
 

 
 

    

 

Factsheet 
Ενημερωτικό Φύλλο 

Waste and Recycling 
Απόβλητα και Ανακύκλωση 

 
 

Αν μένετε σε σπίτι στο Manningham, θα έχετε 
υπηρεσία συλλογής απορριμμάτων από τους κάδους 
που παρέχει ο Δήμος. Ωστόσο, αν μένετε σε 
διαμέρισμα ή «townhouse» τότε ίσως να έχετε 
υπηρεσία συλλογής ιδιωτικών/εμπορικών κάδων 
απορριμμάτων. 

Χρώματα Κάδων 

Αν έχετε υπηρεσία δημοτικών κάδων θα έχετε τρεις 
διαφορετικούς κάδους: 

Κόκκινος (Σκουπίδια) 

Ο κάδος με το κόκκινο καπάκι είναι για τα κανονικά 
οικιακά απορρίμματα. 
 
Οι ιδιοκτήτες κατοικιών μπορούν να διαλέξουν κάδο 
απορριμμάτων 80 λιτρών ή 120 λιτρών με κόκκινο 
καπάκι. Διατίθενται επίσης επιπρόσθετοι κάδοι. 
 
Τι θα βάζετε μέσα στον κάδο; 

• γενικά οικιακά απορρίμματα 
• πάνες 
• απορρίμματα από τρόφιμα 
• πλαστικές σακούλες και πολυστυρόλιο 
• σπασμένα πιάτα. 

 
Τι ΔΕΝ πρέπει να βάζετε μέσα στον κάδο; 

• απόβλητα του κήπου 
• ανακυκλώσιμα 
• σύριγγες 
• οικοδομικά υλικά 
• χημικά απόβλητα, έλαια, χρώματα, 

διαλύτες κλπ. 

Κίτρινος (Ανακυκλώσιμα) 

Ο κάδος με το κίτρινο καπάκι είναι για τα οικιακά 
ανακυκλώσιμα. 
 

Οι ιδιοκτήτες κατοικιών μπορούν να διαλέξουν κάδο 
240 λιτρών ή 360 λιτρών με κίτρινο καπάκι. 
Διατίθενται επίσης επιπρόσθετοι κάδοι. 
Όλα τα αντικείμενα που τοποθετούνται στον κάδο 
ανακυκλώσιμων πρέπει να τοποθετούνται λυτά και 
όχι σε πλαστικές σακούλες. 
 
Τι θα βάζετε μέσα στον κάδο; 

• γυάλινα μπουκάλια και γυάλες 
• άδεια χαρτόνια γάλακτος και χυμού  
• πλαστικά μπουκάλια και δοχεία 
• όλα τα αεροζόλ και αλουμινένια κουτιά 
• χαρτί, εφημερίδες, περιοδικά και χαρτόνι. 

 
Τι ΔΕΝ πρέπει να βάζετε μέσα στον κάδο; 

• πλαστικές σακούλες και πολυστυρόλιο 
• οικιακά απορρίμματα  
• απόβλητα του κήπου 
• σύριγγες 
• σπασμένα πιάτα. 
• πάνες 
• οικοδομικά υλικά 
• χημικά απόβλητα, έλαια, χρώματα, 

διαλύτες κλπ. 

Πράσινος (Απόβλητα κήπου) 

Ο κάδος με το πράσινο καπάκι είναι για τα απόβλητα 
κήπου, όπως φερ’ ειπείν τα αποκόμματα γρασιδιού, 
μικρά κλαδιά, κλαδεύματα και φύλλα. 
 
Παρέχεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων κάδος για τα 
πράσινα απόβλητα 240 λιτρών με πράσινο καπάκι 
αλλά μπορούν να επιλέξουν μικρότερο κάδο κήπου 
120 λιτρών ή και να μην έχουν καθόλου κάδο για τα 
απόβλητα κήπου. Ωστόσο δεν αλλάζει το 
ετήσιο κόστος. 
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Όλα τα αντικείμενα που τοποθετούνται στον κάδο 
του κήπου πρέπει να είναι λυτά και όχι σε 
πλαστικές σακούλες. 
 
Τι θα βάζετε μέσα στον κάδο;  

• αποκόμματα γρασιδιού 
• μικρά κλαριά (έως 100mm) 
• κλαδεύματα κήπου  
• φύλλα, ζιζάνια, λουλούδια. 

 
Τι ΔΕΝ πρέπει να βάζετε μέσα στον κάδο; 

• χώμα 
• πλαστικές σακούλες και πολυστυρόλιο 
• πρόκες ή μέταλλο 
• οικοδομικά υλικά 
• οικιακά απορρίμματα 
• γλάστρες 
• ανακυκλώσιμα 
• σύριγγες 
• σπασμένα πιάτα. 
• πάνες 
• χημικά απόβλητα, έλαια, χρώματα, 

διαλύτες κλπ. 
 
Σημειώστε: οι κάδοι που ζυγίζουν περισσότερο από 
75 κιλά δεν συλλέγονται. 

Συλλογή Κάδων 

Οι κάδοι συλλέγονται στο Manningham κάθε 
καθημερινή, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων 
αργιών. Ο κάδος απορριμμάτων σας συλλέγεται κάθε 
εβδομάδα και οι κάδοι ανακυκλώσιμων και του κήπου 
συλλέγονται κατά εναλλασσόμενα δεκαπενθήμερα την 
ίδια ημέρα με τον σκουπιδοτενεκέ σας. 
 
Παρακαλούμε βγάζετε έξω τους κάδους σας το βράδι 
πριν την ημέρα της συλλογής και επιστρέψτε τα στην 
ιδιοκτησία σας στο τέλος της ημέρας της συλλογής. 
 
Για να μάθετε ποια μέρα συλλέγεται ο 
σκουπιδοτενεκές σας, δείτε 
www.manningham.vic.gov.au/bin-collection-days 

Συλλογές σκληρών απορριμμάτων και 
αποβλήτων κήπου 

Κάθε ημερολογιακό έτος, επιτρέπεται στους δημότες 
που έχουν δημοτική συλλογή απορριμμάτων μία από 
τις ακόλουθες επιλογές: 
 

• δύο συλλογές οικιακών σκληρών σκουπιδιών 
(απορριμμάτων) 

• δύο συλλογές δεμένων απορριμμάτων 
(κλαριών) 

• μία συλλογή σκληρών οικιακών σκουπιδιών 
(απορριμμάτων) και μία συλλογή δεμένων 
απορριμμάτων (κλαριών). 

 
Οι συλλογές είναι μια ευκαιρία για τη διάθεση 
ανεπιθύμητων ειδών οικιακής χρήσης ή 
απορριμμάτων του κήπου, συμπεριλαμβανομένων 
μεγαλύτερων κλαριών που δεν τοποθετούνται στους 
κάδους οικιακής χρήσης. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με  
τα απόβλητα και την ανακύκλωση, δείτε 
www.manningham.vic.gov.au/waste-and-recycling  


