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Η Υπηρεσία Οργανικής Κουζίνας είναι μια πρωτοβουλία του Norwood Payneham & St Peters με σκοπό 
τη μείωση των απορριμμάτων και την προώθηση της ανακύκλωσης των τροφίμων και των οργανικών 
απορριμμάτων.

Στην Αυστραλία, υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 13 εκατομμύρια τόνοι οργανικών υλικών καταλήγουν 
στη χωματερή. Το πεταμένο φαγητό αγγίζει το 44% των οικιακών απορριμμάτων που καταλήγει 
στα σκουπίδια. Τα υπολείμματα των τροφίμων είναι μια πολύτιμη πηγή λιπάσματος. Με την απόθεση 
των τροφικών υπολειμμάτων στη χωματερή χάνουμε τη σπουδαία περιβαλλοντική ευκαιρία για 
ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων και προσθήκη οργανικών υλικών στο έδαφος βελτιώνοντας την 
παραγωγικότητά του κι εξοικονομώντας άνθρακα. 

Με τη συλλογή και ανακύκλωση οργανικών υλικών από κήπους και κουζίνες σε όλη την πόλη, το 
Συμβούλιο και η κοινότητα θα δουλεύουν μαζί για την ελαχιστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων 
που καταλήγουν στη χωματερή.

Η αποσύνθεση των οργανικών υλικών στη χωματερή είναι αργή, παράγει αποπλύματα που μπορούν να 
μολύνουν το νερό του εδάφους και μεθάνιο, ένα δραστικό θερμοκηπικό αέριο.

Καλάθι Οργανικής Κουζίνας και Λιπασματοποιήσιμες Σακούλες

Το Norwood Payneham & St Peters εφοδιάζει όλα τα νοικοκυριά με ένα αεριζόμενο Καλάθι Οργανικής 
Κουζίνας και ένα ρολό με λιπασματοποιήσιμες σακούλες.

Το καλάθι και οι σακούλες κάνουν την ανακύκλωση των οργανικών υλικών εύκολη. Εξασφαλίζουν την 
ξεχωριστή αποθήκευση των υπολειμμάτων και των απορριμμάτων τα οποία βάζετε εύκολα και καθαρά 
στον Πράσινο Οργανικό Κάδο μαζί με τα οργανικά απορρίματα του κήπου σας.

Καλωσήλθατε στην Υπηρεσία Οργανικής 
Κουζίνας του Norwood Payneham & St Peters

Καλάθι Οργανικής Κουζίνας και Λιπασματοποιήσιμες Σακούλες

Κάθε νοικοκυριό θα εφοδιαστεί με:

• ένα Καλάθι Οργανικής Κουζίνας

• ένα ρολό με Λιπασματοποιήσιμες Σακούλες (150 σακούλες ανά ρολό - 
ετήσια προμήθεια*)

*Πρέπει να αλλάζετε τις λιπασματοποιήσιμες σακούλες κάθε 2-3 ημέρες ώστε να 
ελαχιστοποιείτε τον κίνδυνο ανάπτυξης δυσάρεστων οσμών λόγω της σταδιακής 
αποσύνθεσης των τροφικών υπολειμμάτων. Βάσει αυτού του υπολογισμού, η αρχική 
προμήθεια σακουλών θα σας καλύψει για περίπου έναν χρόνο.

Οι μεγάλες οικογένειες που παράγουν μεγάλες ποσότητες τροφικών υπολειμμάτων ίσως 
χρειάζεται να αλλάζουν σακούλες πιο συχνά. Δεύτερος εφοδιασμός έχει προγραμματιστεί 
τον Απρίλιο του 2013. Αν χρειαστείτε επιπλέον σακούλες νωρίτερα, μπορείτε να αγοράσετε 
από το Συμβούλιο ή κάποιο μαγαζί.



Για να δουλέψει αποτελεσματικά η Υπηρεσία Οργανικής Κουζίνας, είναι 
σημαντικό να καταλάβετε τι αποτελεί οργανικό απόρριμμα ώστε τα υλικά 
που στέλνετε μέσω των Πράσινων Οργανικών Κάδων για λιπασματοποίηση 
να μη μολύνονται από λανθασμένα απορρίμματα.

Παρακάτω θα βρείτε συνοπτικά τα Εντός και Εκτός της Οργανικής 
Κουζίνας - απορρίμματα που μπορούν να μπουν ΕΝΤΟΣ του Καλαθιού και 
απορρίμματα που πρέπει να μείνουν ΕΚΤΟΣ.

Τα Εντός & Εκτός της Οργανικής Κουζίνας!

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ποτέ πλαστικές ή βιοδιασπώμενες σακούλες 
αντί των λιπασματοποιήσιμων που σας προμηθεύει το Συμβούλιο.

Οι παρεχόμενες σακούλες είναι φτιαγμένες από άμυλο καλαμποκιού και 
είναι 100% λιπασματοποιήσιμες σύμφωνα με το Αυστραλιανό Πρότυπο 
AS4736 για ανακύκλωση.

ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΙΣ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ!



Τι μπαίνει στο Καλάθι Οργανικής Κουζίνας...

 Φακελάκια τσαγιού (μαζί με τις ετικέτες)

 Κίτρο

 Κότσαλα καλαμποκιών

 Χαρτομάντιλα και χάρτινες πετσέτες

 Τρίχες

 Λουλούδια

 Πλαστικές σακούλες (ακόμα και 
διασπώμενες)

 Μεμβράνες και αλουμινόχαρτο
 Φελούς
 Αποτσίγαρα ή στάχτη

Παρακαλούμε να ΜΗ βάλετε αυτά τα αντικείμενα στο Καλάθι Οργανικής Κουζίνας...
 Σκόνη που έχει μαζέψει η 

ηλεκτρική σκούπα
 Πετσέτες πιάτων και σφουγγάρια
 Πετσέτες και είδη υγιεινής
 Αιχμηρά αντικείμενα
 Ιατρικά απόβλητα

Δεν πρέπει να βάζετε στο Καλάθι Οργανικής Κουζίνας υγρά και καυτό φαγητό.

 Φρούτα & Λαχανικά (ολόκληρα ή κομμάτια)
 Γαλακτοκομικά προϊόντα (γιαούρτι, τυρί, βούτυρο)
 Υπολείμματα κρέατος & κόκαλα (μαγειρεμένα ή 

ωμά)
 Τσόφλια αβγών, υπολείμματα θαλασσινών & 

όστρακα 
 Υπολείμματα κέικ και ψωμιού 
 Κόκκοι καφέ



Γιατί μου έδωσε το Συμβούλιο Καλάθι Οργανικής Κουζίνας και 
λιπασματοποιήσιμες σακούλες;
Το Συμβούλιο μαζί με την κοινότητα μπορεί να μετατρέψει αυτό το περιβαλλοντικό ζήτημα σε πολύτιμη 
πηγή λιπάσματος.

Πειράματα, από διάφορα Συμβούλια, έδειξαν ότι το αεριζόμενο καλάθι και οι λιπασματοποιήσιμες 
σακούλες είναι φιλικά προς τον χρήστη και περιορίζουν τις οσμές.

Η χρήση κατάλληλων λιπασματοποιήσιμων σακουλών είναι απαραίτητη για την αποφυγή της μόλυνσης 
των οργανικών απορριμμάτων κι επομένως το Συμβούλιο βοηθά εφοδιάζοντας τους κατοίκους με τις 
κατάλληλες σακούλες.

Πού να βάλω το Καλάθι Οργανικής Κουζίνας;
Το Καλάθι Οργανικής Κουζίνας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να τοποθετείται στον πάγκο της κουζίνας σας 
για να μπορεί να αερίζεται. Είναι σημαντικό να το κρατήσετε μακριά από απευθείας ηλιακό φως (όχι 
μπροστά από παράθυρο).

Η τοποθέτησή του μέσα σε ντουλάπι ενδέχεται να περιορίσει τον αερισμό του και να αυξήσει την 
πιθανότητα ανάπτυξης δυσάρεστων οσμών.

Θα αλλάξει τίποτα στη συλλογή απορριμμάτων;
Όχι, η συλλογή απορριμμάτων δε θα αλλάξει. Θα συνεχίσουν να περνάνε τα απορριμματοφόρα κάθε 
εβδομάδα και να συλλέγουν τα γενικά σας απορρίμματα (κόκκινο καπάκι) ενώ τα οργανικά απορρίμματα 
(πράσινο καπάκι) και τα ανακυκλώσιμα (κίτρινο καπάκι) θα συλλέγονται εναλλάξ ανά δεκαπενθήμερο ως 
συνήθως.

Από τι υλικό είναι φτιαγμένες οι σακούλες;
Οι λιπασματοποιήσιμες σακούλες είναι φτιαγμένες από άμυλο καλαμποκιού και φυτικά έλαια κι όταν 
κομποστοποιούνται εμπορικά, αποσυντίθενται σε περίπου 30 ημέρες.

Οι σακούλες είναι σχεδιασμένες για να αποσυντίθενται κι η αντοχή τους ίσως περιοριστεί με ακατάλληλη 
αποθήκευση. Το ρολό καλύτερα να αποθηκεύεται σε δροσερό, σκοτεινό και ξηρό μέρος για να διατηρηθεί 
όλο τον χρόνο.

Πόσο ανθεκτικές είναι οι σακούλες;
Οι σακούλες ενδέχεται να σκιστούν, αλλά αυτό μπορεί να αποφευχθεί αν:

• Τις αποθηκεύετε σε δροσερό, σκοτεινό και ξηρό μέρος.
• Αφήνετε το φαΐ να κρυώσει πριν το βάλετε στη σακούλα.
• Βάζετε μια χαρτοπετσέτα στον πάτο της σακούλας για να απορροφά τυχόν υγρά.
• Στραγγίζετε τα υγρά φαγητά πριν τα βάλετε στη σακούλα.

Αν έχω ήδη σύστημα λιπασματοποίησης ή αγρόκτημα σκουληκιών στον 
κήπο μου;
Αν έχετε ήδη σύστημα λιπασματοποίησης ή αγρόκτημα σκουληκιών, διατηρήστε το και χρησιμοποιήστε 
το Καλάθι Οργανικής Κουζίνας για τα συνήθως ακατάλληλα απορρίμματα για οικιακό λίπασμα, όπως το 
κίτρο, το κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα αβγά και τα όστρακα.

Οι σακούλες αυτές χρειάζονται περισσότερο καιρό να αποσυντεθούν σε οικιακά συστήματα 
λιπασματοποίησης κι έτσι συστήνεται να αδειάζετε το περιεχόμενό τους στο οικιακό σας σύστημα για 
αποφυγή αναερόβιων συνθηκών.

Οι Ε & Α της Οργανικής Κουζίνας



Τα τροφικά υπολείμματα θα δημιουργήσουν δυσάρεστες οσμές στον 
Πράσινο Οργανικό Κάδο;
Οι λιπασματοποιήσιμες σακούλες επιτρέπουν στο φαγητό να ‘αναπνέει’ κι έτσι αναπτύσσονται λιγότερες 
οσμές από ότι αν ήταν ελεύθερο στον Πράσινο Οργανικό Κάδο ή σε πλαστική σακούλα στον κάδο με το 
κόκκινο καπάκι.

Σε όλα τα σύστηματα απόρριψης υπάρχει η πιθανότητα ανάπτυξης δυσάρεστων οσμών. Για την 
αποφυγή τους:

• Καταψύξτε υπολείμματα κρέατος και θαλασσινών μέχρι την ημέρα συλλογής των απορριμμάτων 
και τοποθετήστε την ειδική σακούλα στον Πράσινο Οργανικό Κάδο σας.

• Αφήνετε τον Πράσινο Οργανικό Κάδο σας στο πεζοδρόμιο ανά δεκαπενθήμερο κι ας μην είναι 
εντελώς γεμάτος.

Τι γίνεται αν δεν έχω Πράσινο Οργανικό Κάδο;
Αν δεν έχετε Πράσινο Οργανικό Κάδο ή αν έχετε παλιό πράσινο κάδο που δεν μπορεί να επιδιορθωθεί, 
το Συμβούλιο θα σας εφοδιάσει με έναν καινούργιο, κατόπιν αιτήματος (δωρεάν). Το Συμβούλιο μπορεί, 
επίσης, να ανακυκλώσει τον παλιό Πράσινο Οργανικό Κάδο σας.

Κάθε νοικοκυριό μπορεί να βγάζει για συλλογή μόνο έναν Πράσινο Οργανικό Κάδο ανά δεκαπενθήμερο, 
εκτός αν έχει Άδεια (Additional Service Permit) για επιπλέον κάδο.

Μένουμε σε συγκρότημα/πολυκατοικία χωρίς Πράσινους Οργανικούς 
Κάδους. Τι να κάνουμε;
Το Συμβούλιο συστήνει στους ιδιοκτήτες και/ή κατοίκους συγκροτημάτων/πολυκατοικιών 
να συντονίσουν τη διανομή Πράσινων Οργανικών Κάδων στους κατοίκους που θέλουν να 
χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία Οργανικής Κουζίνας.

Αν δε θέλω το Καλάθι Οργανικής Κουζίνας;
Η χρήση της Υπηρεσίας Οργανικής Κουζίνας δεν είναι υποχρεωτική. Αν δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
το καλάθι, επιστρέψτε το στο Συμβούλιο μαζί με τις ειδικές σακούλες.

Αν αδυνατείτε να επιστρέψετε το καλάθι και τις σακούλες στο Συμβούλιο, επικοινωνήστε μαζί του στο 
8366 4555 για να συζητήσετε άλλους τρόπους επιστροφής.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:
• Το τι να βάζετε στο Καλάθι Οργανικής Κουζίνας
• Τον εφοδιασμό Πράσινων Οργανικών Κάδων
•  Άδειες για δεύτερο Πράσινο Οργανικό Κάδο 
Επικοινωνήστε με το Συμβούλιο στο 8366 4555.



City of Norwood Payneham & St Peters

175 The Parade, Norwood SA 5067

Τηλέφωνο 8366 4555     Φαξ 8332 6338  

www.npsp.sa.gov.au

Πώς να χρησιμοποιείτε το Καλάθι 
Οργανικής Κουζίνας

1. Βάλτε μια 
λιπασματοποιήσιμη 
σακούλα στο Καλάθι 
Οργανικής Κουζίνας. 

2. Βάλτε όλα τα οικιακά 
οργανικά απορρίμματα 
και τροφικά υπολείμματα 
στο καλάθι.

3. Σιγουρευτείτε ότι ξέρετε 
τα Εντός & Εκτός της 
Οργανικής Κουζίνας 
(δείτε στο παρόν για 
λεπτομέρειες).

4. Όταν η σακούλα γεμίσει ή 
μετά από 2-3 μέρες, δέστε 
τη για να την κλείσετε και 
αφαιρέστε τη προσεκτικά 
από το καλάθι.

5. Βάλτε τη σακούλα στον 
Πράσινο Οργανικό Κάδο 
μαζί με τυχόν οργανικά 
απορρίμματα από τον 
κήπο σας.

6. Βάλτε τον Πράσινο 
Οργανικό Κάδο στο 
πεζοδρόμιο ανά 
δεκαπενθήμερο για 
να τον συλλέξει το 
απορριμματοφόρο ακόμα 
κι αν δεν είναι γεμάτος.


