Θέματα αποβλήτων
ΔΩΡΕΑΝ
Ξεφορτωθείτε τα οικιακά χημικά
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
σας απόβλητα με το σωστό τρόπο
Μπορείτε να φέρετε αυτά τα υλικά:
Από το σπίτι σας:

Διαλύτες και οικιακά προϊόντα καθαρισμού
Προϊόντα φροντίδας δαπέδου
Καθαριστικά με αμμωνία
Λαμπτήρες και σωλήνες φθορισμού
(φλορένσες)

Από το αυτοκίνητό σας:
Μπαταρίες αυτοκινήτων
Λάδια, καύσιμα και υγρά μηχανής

Από το γκαράζ σας:
Μπογιά και συναφή προϊόντα βαφής
Φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα
Δηλητήρια
Φιάλες γκαζιού
Πυροσβεστήρες
Χημικά πισίνας
Χημικά μικροκατασκευών/χόμπι
Οξέα και αλκάλια

Συμπεριλαμβάνονται υλικά με τα ακόλουθα λογότυπα:

Γίνονται δεκτές μόνο οικιακές ποσότητες με μέγιστο μέγεθος δοχείου 20
κιλά ή 20 λίτρα. Παρακαλείστε να μεταφέρετε τα υλικά σας προσεκτικά και
να παραμείνετε στο όχημά σας στο σημείο συλλογής χημικών αποβλήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τη Γραμμή
Περιβάλλοντος στο 131 555
ή επισκεφθείτε το www.cleanout.com.au

Πηγαίνετε τα οικιακά σας χημικά σε οποιαδήποτε
από αυτές τις τοποθεσίες από τις 9πμ έως τις
3:30μμ κατά τις αναγραφόμενες ημερομηνίες.

Επιστρέψτε τα ανεπιθύμητα φάρμακα στο τοπικό σας φαρμακείο για
ασφαλή απόρριψη.
Ανακυκλώστε το κινητό σας τηλέφωνο σε κατάστημα της Australia Post
ή αναζητήστε τους πράσινους κάδους απόρριψης του προγράμματος
Mobile Muster στην τοπική σας τράπεζα ή τηλεφωνικό κατάστημα.
Επιστρέψτε τις μεταχειρισμένες σας κασέτες εκτυπωτών, από
συμμετέχοντες κατασκευαστές, στα καταστήματα Officeworks και JB
Hi-Fi, και σε συμμετέχοντα καταστήματα της Australia Post, Dick Smith,
Harvey Norman και The Good Guys.
Πηγαίνετε στο www.recyclingnearyou.com.au για να βρείτε πού
μπορείτε να πάτε τηλεοράσεις, ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή
εκτυπωτές για ανακύκλωση.
Για να μάθετε σχετικά με τον πράσινο καθαρισμό του σπιτιού σας
επισκεφθείτε το www.safersolutions.org.au
Οι οικιακές επιχειρήσεις μπορούν να βρουν πού να ανακυκλώνουν
απόβλητα επιχειρήσεων στο www.businessrecycling.com.au
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Άλλα προγράμματα ανακύκλωσης:

Πηγαίνετε τα οικιακά σας χημικά σε οποιαδήποτε
από αυτές τις τοποθεσίες από τις 9πμ έως τις
3:30μμ κατά τις αναγραφόμενες ημερομηνίες.
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