
Γνωρίζετε ότι;

Με τη χρησιμοποίηση του νέου κάδου σας FOGO, θα βοηθάτε 
να κάνετε λίπασμα, το οποίο χρησιμοποιείται κατόπιν στα 
αγροκτήματα για την παραγωγή περισσότερων τροφίμων.

1.  Βάλτε μια πράσινη κομποστοποιήσιμη σακούλα στο caddy της 
κουζίνας σας.

2.  Τοποθετήστε τα υπολείμματα των τροφίμων σας στο caddy σας. 

3.  Όταν γεμίσει η μικρή σακούλα βάλτε τη στον κάδο σας FOGO. 

4.  Τοποθετήστε τα απορρίμματα του κήπου στον κάδο FOGO μαζί 
με τα υπολείμματα τροφίμων. 

5.  Βγάλτε τον κάδο σας FOGO για αποκομιδή κάθε εβδομάδα και 
αρχίστε να συλλέγετε πάλι τα υπολείμματα των τροφίμων σας.

If you need help to understand this document 
please contact the Telephone Interpreter Service 
(TIS) on 131 450 and ask them to contact  
Council on 1300 722 542.

Jika anda memerlukan bantuan untuk memahami 
dokumen ini, silahkan menghubungi telepon layanan 
juru bahasa di nomor 131 450 Dan minta mereka 
untuk menghubungi council di nomor 1300 722 542

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να καταλάβετε αυτό 
το έγγραφο, παρακαλείστε να τηλεφωνήσετε στην 
Τηλεφωνική Υπηρεσία Διερμηνέων (Telephone 
Interpreter Service - TIS) στο 131 450 και ζητήστε να 
επικοινωνήσουν με το Δήμο στο 1300 722 542.

A la persona que necesite ayuda para entender 
esta carta se le ruega ponerse en contacto con el 
Servicio Telefónico de Intérpretes [“TIS”], número 
131 450 para pedir que le comuniquen con la 
Municipalidad, cuyo teléfono es 1300 722 542.

Если Вам требуется помощь, чтобы разобраться 
в этом документе пожалуйста обратитесь в 
Телефонную Службу Переводчиков по номеру 131 
450 и попросите их связаться с Муниципалитетом 
по номеру 1300 722 542.

 Food 
Organics 
Garden 
Organics 

1300 722 542
randwick.nsw.gov.au/FOGO

1300 722 542
randwick.nsw.gov.au/FOGO

Όλα όσα χρειάζεστε να 
γνωρίζετε για τη νέα 
υπηρεσία FOGO

5.4.3.2.1.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες υπηρεσίες 
μας απορριμμάτων.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη FOGO;



Κοινοί Κάδοι

Κατοικίες

Θα λαμβάνετε ένα  
πακέτο με…

52 σακούλες 

Κάθε τρίμηνο

Εάν στο μεταξύ σας 
τελειώσουν οι σακούλες, 
μπορείτε να πάρετε 
περισσότερες από τη 
βιβλιοθήκη σας, το κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών ή το 
κέντρο ανακύκλωσης. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να 
τυλίγετε τα υπολείμματα των 
τροφίμων σας σε εφημερίδα 
ή να τα βάλετε στον κάδο σας 
FOGO χύμα. 

Εάν αγοράζετε τις σακούλες 
σας οι ίδιοι, αγοράζετε 
μόνο τις χρωματισμένες 
πράσινες, πιστοποιημένες 
κομποστοποιήσιμες 
σακούλες με αυτό το σήμα. 

Οι βιοδιασπώμενες ή 
οι πλαστικές σακούλες 
‘μολύνουν’ τον κάδο.

Υποδείξεις & ιδέες

Πώς να διαχειριστείτε καλύτερα τον κάδο σας FOGO.

Πότε θα γίνεται η αποκομιδή των κάδων μου;

Παρακαλούμε δείτε το ημερολόγιό σας του 2021 για τις ημέρες αποκομιδής. 

Κάθε 
Εβδομάδα 

Κάθε 
Εβδομάδα 

Κάθε 
Δεκαπενθήμερο

Κάθε 
Δεκαπενθήμερο

Κάθε  
Εβδομάδα 

Κάθε  
Δεκαπενθήμερο

Χρειάζεστε περισσότερες σακούλες;

Τι ρίχνετε μέσα στους νέους κάδους FOGO;
Όλα τα υπολείμματα των τροφίμων σας μπορούν να ριχτούν μέσα στον κάδο FOGO μαζί με τα 
απορρίμματα του κήπου σας. 

ΝΑΙ – Αυτά τα απορρίμματα ρίχνονται μέσα στον κάδο σας FOGO
 Απορρίμματα Κήπου  Υπολείμματα  Υπολείμματα  Αβγά και  
   Φαγητού  κρέατος και κόκαλα  γαλακτοκομικά

 Χρησιμοποιημένες  Σκισμένα και   Κουτιά πίτσας  Ακαθαρσίες ζώων 
 χαρτοπετσέτες  λερωμένα χαρτιά     
 και χαρτομάντηλα

ΟΧΙ – Αυτά τα απορρίμματα δεν ρίχνονται μέσα στον κάδο σας FOGO
 Πλαστικές σακούλες  Πάνες  Κουτιά κονσερβών  Γυαλί

 Πλαστικά  Οικοδομικά υλικά (μπάζα)

1.  Αν είναι δυνατόν, 
τοποθετήστε τον κάδο 
FOGO σε σκιά. 

2.  Βεβαιωθείτε ότι το 
caddy της κουζίνας 
παραμένει κλειστό. 

3.  Τοποθετήστε λίγο 
σκισμένο χαρτί, 
χαρτοπετσέτες ή ξηρά 
φύλλα στον πάτο του 
κάδου και πάνω από 
υπολείμματα τροφίμων 
για να μειώσετε 
τις οσμές και να 
απορροφώνται τα υγρά. 

5.  Πλένετε το caddy 
σας τακτικά με ζεστό 
νερό και σαπούνι. 
Πασπαλίστε τον πάτο 
με μαγειρική σόδα 
(bi-carb), που βοηθά 
στην απορρόφηση των 
υγρών και των οσμών.

4.  Αν είναι δυνατόν καταψύξτε 
τα υπολείμματα κρέατος 
και θαλασσινών και 
τοποθετείστε τα στον κάδο 
το βράδυ πριν από  
την αποκομιδή.

6.  Χρησιμοποιείτε 
κομποστοποιήσιμη 
σακούλα ή τυλίγετε 
τα υπολείμματα των 
τροφίμων σας σε 
εφημερίδα. 


