ΠΟΙΟΣ ΚΑΔΟΣ?
Ένας οδηγός για τη χρήση των κάδων απορριμμάτων

A

B
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E
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Ακαθαρσίες σκυλιών και
γατών
Αλαντικά
Αλουμινόχαρτο
Αλουμινόχαρτο
Αλουμινόχαρτο (μπάλα)
Άμμος υγιεινής για γάτα
(λιπασματοποιήσιμη)
Αναδίπλωση φυσαλίδας
Ανεπιθύμητη
αλληλογραφία
Αποκόμματα λαχανικών
Αποκόμματα
χλοοτάπητα
Αποκόμματα χόρτου
Απορρίμματα
κατοικίδιων ζώων
Απορρίμματα κήπου
Αποσμητικό (άδειο)
Αρτοσκευάσματα
Αυγά και κελύφη αυγών
Άχυρο/σανός

Θ
Ι
K

Βάζα (γυαλί)
Γαλακτοκομικά
Γιαούρτι (χωρίς δοχείο)
Γλάστρες (πλαστικές)
Γυαλί (σπασμένο)
Γυάλινη φιάλη/βάζα
(άθικτα)
Δίσκοι αλουμινίου
(καθαροί)
Δίσκοι κρέατος (αφρός)
Δίσκοι κρέατος (σκληρό
πλαστικό)
Δίσκοι μπισκότων
Δοχεία τροφίμων σε
πακέτα (πλαστικά)
Δοχεία αερολύματος
Δοχεία γάλακτος
(γυαλί, πλαστικό και
χαρτοκιβώτια)
Δοχεία γιαουρτιού
(καθαρισμένα)
Δοχεία καλλυντικών
(γυάλινα ή πλαστικά)
Δοχεία μαργαρίνης
Δοχεία παγωτού
Δοχεία τροφίμων σε
πακέτο (κερωμένο
χαρτόνι)
Δοχεία τροφίμων σε
πακέτο (μη κερωμένο
χαρτόνι)
Ενδύματα και υφάσματα
Εσπεριδοειδή
Εφημερίδες
Ζελές
Ζιζάνια
Ζυμαρικά

Λ

M

Θαλασσινά, κόκκαλα και
κοχύλια

Μπουκάλια και
χαρτοκιβώτια χυμού
Μπουκάλια μπύρας
Μπουκάλια σαμπουάν
και μαλακτικών
Μωρομάντηλα/
μαντηλάκια προσώπου

ΙΧαρτομάντηλα και
χαρτοπετσέτες
Καθρέφτες
Καλαμάκια (πλαστικά)
Καρτ ποστάλ
Καφές
Κέικ
Κεραμικά/πιατικά
Κλαδιά και κλαδέματα
Κόκαλα κρέατος και
ψαριών
Κόκαλα ψαριών και
κρέατος
Κόκκαλα
Κονσέρβες (αλουμίνιο/
χάλυβας)
Κονσέρβες για
σκύλους και γάτες
(καθαρισμένες)
Κονσέρβες κασσίτερου
(καθαρές)
Κοπριά και περιττώματα
ζώων
Κορυφές/καπάκια
φιαλών (πλαστικά και
μεταλλικά)
Κοτόπουλο
(μαγειρεμένο ή ωμό)
Κουτί χαρτομάντηλων
(χωρίς πλαστικό)
Κουτιά πίτσας
Κρέας (ωμό ή
μαγειρεμένο)
Κρεμάστρες παλτών
Κρεμμύδι
Κρύσταλλοι
απορριμάτων
για γάτα (μη
λιπασματοποιήσιμοι)
Λάδι μαγειρικής
Λαδόκολλα
Λευκοπλάστ,
μπατονάκια, μαντηλάκια
Λιπασμαοτοποιήσιμες
πλάκες και κύπελλα
Λουλούδια
Μαγειρικό λάδι
Μαλακά πλαστικά
Μαλλιά (ανθρώπινα ή
ζωικά)
Μαντηλάκια προσώπου/
μωρομάντηλα
Μαξιλάρια
Μαχαιροπήρουνα
(λιπασματοποιήσιμα)
Μαχαιροπήρουνα
(πλαστικά)
Μπάλες βαμβακιού

Ξ

Y
Φ

Υπολείμματα τροφίμων

X

Χαρτί
Χαρτί από
συγκολλημένα φύλλα
Χαρτί περιτυλίγματος
(μη επικαλυμμένο)
Χαρτί ψησίματος π.χ.
κερωμένο χαρτί
Χάρτινες πλάκες
Χαρτοκιβώτια αυγών
Χαρτοκιβώτια αυγών
(λερωμένα ή υγρά)
Χαρτοκιβώτια μεγάλης
διάρκειας ζωής
Χαρτόνι (κερωμένο)
Χαρτόνι (μη κερωμένο)
Χαρτοπετσέτα/
χαρτοπετσέτες

Ψ

Ψημένα είδη
Ψωμί

Ξηροί καρποί
Ξύλα (χωρίς
επεξεργασία)
Ξύλινες οδοντογλυφίδες
Ξύλο (χωρίς
επεξεργασία)

O

Οδοντόβουρτσα
Οικιακά μαντηλάκια

Π

Παγωτά
Πακέτα από πατατάκια
Πακέτα χαπιών
Πάνες
Πατατάκια
Περιοδικά
Περιττώματα ζώων
Περιτύλιγμα παγωτού
Περιτυλίγματα
καραμελών
Πλαστικά δοχεία
(σκληρό πλαστικό)
Πλαστικά καλαμάκια
Πλαστικά μπουκάλια
(μίας χρήσης)
Πλαστικά πιάτα και
κύπελλα μιας χρήσης
Πλαστικές σακούλες
Πολυστερίνη
Ποτήρι
Ποτήρια ποτού
Προϊόντα γυναικείας
υγιεινής
Προϊόντα υγιεινής

P

Ρίζες δέντρων
Ρολά χαρτιού υγείας
Ρύζι

Σ

Σακουλάκια γιαουρτιού
Σελοφάν
Σελοφάν/πλαστική
μεμβράνη
Σιτηρά
Σκεύη φούρνου
(κατσαρόλες, τηγάνια,
πυρέξ)
Σκόνη ηλεκτρικής
σκούπας
Σπρέι μαλλιών (άδειο)
Συσκευασία φουσκαλών
Σωλήνες οδοντόκρεμας

T

Τσάντες
(λιπασματοποιήσιμες)
Τσάντες (πλαστικές)

Τενεκές τρόφιμων
κατοικίδιων
Τηλεφωνικοί κατάλογοι

Φακελάκια τσαγιού και
φύλλα τσαγιού
Φάκελοι (χάρτινοι)
Φελιζόλ
Φελιζόλ/πολυστερίνη
Φελλοί
Φιάλες (γυάλινες και
πλαστικές)
Φιάλες απορρυπαντικού
(κενές)
Φιάλες κρασιού
Φιάλες σάλτσας
Φιάλες φαρμάκων
(κενές και καθαρές)
Φλιτζάνια καφέ
(χάρτινα)
Φρούτα και λαχανικά
Φρούτα μολυσμένα από
φρουτόμυγα (δεμένα
σε κομποστοποιήσιμη
τσάντα)
Φύλλα
Φυτά

KEY

Βιολογικά
Χωματερή
Ανακυκλώσιμα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν παρατίθενται όλα τα στοιχεία. Αυτή η λίστα περιλαμβάνει μόνο τα αντικείμενα που μπορείτε να απορρίψετε στους κάδους σας και όχι σε σταθμούς μεταφοράς, χώρους υγειονομικής ταφής, κέντρα αποκατάστασης πόρων ή
συμμετέχουσες υπεραγορές. Κατεβάστε την εφαρμογή Loddon Mallee Waste Info για πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση άλλων αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων δομικών υλικών, μπαταριών, χημικών ουσιών και άλλων. Μπορείτε επίσης
να καλέσετε το Συμβούλιο ανά πάσα στιγμή για συμβουλές σχετικά με το πώς και πού να διαθέσει ορισμένα στοιχεία.

Check your bin day at
www.mildura.vic.gov.au

