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Στείλτε τις τροφές 
και απορρίμματα 
κήπου σ’ ένα 
καλύτερο μέρος
Ένας πράσινος κάδος για 
τροφές και βιολογικά κήπου



Γιατί χρειαζόμαστε έναν πράσινο 
κάδο?
Κατά μέσο όρο, περισσότερα από τα μισά περιεχόμενα του κόκκινου κάδου 
απορριμμάτων είναι βιολογικά τροφίμων και κήπων. Η υγειονομική ταφή 
(χωματερή) πρέπει να είναι η τελευταία μας επιλογή για την απόρριψη 
αποβλήτων. Όχι μόνο είναι πολύ ακριβό, η υγειονομική ταφή είναι ένα 
τεράστιο περιβαλλοντικό ζήτημα επειδή σημαίνει ότι οι πόροι χάνονται αντί 
να ανακυκλώνονται.
Η διατήρηση των οργανικών κήπων και τροφίμων από την υγειονομική ταφή 
είναι η σημαντικότερη προτεραιότητα διαχείρισης αποβλήτων σε τοπικό, 
πολιτειακό και εθνικό επίπεδο. Σε περιβάλλον υγειονομικής ταφής, τα 
τρόφιμα και οι βιολογικοί κήποι παράγουν έκπλυση που μπορεί να μολύνει 
υπόγεια ύδατα και υδάτινες οδούς. Παράγει επίσης μεθάνιο, το οποίο είναι 25 
φορές πιο ισχυρό από το διοξείδιο του άνθρακα. Τα ίδια ακριβώς βιολογικά 
σε ένα περιβάλλον λιπασματοποίησης δεν παράγουν μεθάνιο.
Εάν όλοι στην περιοχή μας χρησιμοποιούν τον πράσινο κάδο μας, μπορούμε 
δυνητικά να μειώσουμε την ποσότητα των αποβλήτων που στέλνουμε στην 
υγειονομική ταφή κατά 39%.

Πετάξαμε πάνω από 6,000 τόννους 
τροφίμων και βιολογικά κήπου στους 
κάδους μας το 2019. Πάνω από το 
μισό των κόκκινων κάδων περιείχαν 
τρόφιμα και βιολογικά κήπου.

                                                               

53% βιολογικά 
    

                    34%σκουπίδια    
 

13% ανακυκλώσιμα

Το ξέρατε?



Η νέα υπηρεσία πράσινων κάδων
Τον Ιούλιο του 2020 καλωσορίζουμε τον πράσινο κάδο για τρόφιμα και 
βιολογικά κήπου. Όλοι οι κάτοικοι στο Δήμο της Mildura που έχουν κάδους 
απορριμμάτων που συλλέγονται κάθε εβδομάδα θα λάβουν και τρίτο κάδο.

Αδειάζεται κάθε εβδομάδα Τη 
συνηθισμένη μέρα  

(νεα υπηρεσία)

Βιολογικά Ανακυκλώσιμα                    
Χωματερή

Αδειάζεται κάθε 15ήμερο  
τη συνηθισμένη μέρα   

Αδειάζεται κάθε 15ήμερο 
εναλλακτικά στην περισυλλογή 

ανακυκλώσιμων

Τηλεφωνήστε μας αν δεν έχετε λάβει τον πράσινο κάδο σας μέχρι 26 Ιουνίου 

Ελέγξτε τη δική σας ημέρα περισυλλογής στον ιστότοπό μας ή χρησιμποιήστε την 
εφαρμογή Loddon Mallee Waste Info. Ημερολόγια περισυλλογής κάδων διαίθενται απίσης 

από το Δήμο

Πότε αρχίζει η υπηρεσία
Μάιος-Ιούνιος 2020  7 Ιουλίου 2020

Πράσινοι κάδοι, καφετιέρες και 
λιπασματοποιημένες τσάντες 
caddy θα παραδοθούν κατά τη 
διάρκεια του Μαΐου και του Ιουνίου 
2020. Θα λάβετε επίσης χρήσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
σωστής χρήσης αυτών.

Ο εργολάβος μας, η Cleanaway, 
θα ξεκινήσει να αδειάζει 
πράσινους κάδους την εβδομάδα 
από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020.



• Φρούτα, φυστίκια και λαχανικά
• Ακαθαρσίες κατοικιδίων, τρίχωμα 

και φτερά
• Κουτιά για πίτσες
• Κρεατικά, θαλασσινά και κόκκαλα
• Ψωμιά και σιταρικά
• Τσόφλια αυγών
• Εφημερίδες και χαρτικά
• Τυρί και γιαούρτι
• Λιπασματοποιήσιμες σακκούλες
• Σακκούλες τσαγιού και κόκκοι 

καφέ
• Χορτάρι, φύλλα, κλαδάκια  και 

ζιζάνια

• Σκόνη σκούπας
• Μαλακά πλαστικα
• Χάρτινα φλυτζάνια καφέ
• Πλαστικές σακκούλες
• Άμμος και χώμα
• Επεξεργασμένα ή βαμμένα 

ξύλα
• Πέτρες, βράχοι και χαλίκια
• Σκουπίδια
• Πάνες και είδη υγιεινής για 

γυναίκες
• Σύρριγγες and ιατρικά 

απόβλητα

Τι μπορώ να βάλω στον πράσινο 
κάδο?

Ζητήστε έναν πλήρη Οδηγό Α-Ω για το τι μπορείτε να βάλετε στους κάδους σας στο  
www.mildura.vic.gov.au/GreenBin ή κατεβάστε την εφαρμογή Loddon Mallee Waste Info.

Πού πάνε τα 
βιολογικά?
Μόλις συλλεχθούν από τον πράσινο 
κάδο, τα οργανικά τρόφιμα και οι 
κήποι σας μεταφέρονται σε εμπορική 
μονάδα λιπασματοποίησης και 
μετατρέπονται σε εδαφοβελτιωτικό. 
Αυτό το πολύτιμο προϊόν 
χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της 
υγείας των εδαφών μας.



Ο μικρός κάδος κουζίνας για τροφές
Για να διευκολύνουμε τη χρήση του πράσινου κάδου, παρέχουμε σε 
όλους ένα κουτί κουζίνας και ένα ρολό από κομποστοποιήσιμες τσάντες. 
Χρησιμοποιήστε τις τσάντες λιπασματοποίησης για να συλλέξετε όλα τα 
απορρίμματα οικιακών τροφίμων - ακόμη και πράγματα που δεν μπορείτε 
να κάνετε λιπασματοπίηση στο σπίτι, όπως κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα 
και θαλασσινά. Μπορείτε να πλύνετε τον κάδο με το χέρι ή στο πλυντήριο 
πιάτων.

Λιπασματοποιήσιμες σακούλες
Οι λιπασματοποιημένες σακούλες είναι ειδικά κατασκευασμένες για 
αποσύνθεση μαζί με το βιολογικό υλικό που περιέχουν. Αυτές είναι οι μόνες 
σακούλες που μπορούν να τοποθετηθούν στον πράσινο κάδο σας.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εφημερίδα, χαρτοπετσέτα ή τίποτα 
καθόλου για να επενδύσετε τον κάδο της κουζίνας σας. Μπορείτε να 
αγοράσετε λιπασματοποιήσιμες σακούλες  από τοπικά καταστήματα και 
μαγαζιά και από το Διαδίκτυο

Κρατάτε πάντο κλειστό το καπάκι του μικρού κάδου κουζίνας και 
αδειάστε τον κάθε 3-4 μέρες για να αποφύγετε μυρωδιές.



Ψάξτε το σύμβολο AS 
4736 όταν αγοράζετε 
λιπασματοποιήσιμες  
σακούλες

Λιπασματοποιήσιμο ή 
Βιοαποικοδομήσιμο?
Οι λιπασματοποιήσιμες σακούλες κατασκευάζονται από φυτικά υλικά και 
διασπώνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λιπασματοτοποίησης. Αυτές 
είναι οι μόνες σακούλες που μπορούν να γίνουν δεκτές μέσω της υπηρεσίας 
βιολογικών πράσινων κάδων.
Ενώ οι βιοαποικοδομήσιμες σακούλες διαλύονται γρηγορότερα από 
τους κανονικές πλαστικές σακούλες, χρειάζονται πολλές δεκαετίες για να 
εξαφανιστούν και θα μολύνουν τον πράσινο κάδο βιολογικών.
Τα βιολογικά που συλλέγονται σε βιοαποικοδομήσιμες ή πλαστικές σακούλες 
δεν θα γίνονται δεκτά μέσω της υπηρεσίας πράσινου κάδου.



Αναπροσαρμογή στην περισυλλογή του 
κόκκινου κάδου κάθε δεκαπενθήμερο
Όταν ξεκινήσει η εβδομαδιαία υπηρεσία πράσινου κάδου, ο κόκκινος κάδος 
απορριμμάτων θα αδειάσει μία φορά κάθε δεκαπενθήμερο. Κατά μέσο όρο, 
περισσότερο από το ήμισυ αυτού που μπαίνει στους κόκκινους κάδους 
απορριμμάτων απορριμμάτων είναι βιολογικά τροφίμων και κήπων. Εάν το 
τοποθετήσετε στον νέο σας κάδο θα ελευθερώσετε περισσότερο χώρο στον κάδο 
απορριμμάτων. Υπάρχουν επίσης πολλοί άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να 
δημιουργήσετε χώρο στον κόκκινο κάδο σας και να αποφύγετε τα απόβλητα:
• Μειώστε πόσα απόβλητα δημιουργείτε
• Επαναχρησιμοποιήστε και ανακυκλώστε όσο το δυνατόν περισσότερο 

επιλέγοντας αντικείμενα με ελάχιστη συσκευασία
• Πάρτε τσάντες πολλαπλής χρήσης όταν ψωνίζετε
• Συμπιέστε τον αέρα από τους σάκους σκουπιδιών και δέστε τους σφιχτά
• Αποφύγετε τη χρήση μεγάλων, ογκωδών σάκων απορριμμάτων που 

καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο
• Μάθετε τι μπορείτε να ανακυκλώσετε στον κίτρινο κάδο σας και στους Σταθμούς 

Μεταφοράς μας
• Εξετάστε βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για αντικείμενα όπως πάνες, είδη υγιεινής, 

επένδυση και φλιτζάνια καφέ μίας χρήσης.

Τι γίνεται με τη μυρωδιά και τα έντομα?
Όλα τα απόβλητα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν μυρωδιές που μπορούν 
να προσελκύσουν έντομα, ιδιαίτερα σε ακραίες θερμοκρασίες, οι οποίες είναι 
αναπόφευκτες στην περιοχή μας. Τα οργανικά τρόφιμα και οι κήποι είναι συχνά 
οι μεγαλύτεροι ένοχοι όταν πρόκειται να μυρίσουν και αυτά τα αντικείμενα θα 
συλλέγονται στον εβδομαδιαίο κάδο σας. Για να αποφύγετε τις οσμές του κάδου, 
μπορείτε επίσης:
• Να κρατάτε τους κάδους σε καλά αεριζόμενο χώρο με σκιά
• Να μην υπερφορτώνετε τους κάδους και κρατάτε τα καπάκια σφιχτά κλειστά
• Να αδειάσετε τις ακαθαρσίες των πανών στην τουαλέτα
• Να δέσετε της πάνες μιας χρήσης σε πλαστική σακούλα ή καλύτερα σε δυο 

πλαστικές σακούλες
• Να πλένετε τακτικά τους κάδους και το μικρό κάδο κουζίνας για τροφές. (Ο μικρός 

κάδος πλένεται και στο πλυντήριο πιάτων).
• Διατηρήστε τα κρεατικά και τα θαλασσινά στον καταψύκτη σε λιπασματοποιήσιμη 

σακούλα και βάλτε την στον πράσινο κάδο τη βραδιά πριν από τη περισυλλογή
•  Αδειάστε τον μικρό κάδο της κουζίνας στον πράσινο κάδο κάθε 3-4 ημέρες.
• Βεβαιωθείτε ότι οι λιπασματοποιήσιμες σακούλες είναι καλά δεμένες για να μην 

ξεχειλίσει το περιεχόμενό τους
• Ρίξτε λίγη διττανθρακική σόδα στον μικρό κάδο της κουζίνας
• Ρίξτε ένα στρώμα απορριμμάτων κήπου πάνω από τα απορρίμματα τροφίμων για 

να μειώσετε τις οσμές στον πράσινο κάδο



Λιπασματοποιείτε ήδη στο σπίτι σας?
Ακόμα κι αν κάνετε ήδη λιπασματοποίηση ή χρησιμοποιείτε απορρίμματα φαγητού 
για τις κότες σας, υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα για τα οποία μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τον πράσινο κάδο σας. Θεωρήστε την ευκαιρία να επεκτείνετε την 
εξαιρετική δουλειά που κάνετε ήδη για να μειώσετε τα απόβλητα και να βοηθήσετε το 
περιβάλλον.
Σε αντίθεση με το σωρό λιπασματοποίησης, σε μια εμπορική εγκατάσταση 
λιπασματοποίησης, η διαδικασία παρακολουθείται επιστημονικά, επιτυγχάνοντας 
θερμοκρασίες πολύ υψηλότερες από αυτές που συνήθως επιτυγχάνετε στο σπίτι.
Η νέα υπηρεσία πράσινου κάδου δέχεται πολλά βιολογικά τρόφιμα και βιολογικά 
κήπου που δεν μπορείτε εύκολα να λιπασματοποιήσετε ή να βάλετε σε μια φάρμα 
σκουληκιών. Αυτά περιλαμβάνουν κρέας, κόκκαλα, ψωμί, θαλασσινά, γαλακτοκομικά 
προϊόντα, εσπεριδοειδή, κρεμμύδια, λάδια και χαρτοπετσέτες κουζίνας. Στον 
κήπο, πράγματα όπως τα άρρωστα φυτά, τα ζιζάνια, η κοπριά κατοικίδιων ζώων 
(χαλαρή ή σε λιπασματοποιημένη σακούλα) και τα μολυσμένα φρούτα από μύγα 
φρούτων (τοποθετημένα σε σωρό λιπασματοπιήσης και αφήνονται στη θερμότητα / 
καταψύκτη) μπορούν να πάνε κατευθείαν στον πράσινο κάδο.

Δε θέλετε πράσινο κάδο?
Ο πράσινος κάδος για τρόφιμα και βιολογικά
προϊόντα κήπου θα παρέχεται σε όλους όσους
έχουν αυτήν τη στιγμή υπηρεσία κάδου. Δεν 
υπάρχει επιλογή να εξαιρεθείτε από αυτήν την
υπηρεσία. Είναι ζωτικής σημασίας ο καθένας
να κάνει μια προσπάθεια να χρησιμοποιήσει
τον πράσινο κάδο, εάν πρόκειται να μειώσουμε 
το ποσό των βιολογικών αποβλήτων που
στέλνουμε στον χώρο υγειονομικής ταφής.
Ανεξάρτητα από το πόσο μικρή οργανική ύλη
πετάτε, όλα προστίθενται στο τέλος.
Ο Δήμος ενθαρρύνει όλους να κάνουν 
 επιλογές με τις τροφές και τα βιολογικά 
προϊόντα τους. Εάν χρησιμοποιείτε σύστημα
 οικιακής λιπασματοποίησης, έχετε κότες 
ή δεν παράγετε απορρίμματα κήπου, συνεχίστε 
την εξαιρετική σας δουλειά.

www.mildura.vic.gov.au/GreenBin
(03) 5018 8100


