν είναι πρόστιμο.

• Ο Δήμος και οι συνεργάτες μας ανακύκλωσης εργαζόμαστε 
συνεχώς να βρούμε νέες τοπικές τελικές αγορές και ευκαιρίες 
ανακύκλωσης για είδη οικιακής χρήσης.

• Η αποκομιδή του κάδου σας ανακύκλωσης γίνεται ανά 
δεκαπενθήμερο.

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ• Μόνο πλαστικά με 
κωδικούς 1, 2 και 5 ✔• Χωρίς καπάκια ✔• Ξεπλυμένα δοχεία ✔



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ

Ο διαχωρισμός των απορριμμάτων γυαλιού του νοικοκυριού σας στο δικό του κάδο 
σημαίνει ότι υπάρχει περισσότερο διαθέσιμο γυαλί για ανακύκλωση σε νέα βάζα και 
μπουκάλια και σε ορισμένες περιπτώσεις, σε υλικά για οδικά και σιδηροδρομικά έργα. 
Το περισσότερο γυαλί μπορεί να ανακυκλωθεί ξανά και ξανά, χωρίς απώλεια της 
ακεραιότητάς του.

Η αποκομιδή του κάδου σας γυαλιού γίνεται κάθε τέσσερις εβδομάδες.

Τι μπορεί να μπει 
μέσα;

✔ Τι δε μπορεί να μπει 
μέσα;

✘

ΣΥΝΤΟΜΗ  ΟΔΗΓΙΑΑφαιρείτε τα καπάκια. Τα 

μεταλλικά και πλαστικά 

καπάκια είναι συνήθως 

κατασκευασμένα από  

μείγμα υλικών και πάνε 

στον κάδο γενικών 
απορριμμάτων.

ΓΥΑΛΙΝΑ ΒΑΖΑ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ)

ΓΥΑΛΙΝΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

ΦΙΑΛΕΣ ΑΡΩΜΑΤΩΝ

ΔΟΧΕΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ & 
ΣΚΕΥΗ ΦΟΥΡΝΟΥ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΠΙΑΤΙΚΑ

ΦΕΛΟΙ, ΚΑΠΑΚΙΑ 
ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ & ΒΑΖΩΝ

ΓΥΑΛΙΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ)

Το διαυγές, πράσινο & καφέ γυαλί είναι αποδεκτό 

Παρακαλούμε ξεπλένετε όλα μπουκάλια και τα βάζα για αποφυγή 
μόλυνσης. Δείτε τον ιστότοπο του Δήμου πώς να πετάτε τους λαμπτήρες.

Δείτε το hobsonsbay.vic.gov.au/recycling ή καλέστε το 1300 179 944 για εκδόσεις αυτού του φύλλου πληροφοριών σε άλλη γλώσσα.

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΦΑΓΗΤΩΝ &  
ΚΗΠΟΥ

Τι μπορεί να μπει μέσα;✔

Χρησιμοποιώντας τον κάδο με το ανοιχτό πράσινο καπάκι για απορρίμματα τροφίμων 
και κήπου, θα εκτρέπονται περίπου 8.000 τόνοι απορριμμάτων από τους χώρους 
υγειονομικής ταφής κάθε χρόνο. Τα περιεχόμενα του πράσινου κάδου αποστέλλονται 
σε μια εγκατάσταση όπου τα υλικά ανακυκλώνονται σε χρήσιμα υλικά, όπως σε κομπόστ 
(οργανικό λίπασμα) και βελτιωτικά εδάφους, για να επανατοποθετηθούν στη γη. 

Ο πράσινος κάδος σας συλλέγεται κάθε δεκαπενθήμερο.

Αποφεύγετε να πετάτε τρόφιμα

Σύμφωνα με έρευνες, περισσότερο από το ήμισυ των απορριμμάτων τροφίμων που παράγονται 
από το μέσο νοικοκυριό μπορεί να αποφευχθεί. Δείτε τον ιστότοπο του Δήμου για συμβουλές και 
συνδέσμους.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΟΔΗΓΙΑΔεν γίνονται αποδεκτές βιοπλαστικές/
λιπασματοποιήσιμες 

σακούλες.

Τι δε μπορεί να 
μπει μέσα;

✘

ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
(ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ & ΩΜΑ)

ΚΡΕΑΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ & ΚΟΚΚΑΛΑ 
(ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ & ΩΜΑ)

ΨΩΜΙ, ΖΥΜΑΡΙΚΑ, 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ & ΡΥΖΙ

ΚΛΑΔΙΑ, ΚΛΑΡΑΚΙΑ & 
ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, 
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ, & 

ΣΚΟΡΔΟ

ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ, ΓΡΑΣΙΔΙ, 
ΦΥΛΛΑ & ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

ΜΙΚΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ (ΑΝΩΤ. 
ΜΕΓΕΘΟΣ 10ΕΚ. Χ 30 ΕΚ.)

ΤΟΥΒΛΑ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ & 
ΜΠΑΖΑ 

ΣΤΑΧΤΗ & ΧΩΜΑ

ΤΡΙΜΜΕΝΟΣ 
ΚΑΦΕΣ & ΦΥΛΛΑ 

ΤΣΑΓΙΟΥ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ & 
ΤΣΟΦΛΙΑ ΑΒΓΩΝ

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΚΑΦΕ 
& ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 

ΤΣΑΓΙΟΥ

ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ 
ΖΩΩΝ & ΑΜΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΑΝΕΣ ΜΩΡΩΝ & 
ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ & 
ΓΛΑΣΤΡΕΣ 

ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΑ, ΓΥΑΛΙ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ & 
ΧΑΡΤΟΝΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ 
(ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ 

& ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ)

ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ(ΑΝΩ ΤΩΝ 
30 ΕΚ.) & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ 

ΞΥΛΟ

Δείτε το hobsonsbay.vic.gov.au/recycling ή καλέστε το 1300 179 944 για εκδόσεις αυτού του φύλλου πληροφοριών σε άλλη γλώσσα.


