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ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΔΡΑΣΗ (                          )

Η Διαδικασία  
συλλογής  
αποβλήτων  
αλλάζει στο  
Δημο του Glen Eira. 
Ξεκινώντας από την Δευτέρα, 26 Ιουλίου,  
οι πράσινοι κάδοι θα συλλέγονται  
κάθε εβδομάδα και οι κόκκινοι κάθε δεύτερη  
εβδομάδα.

Επισκεφθείτε τη Ηλεκτρονική διεύθυνση www.gleneira.vic.
gov.au/onit για περισσότερες πληροφορίες για τις αλλαγές.

Εάν έχετε ανησυχίες για την αλλαγή, μπορείτε να στείλετε 
email στη διεύθυνση recyclingandwaste@gleneira.vic.gov.au 
ή να καλέσετε το  9524 3333.

Και εάν θέλετε συμβουλές για τον διαχωρισμό και την 
ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ακολουθήστε μας στο  
@cityofgleneira στο Instagram – προσθέτουμε νέες 
ιστορίες για το ζήτημα των αποβλήτων κάθε εβδομάδα.

Έχουμε, επίσης, και σελίδα στο Facebook — 
@sustainablelivingGlenEira 
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Γιατί αλλάζει η διαδικασία 
συλλογής των αποβλήτων;  

Αυτή την στιγμή, το 40 τοις εκατό των 
αποβλήτων στους κόκκινους κάδους μας 
είναι τρόφιμα και άλλα οργανικά υλικά.

Σε μία χωματερή, αυτά τα τρόφιμα και 
τα οργανικά απόβλητα απελευθερώνουν 
μεθάνιο και άλλα αέρια του 
θερμοκηπίου, συμβάλλοντας στην 
κλιματική αλλαγή. Εάν ο καθένας στο 
Glen Eira έβαζε υπολείμματα τροφίμων 
στον πράσινο κάδο του, θα μπορούσαμε 
να αποφύγουμε την είσοδο 22.500 τόνων 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην 
ατμόσφαιρα κάθε χρόνο.

Η εργαλειοθήκη σας για τα απόβλητα

40%
των αποβλήτων στους
κόκκινους κάδους μας

είναι τρόφιμα και
οργανικά απόβλητα

Η Διαδικασία  
συλλογής  
αποβλήτων  
αλλάζει στο  
Δημο του Glen Eira. 
Ξεκινώντας από την Δευτέρα, 26 Ιουλίου,  
οι πράσινοι κάδοι θα συλλέγονται  
κάθε εβδομάδα και οι κόκκινοι κάθε δεύτερη  
εβδομάδα.

Αυτή η εργαλειοθήκη έχει όλες τις πληροφορίες που 
χρειάζεστε – πώς να διαχωρίσετε τα απόβλητά σας, για 
ποιον ισχύουν οι αλλαγές, και τι να κάνετε εάν χρειάζεστε 
περισσότερη υποστήριξη.

Δημιουργήσαμε μια συλλογή συμβουλών για τους 
πράσινους, κίτρινους και κόκκινους κάδους για να 
διασφαλίσουμε την υποστήριξή σας για αυτή την αλλαγή.

Τα τρόφιμα και τα οργανικά απόβλητα 
συμβάλλουν, επίσης, στο αυξανόμενο 
κόστος της χωματερής, καθώς ο χώρος της 
χωματερής εξαντλείται.
Στον πράσινο κάδο, τα τρόφιμα τα 
και οργανικά απόβλητα μπορούν να 
αξιοποιηθούν.

Μετά την μετατροπή τους σε λίπασμα, 
χρησιμοποιούνται για να συντηρήσουν 
κήπους, φάρμες και πάρκα.

Συμβάλετε και εσεις μαζι μας να 
δημιουργήσουμε εναν πιο πράσινο Δήμο.



ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΔΡΑΣΗ (                          )

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον 
πράσινο κάδο σας

Από τον Μάιο 2018, η κοινότητά μας εργάζεται 
για να μειώσει τα υπολείμματα τροφίμων 
που καταλήγουν στην χωματερή βάζοντας τα 
αποφάγια στον πράσινο κάδο. Οι δημότες μας το 
κάνουν ήδη,  δημιουργώντας ένα πιο πράσινο  
Glen Eira για όλους μας.

Διατίθενται δωρεάν κουτιά για να 
σας διευκολύνουν να ανακυκλώνετε 
τα υπολείμματα των τροφίμων σας. 
Μπορείτε να συλλέξετε το δικό σας στο 
Δημαρχείο του Glen Eira [Town Hall] 
αφού επικοινωνήσετε με την Ομάδα μας 
Εξυπηρέτησης Πελατών στο 9524 3333.

Η ανακύκλωση υπολειμμάτων τροφίμων  
είναι εύκολη – να ο τρόπος

Εάν δεν έχετε ήδη έναν πράσινο κάδο, 
μπορείτε να τον παραγγείλετε καλώντας το 
9524 3333, και θα σας τον παραδώσουμε 
δωρεάν.

Αντί τα τρόφιμα και τα απόβλητα του κήπου 
να κάθονται στην χωματερή παράγοντας 
μεγάλες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου, 
μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε λίπασμα 
για να βοηθήσουμε να κρατήσουμε το χώμα 
της Βικτώριας υγιές.

Τα απόβλητα του κήπου, όπως το χόρτο και 
τα αποκόμματα, μπορούν να τοποθετηθούν 
στον πράσινο κάδο. Στον πράσινο κάδο σας 
μπορείτε επίσης να βάζετε τα υπολείμματα 
τροφίμων που είναι δυσκολότερο 
να διασπαστούν, όπως υπολείμματα 
εσπεριδοειδών και φλούδες από κρεμμύδια.

Απλά, τοποθετήστε τα αποφάγια σας στο 
δικό σας κουτί κουζίνας και μετά αδειάστε 
τα στον πράσινο κάδο σας. Μπορείτε, 
επίσης, να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε 
δοχείο για την συλλογή των υπολειμμάτων 
σας, – όπως, για παράδειγμα, ένα άδειο 
πλαστικό δοχείο παγωτού.

Αυτός ο κάδος
συλλέγεται

κάθε 
εβδομάδα
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 Πλαστικές σακούλες 
(συμπεριλαμβανομένων 
των βιοδιασπάσιμων και 
λιπασματοποιήσιμων)

 Συσκευασίες οποιουδήποτε 
τύπου (συμπεριλαμβανομένων 
των βιοδιασπάσιμων και 
λιπασματοποιήσιμων)

 Αποτσίγαρα
 Πάνες και μωρομάντηλα
 Φακελάκια τσαγιού ή κάψουλες καφέ
 Ποτήρια του καφέ 

(συμπεριλαμβανομένων 
των βιοδιασπάσιμων και 
λιπασματοποιήσιμων)

 Άμμο για γάτες (συμπεριλαμβανομένης 
της βιοδιασπάσιμης)

 Πετσέτες κουζίνας
 Περιττώματα σκύλων ή γάτων
 Στάχτη και κούτσουρα δέντρων
 Σκόνη από ηλεκτρικές σκούπες
 Τρίχες (συμπεριλαμβάνουν τρίχες 

κατοικίδιων)
 Χάρτινα πιάτα
 Πλαστικά μαχαιροπίρουνα και 

πιάτα (συμπεριλαμβανομένων 
των βιοδιασπάσιμων και 
λιπασματοποιήσιμων) 

 Τυπωμένες ή έντονα βαμμένες 
χαρτοπετσέτες (π.χ. μαύρες 
χαρτοπετσέτες)

 Ξυλάκια παγωτού

Πώς να διαχωρίσετε τα 
πράσινα απόβλητα  
Ο πράσινος κάδος σας, ο οποίος συλλέγεται 
κάθε εβδομάδα, είναι το καλύτερο μέρος 
για όλα τα απόβλητα του κήπου σας και των 
υπολειμμάτων τροφίμων.

Έχουμε δημιουργήσει έναν χρήσιμο οδηγό 
για να σας δείξουμε όλα όσα μπορούν 
και δεν μπορούν να ανακυκλωθούν στον 
πράσινο κάδο σας.

Αλλά μην ξεχνάτε! Διασφαλίστε ότι 
δεν καλύπτετε τον πράσινο κάδο σας 
με πλαστικές, λιπασματοποιήσιμες και 
βιοδιασπάσιμες σακούλες, καθώς αυτές 
καταλήγουν στην χωματερή. Αντ’ αυτού, 
τυλίξτε τα υπολείμματα τροφίμων σε χαρτί 
κουζίνας ή εφημερίδα.

Ναι Όχι

 Υπολείμματα φρούτων και λαχανικών

 Αγριόχορτα και λουλούδια

 Τσόφλια αυγών

 Υπολείμματα γαλακτοκομικών

 Κατακάθια καφέ και χύμα φύλλα 
τσαγιού

 Ψωμί, ζυμαρικά, δημητριακά και ρύζι

 Υπολείμματα κρέατος και κόκαλα 

 Μεταχειρισμένο χαρτί κουζίνας, 
εφημερίδα και λευκές χαρτοπετσέτες

 Χόρτο και φύλλα 

 Μικρά κλαδιά και κλαδάκια

 Κλαδέματα κήπου

 Χαρτομάντηλα (εφόσον δεν είστε σε 
αυτοαπομόνωση και δεν είχατε επαφή 
με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19)

 Θαλασσινά συμπεριλαμβανομένων 
των οστράκων.



ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΔΡΑΣΗ (                          )

Συμβουλές για το κουτί 
κουζίνας

Εάν θέλετε να καλύψετε το εσωτερικό 
του κουτιού κουζίνας, τοποθετήστε 
κομμάτι εφημερίδας ή χαρτί κουζίνας 
πριν ρίξετε μέσα οποιοδήποτε τρόφιμο – 
αυτά μπορούν να πάνε κατευθείαν στον 
πράσινο κάδο με τα τρόφιμά σας.
 
Ή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το κουτί 
σας χωρίς το στρώσετε με χαρτί και να το 
ξεπλύνετε γρήγορα αφού το αδειάσετε 
– τα κουτιά μας κουζίνας είναι επίσης 
ασφαλή για πλύσιμο στο πλυντήριο 
πιάτων.

Και εάν υπάρχει θέμα με την δυσοσμία, 
ρίξτε λίγη μαγειρική σόδα στο κουτί σας.

Τι γίνεται με τις σακούλες για 
τους κάδους; 

Οι πλαστικές σακούλες μέσα στους πράσινους 
κάδους, ακόμα και οι βιοδιασπάσιμες και 
λιπασματοποιήσιμες, δυσχεραίνουν την 
διάσπαση των υπολειμμάτων των τροφίμων μας. 
Διασπώνται, επίσης σε διαφορετικούς βαθμούς, 
δυσχεραίνοντας την επεξεργασία τους στην 
εγκατάσταση μας λιπασματοποίησης.

Οι βιοδιασπάσιμες και λιπασματοποιήσιμες 
σακούλες δεν μπορούν να επεξεργαστούν από την 
εγκατάστασή μας, έτσι, τα τρόφιμα σε αυτές θα 
σταλούν στην χωματερή.

Αντί να χρησιμοποιούμε σακούλες μέσα στους 
κάδους, μπορούμε να τυλίγουμε τα υπολείμματα 
τροφίμων σε χαρτί κουζίνας ή εφημερίδα. Με 
αυτόν τον τρόπο, τα απόβλητά μας μπορούν να 
μετατραπούν σε λίπασμα εύκολα.
 

Εάν ο κάδος μου 
χρειάζεται καθάρισμα; 

Εάν ο πράσινος κάδος σας χρειάζεται 
καθάρισμα, το αναλαμβάνουμε εμείς. 
Η εταιρεία The Bin Butlers, μπορεί να 
καθαρίσει τους κάδους όλων μας στο 
Glen Eira με ανταγωνιστικές τιμές.
Επικοινωνήστε με την The Bin Butlers 
στο 1300 788 123 ή επισκεφθείτε τη 
διεύθυνση thebinbutlers.com.au για να 
κάνετε κράτηση.

Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε τον 
ταχυδρομικό σας κωδικό-40%  
 (π.χ. 3204-40%) ως κωδικό του 
κουπονιού στο ταμείο για να 
διεκδικήσετε την έκπτωσή σας.
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Συμβουλές για τους πράσινους κάδους

• Αφήστε έξω τον πράσινο κάδο σας για συλλογή κάθε 
εβδομάδα ώστε να μπορούν να τον αδειάσουν.

• Εάν έχετε απόβλητα κήπου, προσπαθήστε να 
τοποθετήσετε αποκόμματα χόρτου, ξερά φύλλα και 
κλαδέματα σε στρώματα πάνω στα υπολείμματα 
τροφίμων για να απορροφήσουν τυχόν μυρωδιές και 
υγρασία.

• Εάν δεν έχετε απόβλητα κήπου, προσπαθήστε 
να τοποθετήσετε τα υπολείμματα τροφίμων σε 
στρώματα με άχυρο από μπιζέλι.

• Προσπαθείτε να τοποθετείτε τον πράσινο κάδο σε 
σκιερό μέρος με το καπάκι εντελώς κλειστό.

• Πασπαλίστε λίγη μαγειρική σόδα ή προσπαθήστε 
να φτιάξετε μία ‘αποσμητική κάψουλα’ για να 
διατηρήσετε τον κάδο σας πιο φρέσκο.



Πολλά πλαστικά αντικείμενα μπορούν 
να ανακυκλωθούν στον κίτρινο κάδο σας 
που συμπεριλαμβάνουν συσκευασίες 
φαγητών σε πακέτα και μπουκάλια χωρίς 
τα καπάκια τους. Ωστόσο, δεν μπορούν 
να ανακυκλωθούν όλα τα πλαστικά με 
αυτόν τον τρόπο.

Αντικείμενα που δεν ανήκουν στον 
κάδο μπορούν να μολύνουν ολόκληρο 
το φορτίο των φορτηγών. Η υπηρεσία 
ανακύκλωσής μας έχει τώρα ένα ποσοστό 
μόλυνσης του 15 τοις εκατό.

Μπορούμε να διαχειριστούμε την 
ανακύκλωση μας καλύτερα όταν οι 
πλαστικές σακούλες, τα ρούχα και τα 
τρόφιμα σε συσκευασίες απορρίπτονται 
εκτός του κίτρινου κάδου.

Η σελίδα μας για τον διαχωρισμό των 
αποβλήτων παρέχει έναν χρήσιμο οδηγό 
με όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεστε, 
ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε 
ότι τα ανακυκλώσιμά μας έχουν την 
καλύτερη πιθανότητα να μετατραπούν σε 
κάτι νέο.

Ποια πλαστικά μπορώ να ανακυκλώνω;

Τι γίνεται με την ανακύκλωση;

Οι κίτρινοι κάδοι μας συνεχίζουν να 
συλλέγονται κάθε δεύτερη εβδομάδα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον κίτρινο  
κάδο σας

Τοποθετώντας τα σωστά πράγματα 
στον κίτρινο κάδο, μπορούμε να 
μετατρέψουμε τα ανακυκλώσιμά μας σε 
δρόμους, ανακυκλωμένο χαρτί και νέα 
πλαστικά αντικείμενα.

Η ανακύκλωση συμβάλλει στην βιώσιμη 
διαχείριση των φυσικών μας πόρων – 
μειώνει την ρύπανση και σημαίνει ότι 
χρησιμοποιούμε λιγότερες πρώτες ύλες 
για να δημιουργήσουμε νέα προϊόντα.

Διασφαλίστε ότι αφαιρείτε και το 
τελευταίο κομματάκι τροφής από τα 
δοχεία και δεν κρατάτε ανακυκλώσιμα 
μέσα σε πλαστικές σακούλες.

Αυτός ο 
κάδος

συλλέγεται
κάθε δεύτερη

εβδομάδα
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Εάν το νοικοκυριό σας συμπεριλαμβάνεται στις 
ακόλουθες ομάδες, δικαιούστε  έναν συμπληρωματικό 
κίτρινο κάδο δωρεάν:

• οικογένειες με παιδιά που φοράνε  πάνες
• οικογένειες με έξι ή περισσότερα μέλη
• οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα μέλη, όπου 

ένα ή περισσότερα μέλη είναι κάτοχοι εκπτωτικής 
κάρτας, και

• νοικοκυριά με πρόσθετα απόβλητα για ιατρικούς 
λόγους.

Ξέρουμε ότι οι κίτρινοι κάδοι γεμίζουν 
μερικές φορές πριν την ημέρα συλλογής. 
Μπορείτε να δημιουργήσετε χώρο 
στην ανακύκλωσή σας συνθλίβοντας τα 
πλαστικά μπουκάλια και ισοπεδώνοντας 
και κομματιάζοντας τα χαρτονένια κουτιά.

Μπορείτε, επίσης, να παραγγείλετε έναν 
συμπληρωματικό κίτρινο κάδο σε πολύ 
χαμηλότερη τιμή από τον κόκκινο κάδο.

Θυμηθείτε να συμπιέζετε και να 
ισοπεδώνετε τα ανακυκλώσιμα

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο διαδίκτυο μέσω 
της ιστοσελίδας μας. Επισκεφθείτε τη Ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.gleneira.vic.gov.au/onit για 
περισσότερες πληροφορίες.

Ο Δήμος αναλαμβάνει δράση μαζί σας. 
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Πώς να διαχωρίσετε τα 
ανακυκλώσιμα 
Ο κίτρινος κάδος σας είναι για τα 
ανακυκλώσιμά σας που  συμπεριλαμβάνουν 
γυαλί, μέταλλα, χαρτί και μερικά πλαστικά.

Διασφαλίστε ότι αδειάζετε τυχόν τρόφιμα από τις 
πλαστικές συσκευασίες, και βγάζετε τα καπάκια 
από τα γυάλινα βαζάκια ή τα πλαστικά μπουκάλια 
πριν τα βάλετε στον κίτρινο κάδο. Πλαστικά 
καπάκια πηγαίνουν στον κόκκινο κάδο. 
.

Ναι Όχι
Χαρτί γραφείου και χαρτόνι (όχι 
κομματιασμένο χαρτί)

Εφημερίδες και περιοδικά 

Καθαρά κουτιά πίτσας

Χαρτόνια φρέσκου γάλακτος ή χυμών 
(όχι σε συσκευασία Tetra Pak)

Άδειες πλαστικές συσκευασίες 
φαγητού σε πακέτο

Πλαστικά μπουκάλια (το μπουκάλι 
μόνο, τα καπάκια πηγαίνουν στον 
κόκκινο κάδο)

Μπουκάλια απορρυπαντικού (το 
μπουκάλι μόνο, τα καπάκια πηγαίνουν 
στον κόκκινο κάδο)

Άδεια πλαστικά δοχεία (π.χ. δοχεία 
από γιαούρτι, παγωτό)

Πλαστικοί δίσκοι κρέατος 

Πλαστικές γλάστρες (με διάμετρο 
μικρότερη από 10 εκ.)

Πλαστικά δοχεία φρούτων και δίσκοι 
για μπισκότα 

Δίσκοι από αλουμίνιο και 
αλουμινόχαρτο (καθαροί και 
τσαλακωμένοι)

Κονσέρβες από αλουμίνιο και ατσάλι

Γυάλινα βαζάκια και μπουκάλια 
(διαχωρίστε το γυαλί από τα μεταλλικά 
καπάκια και τοποθετήστε και τα δύο 
στον κίτρινο κάδο)

Φάκελοι (συμπεριλαμβάνουν αυτούς 
με τα πλαστικά παραθυράκια)

Δοχεία αεροζόλ

Πλαστικές σακούλες

Μαλακά πλαστικά (οτιδήποτε είναι 
πλαστικό και μπορεί να τσαλακωθεί σε 
σχήμα μπάλας, π.χ. σακούλες ψωμιού, 
πλαστική μεμβράνη, σακούλες 
ζυμαρικών)

Πολυστερίνη

Κεραμικά

Μπαταρίες

Πλαστικά μαχαιροπίρουνα

Απόβλητα κήπου

Υπολείμματα τροφίμων

Ρούχα ή υφάσματα

Χημικές ουσίες

Επικίνδυνα απόβλητα

Ηλεκτρικοί λαμπτήρες

Ηλεκτρονικά

Φιάλες αερίου ή δοχεία

Κομματιασμένο χαρτί ή εφημερίδα

Χαρτόνια Tetra Pak (γάλα μακράς 
διαρκείας)
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Ανάμεικτες συσκευασίες και μαλακά πλαστικά

Δεν μπορούν να ανακυκλωθούν όλα τα πλαστικά 
μέσω του κίτρινου κάδου σας, καθώς οι τοπικές μας 
εγκαταστάσεις ανακύκλωσης δέχονται μόνο μερικούς 
τύπους πλαστικών.
Πολλά δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, ακόμα και 
εάν έχουν το τριγωνικό σύμβολο ανακύκλωσης επάνω 
τους. Το τριγωνικό σύμβολο αναφέρεται στον τύπο 
του πλαστικού και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το 
αντικείμενο είναι ανακυκλώσιμο.
Και προσέξτε την Αυστραλιανή Ετικέτα Ανακύκλωσης σε 
συσκευασμένα προϊόντα, η οποία μπορεί να βοηθήσει με 
ανάμεικτες συσκευασίες. Για περισσότερες πληροφορίες 
για το πώς να ανακυκλώνετε ανάμεικτες συσκευασίες, 
επισκεφθείτε τη Ηλεκτρονική διεύθυνση www.gleneira.
vic.gov.au/onit

Κρατήστε τα μαλακά σας πλαστικά 
(οποιαδήποτε πλαστικά που μπορούν 
να τσαλακωθούν σε σχήμα μπάλας) 
εκτός του κίτρινου κάδου και πετάξτε 
τα σε κάποιον κάδο συλλογής 
μαλακών πλαστικών REDcycle κοντά 
σας, που βρίσκεται στα περισσότερα 
σουπερμάρκετ.

Τι γίνεται με τα μαλακά πλαστικά;

Η Αυστραλιανή 
Ετικέτα 

Ανακύκλωσης 
σας λέει τι να 

κάνετε με το κάθε 
συστατικό της 

συσκευασίας σας

Συσκευάστε Περιτυλίξτε

Επιστρέψτε στο 
Κατάστημα

Κολλήστε



Διασφαλίστε ότι πετάτε τα υπολείμματα 
τροφίμων στον εβδομαδιαίο πράσινο κάδο σας.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον 
κόκκινο κάδο σας

Οι κόκκινοι κάδοι θα συλλέγονται 
τώρα κάθε δεύτερη εβδομάδα, αντί 
για κάθε εβδομάδα.

Ξέρουμε ότι μερικοί άνθρωποι θα 
χρειαστούν περισσότερο χώρο στον 
κόκκινο κάδο λόγω ιατρικών αναγκών και 
λόγω αποβλήτων από βρεφικές πάνες.

Οι βρεφικές πάνες μίας χρήσης δεν 
μπορούν να ανακυκλωθούν ή να 
μετατραπούν σε λίπασμα – έτσι, αυτές 
ανήκουν στον κόκκινο κάδο.

Οι πάνες μυρίζουν χειρότερα τη τέταρτη 
ημέρα, και ο αριθμός τους δεν κάνει 
τον κάδο να μυρίζει πιο άσχημα, έτσι, οι 
λιγότερες συλλογές των κόκκινων κάδων 
δεν σημαίνουν περισσότερη δυσοσμία.

Εάν υπάρχει θέμα με την δυσοσμία, 
χρησιμοποιήστε μικρότερες σακούλες που 
κλείνουν καλά.

Όπως και με τις πάνες, εάν χρησιμοποιείτε 
μικρές, καλά κλεισμένες σακούλες, η 
δυσοσμία από τα περιττώματα των 
κατοικίδιων στον κόκκινο κάδο σας 
θα μειωθεί. Φάρμες σκουληκιών που 
χρησιμοποιούν περιττώματα κατοικίδιων 
διατίθενται επίσης σε καταστήματα 
σιδηρικών και κηπουρικής για δημότες 
που ενδιαφέρονται για την μετατροπή 
τους σε λίπασμα. Μπορείτε επίσης 
να ελαχιστοποιήσετε την δυσοσμία 
τοποθετώντας τον κόκκινο κάδο σας μακριά 
από το φως του ήλιου, με το καπάκι κλειστό 
και τακτικούς ελέγχους για ρωγμές.

Τι γίνεται με τις πάνες και τα περιττώματα των 
κατοικίδιων; 

Τώρα, το 40 τοις εκατό στους κόκκινους 
κάδους μας είναι τρόφιμα και οργανικά 
απόβλητα, έτσι, εάν θέλετε να 
εξοικονομήσετε χώρο στον κόκκινο κάδο 
σας, πετάξτε τα υπολείμματα τροφίμων 
στον πράσινο κάδο.

Η σελίδα στο εγχειρίδιό μας για την 
αποφυγή και την ελαχιστοποίηση των 
αποβλήτων (18), παρέχει άλλες ιδέες 
για το πώς μπορούμε να κρατάμε 

περισσότερα εκτός των κόκκινων κάδων 
μας, και μακριά από την χωματερή.
Με αυτή την αλλαγή, μειώνουμε την 
ποσότητα που καταλήγει στην χωματερή – 
μειώνοντας τις εκπομπές μας, και θέτοντας 
υπό έλεγχο το κόστος των αποβλήτων.

Αυτός ο κάδος
συλλέγεται

κάθε δεύτερη
εβδομάδα

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΔΡΑΣΗ (                          )14



Εάν το νοικοκυριό σας περιλαμβάνεται στις 
ακόλουθες ομάδες, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση 
στο διαδίκτυο για μεγαλύτερο ή συμπληρωματικό 
κόκκινο κάδο δωρεάν (οι ενοικιαστές μπορούν 
επίσης να κάνουν αίτηση):

• οικογένειες με παιδιά που φοράνε  πάνες
• οικογένειες με έξι ή περισσότερα μέλη
• οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα μέλη, 

όπου ένα ή περισσότερα μέλη είναι κάτοχοι 
εκπτωτικής κάρτας, και

• νοικοκυριά με πρόσθετα απόβλητα για ιατρικούς 
λόγους.

Ενδέχεται να δικαιούστε μεγαλύτερο κόκκινο κάδο

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο διαδίκτυο μέσω 
της ιστοσελίδας μας. Επισκεφθείτε τη Ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.gleneira.vic.gov.au/onit για 
περισσότερες πληροφορίες.

Ο Δήμος αναλαμβάνει δράση μαζί σας.
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ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΔΡΑΣΗ (                          )

Τι γίνεται με τα η-απόβλητα [e-waste]; 

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα (e-waste), 
συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών, δεν πρέπει 
ποτέ να τοποθετούνται στους κάδους του νοικοκυριού.

Μπορείτε να αφήσετε μικρά ηλεκτρονικά  
αντικείμενα δωρεάν στους σταθμούς μας  
ανακύκλωσης η-αποβλήτων που βρίσκονται στις 
Βιβλιοθήκες του Glen Eira.

Οι σταθμοί μας ανακύκλωσης η-αποβλήτων  
δέχονται μπαταρίες, τηλέφωνα, ακτινογραφίες, 
ηλεκτρικούς λαμπτήρες και CDs/DVDs/βιντεοταινίες. 
Μεγάλα ηλεκτρονικά απόβλητα όπως συσκευές DVD 
και τηλεοράσεις μπορούν να πεταχτούν σε σταθμό 
μεταφοράς αποβλήτων ή μέσω της υπηρεσίας μας 
κρατήσεων για συλλογή αποβλήτων.

Ναι Όχι

Απόβλητα νοικοκυριού (μη 
ανακυκλώσιμα)

Κεραμικά, πιατικά και γυάλινα

Πλαστικές σακούλες

Πλαστικό περιτύλιγμα και πλαστική 
μεμβράνη

Πολυστερίνη

Πάνες (τυλιγμένες)

Μεταχειρισμένο χαρτί κουζίνας 
και χαρτομάντηλα (εάν είστε σε 
αυτοαπομόνωση, άρρωστοι, ή έχετε 
έρθει σε επαφή με κάποιον που είναι 
επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19) 

Ανακύκλωση

Απόβλητα κήπου

Επικίνδυνα υλικά ή υγρά

Χώμα ή στάχτη

Οικοδομικά υλικά

Ιατρικά απόβλητα π.χ. σύριγγες

Ηλεκτρονικά απόβλητα (μπαταρίες και 
ηλεκτρικές συσκευές)

Μαζί με τα πράσινα απόβλητα και τα 
ανακυκλώσιμα, υπάρχουν και άλλα 
αντικείμενα που δεν μπορούν να πάνε 
στον κόκκινο κάδο, όπως τα επικίνδυνα 
και ηλεκτρονικά απόβλητα.

Χρησιμοποιήστε τον διαδικτυακό μας Οδηγό 
Αποβλήτων και Ανακύκλωσης Α-Ω [A-Z 
Rubbish and Recycling Guide] για να σας 
βοηθήσει να βρείτε το καλύτερο μέρος για τα 
απόβλητά σας.

Πώς να διαχωρίσετε τα κόκκινα απόβλητα

16
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Πώς να ελαχιστοποιήσετε τα απόβλητά σας

Μπορούμε να βοηθήσουμε στην 
οικοδόμηση ενός πιο πράσινου μέλλοντος 
για το Glen Eira με την ελαχιστοποίηση 
των αποβλήτων μας.

Η Αυστραλία στέλνει 20,5 εκατομμύρια 
τόνους αποβλήτων στις χωματερές 
κάθε χρόνο. Αλλά εάν χρησιμοποιούμε 
λιγότερα, θα ωφεληθούμε όλοι πολύ. Η 
μείωση της ποσότητας αποβλήτων που 
στέλνουμε στις χωματερές είναι ένας 
από τους ευκολότερους τρόπους με τους 
οποίους μπορούμε να δημιουργήσουμε 
ένα καθαρότερο Glen Eira.

Υπάρχουν απλά πράγματα που  
μπορούμε να κάνουμε για να  
κάνουμε μεγάλη διαφορά. 
Αναλαμβάνουμε δράση  
μαζί σας.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΔΡΑΣΗ
( )



Πώς μπορούμε να μειώσουμε τα 
απόβλητά μας; 

Το 91 τοις εκατό των δημοτών του Glen Eira 
θεωρεί ότι είναι σημαντικό να μειώσει την 
ποσότητα αποβλήτων που παράγει.

Ο καλύτερος τρόπος να μειώσουμε τα 
απόβλητα είναι, κατ’ αρχάς, να αποφύγουμε να 
τα παράγουμε. Τα περισσότερα απόβλητά μας 
προέρχονται από το τι αγοράζουμε.

Πριν αγοράσετε κάτι, σκεφτείτε τα απόβλητα 
που θα δημιουργήσει. Θα μπορούσατε να το 
δανειστείτε ή να το αγοράσετε μεταχειρισμένο 
αντί καινούργιο;

Και όποτε μπορείτε, διαλέξτε αντικείμενα και 
υλικά που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν 
και είναι μακράς διαρκείας.
 

Κατ’ αρχάς, ας αποφύγουμε τα 
απόβλητα

Όπου είναι δυνατόν, αποφεύγετε την συσκευασία  

Αγοράζοντας αγαθά με ελάχιστη συσκευασία, και 
χρησιμοποιώντας τις δικές μας σακούλες όταν 
ψωνίζουμε, βοηθά να ελαχιστοποιήσουμε τα απόβλητά 
μας.

Χρησιμοποιώντας επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες 
για τα φρέσκα προϊόντα, ή χαρτί περιτυλίγματος για τα 
υπολείμματα τροφίμων, μπορούμε να αποφύγουμε την 
χρήση συσκευασίας με το φαγητό μας.

Και παίρνοντας μαζί μας επαναχρησιμοποιούμενες 
σακούλες όταν ψωνίζουμε ρούχα ή άλλα αγαθά, 
μπορούμε να αποφύγουμε τις συσκευασίες και για αυτά 
τα αντικείμενα.
 

Όπου είναι δυνατόν, αποφεύγετε την συσκευασία
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ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΔΡΑΣΗ (                          )

Θυμηθείτε τα 
επαναχρησιμοποιούμενά 
σας  

Οι μικρές μας επιλογές έχουν μεγάλη 
επίπτωση – όταν θυμόμαστε τα 
επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια 
του νερού μας, τις σακούλες μας, τα 
δοχεία τροφίμων, τα ποτήρια του καφέ 
και τα μαχαιροπίρουνά μας, μπορούμε 
να αποφύγουμε την χρήση αντικειμένων 
μίας χρήσης.

Αγαπάτε αυτά που έχετε 

Η αγάπη για τα υπάρχοντά σας, μπορεί 
να παρατείνει την χρήση τους ώστε 
να τα αξιοποιήσετε όσο το δυνατόν 
περισσότερο.

Εάν κάτι είναι σπασμένο, έχει μία τρύπα 
ή δεν χρειάζεται πλέον για τον αρχικό 
του σκοπό, μπορεί να αποκατασταθεί, 
επισκευαστεί ή χρησιμοποιηθεί για κάτι 
άλλο; Δώστε στα πράγματά σας μια 
δεύτερη ευκαιρία να ξαναγίνουν χρήσιμα.

Δανειστείτε, ανταλλάξτε, 
κάντε το διασκεδαστικό!
Τα απόβλητά μας μπορούν να είναι 
χρήσιμα ακόμα και αφού τελειώσουμε μ’ 
αυτά.

Σκεφτείτε να δωρίσετε, δανείσετε ή 
πουλήσετε αντικείμενα που λειτουργούν 
ακόμα, και αγοράστε μεταχειρισμένα ή 
δανειστείτε από φίλους όταν μπορείτε. 
Ακόμα και τα σπασμένα αντικείμενα 
μπορούν να επισκευαστούν και να έχουν 
δεύτερη ζωή.

Οτιδήποτε μπορούμε να κρατήσουμε εκτός του κόκκινου 
κάδου, μένει εκτός της χωματερής, μειώνοντας τις 
εκπομπές και βοηθώντας την κοινότητά μας.
Έχετε ανησυχίες ή ερωτήσεις για την μείωση των 
αποβλήτων σας; Αναλαμβάνουμε δράση.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο recyclingandwaste@gleneira.
vic.gov.auau ή καλέστε 9524 3333 για περισσότερες 
συμβουλές για την μείωση αποβλήτων. 

Μπορείτε, επίσης, να επισκεφθείτε τη Ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.gleneira.vic.gov.au/onit   
για περισσότερες πληροφορίες.
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Όλοι μπορούμε να κάνουμε την 
διαφορά κρατώντας υπολείμματα 
τροφίμων εκτός της χωματερής – και 
αυτό συμπεριλαμβάνει δημότες που 
νοικιάζουν στο Glen Eira.

Εάν το ακίνητο που νοικιάζετε δεν 
έχει πράσινο κάδο, μπορείτε να τον 
παραγγείλετε επικοινωνώντας μαζί μας 
στη διεύθυνση recyclingandwaste@
gleneira.vic.gov.au  
ή  9524 3333. 

Εάν μένετε σε κατοικία με κοινούς 
κάδους, παρακαλούμε ζητήστε από το 
σωματείο ιδιοκτητών να επικοινωνήσει 
μαζί μας.

Θα συνεργαστούμε μαζί τους για να 
διασφαλίσουμε ότι το ακίνητό σας έχει 
κατάλληλες υπηρεσίες διαχείρισης 
αποβλήτων και κάδους.

Θα πάρετε, επίσης, ενημερωτικό υλικό 
συγκεκριμένο για την στήριξη ατόμων 
που μένουν σε ακίνητο με κοινούς 
κάδους.

Για ενοικιαστές

Για κοινούς κάδους

Τι πρέπει να κάνω εάν 
νοικιάζω;



ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΔΡΑΣΗ (                          )

Συλλογές με κράτηση

Τι γίνεται με τα σκληρά απόβλητα που δεν μπορούν να 
μπουν σε κάδο;

Μπορούν τα αντικείμενά σας 
να επαναχρησιμοποιηθούν, 
επισκευαστούν ή δωριστούν;? 

Εφόσον τα αντικείμενά σας βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση, μπορείτε να τα επισκευάσετε, 
πουλήσετε ή δωρίσετε μέσω καφετεριών 
που προσφέρουν επισκευές, φιλανθρωπικών 
καταστημάτων και στο διαδίκτυο.

Είναι σημαντικό να πετάμε τα απόβλητά μας 
κατάλληλα. Εάν δεν μπορείτε να πετάξετε 
κάτι στους συνήθεις κάδους του νοικοκυριού 
σας, ψάξτε στον Οδηγό μας Αποβλήτων και 
Ανακύκλωσης Α-Ω, για να βρείτε πώς να τα 
πετάξετε σωστά.

Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό στη Ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.gleneira.vic.gov.au/recycling-az 

Οι δημότες μας μπορούν να κάνουν 
κράτηση για τρεις (3) δωρεάν συλλογές 
κάθε υπηρεσίας κάθε οικονομικό έτος. Για 
να κάνετε κράτηση ή για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε τη Ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.gleneira.vic.gov.au/
booked-collection

Οι υπηρεσίες μας συλλογής σκληρών 
αποβλήτων, χύμα χαρτονιού και κλαδιών 
σε δεμάτια, είναι επίσης διαθέσιμες για 
να σας βοηθήσουν με την διαχείριση των 
αποβλήτων σας.
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Σκληρά απόβλητα Χύμα χαρτόνι

Δεμάτια κλαδιών

Μπορείτε να κάνετε κράτηση για την 
υπηρεσία μας συλλογής σκληρών 
αποβλήτων δωρεάν.

Έρχεται την συνηθισμένη ημέρα 
συλλογής των κάδων σας, έτσι, εάν έχετε 
κάνει κράτηση για συλλογή σκληρών 
αποβλήτων, αφήστε τα έξω την ίδια ώρα 
με τους κάδους του νοικοκυριού σας.

Επιτρέπεται να αφήσετε το πολύ 
τέσσερα κυβικά μέτρα (1μ x 4μ x 1μ) για 
συλλογή.

Μπορούμε να συλλέξουμε έπιπλα του 
νοικοκυριού, συσκευές, στρώματα. 
Για μία πλήρη λίστα των αποδεκτών 
αντικειμένων και τις οδηγίες του Δήμου 
για την συλλογή επισκεφθείτε τη 
Ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.gleneira.vic.gov.au/booked-collection

Εάν έχετε μεγάλη ποσότητα από χαρτόνι, 
μπορούμε να το συλλέξουμε μέσω του 
συστήματος συλλογής με κράτηση – αυτό 
θα σας αφήσει περισσότερο χώρο στον 
κίτρινο κάδο σας.

Για να το έχετε έτοιμο για συλλογή, 
ισοπεδώστε το χαρτόνι και δέστε το σε 
δεμάτι, χρησιμοποιώντας σπάγκο.

Μην χρησιμοποιήσετε πλαστικό, σύρμα ή 
ύφασμα για να δέσετε το δεμάτι, καθώς 
αυτά δεν θα ανακυκλωθούν.

Συλλέγουμε έως και τρία κυβικά μέτρα 
ανά συλλογή.

Μπορείτε να τοποθετήσετε τυχόν φύλλα 
και μικρά κλαδάκια στον πράσινο κάδο σας, 
αλλά τα μεγαλύτερα κλαδιά χρειάζεται 
να συλλεχθούν μέσω της υπηρεσίας μας 
συλλογής με κράτηση.

Η υπηρεσία συλλογής του Δήμου θα έρθει 
την Τετάρτη για να συλλέξει τα κλαδιά σας – 
διασφαλίστε ότι είναι δεμένα γερά σε δεμάτι 
με σπάγκο.

Μην χρησιμοποιήσετε πλαστικό, σύρμα ή 
ύφασμα για να δέσετε τα κλαδιά σε δεμάτι, 
καθώς αυτά δεν μπορούν να διασπαστούν σε 
λίπασμα με τα κλαδιά.

Επιτρέπουμε συνολικά 20 δεμάτια ανά 
συλλογή και το πολύ τρία κυβικά μέτρα ανά 
συλλογή.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη 
Ηλεκτρονική διεύθυνση www.gleneira.vic.gov.
au/booked-collection



BENTLEIGH   
BENTLEIGH EAST   
BRIGHTON EAST   
CARNEGIE   
CAULFIELD   
ELSTERNWICK   
GARDENVALE   
GLEN HUNTLY   
MCKINNON   
MURRUMBEENA   
ORMOND   
ST KILDA EAST

Glen Eira City Council

PO Box 42,  
Caulfield South 3162
(03) 9524 3333 

recyclingandwaste@gleneira.vic.gov.au 
gleneira.vic.gov.au/onit

Τυπωμένο σε 100% ανακυκλώσιμο χαρτί

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες διαχείρισης 
αποβλήτων στην γλώσσα σας

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 
ΔΡΑΣΗ

( )


