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Αποκομιδή
Οργανικών
Αποβλήτων

Το τμήμα Καθαριότητας του Δήμου της 
Νέας Υόρκης συλλέγει τα οργανικά 
σας απόβλητα —υπολείμματα 
τροφών και απορρίμματα κήπου—  για 
να τα μετατρέψει σε οργανικό λίπασμα 
ή σε καθαρή ενέργεια.

Βρείτε το πρόγραμμα αποκομιδής στην ιστοσελίδα  
nyc.gov/organics ή καλέστε στο 311.
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Μέταλλο, γυαλί, πλαστικά, 
χαρτόκουτα, καθαρό χαρτί + 
χαρτόνια

Απορρίμματα
Πλαστικές σακούλες, 
περιτυλίγματα, απορρίμματα 
κατοικιδίων, ιατρικά απόβλητα, 
πάνες και είδη προσωπικής υγιεινής

Υπολείμματα τροφών φρούτα, λαχανικά, κρέας, κόκαλα, 
γαλακτοκομικά, έτοιμο φαγητό

Χαρτί με λεκέδες τροφών χαρτοπετσέτες, σακουλάκια 
τσαγιού, πιάτα, φίλτρα καφέ

Φύλλα + απορρίμματα κήπου φυτά, κλαδέματα, κλαδιά, 
χορτάρι

Τοποθετήστε σχετικά είδη στον 
καφέ κάδο.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα nyc.gov/organics για συχνές ερωτήσεις 
και βίντεο.



Μόλις τρία απλά βήματα!

Δείτεπώς μπορείτε να 
συμμετάσχετε στο πρόγραμμα.

Μικρά οικιστικά κτίρια
Το τμήμα Καθαριότητας του Δήμου της Νέας Υόρκης παρέχει δωρεάν στους 
Νεοϋορκέζους που ζουν σε μικρά οικιστικά κτίρια (κατοικίες μίας οικογένειας 
έως και εννέα διαμερισμάτων) έναν καφέ κάδο και έναν κάδο κουζίνας.  

Μεγαλύτερα κτίρια και εμπορικά τετράγωνα
Μένετε σε κτίριο με πάνω από 10 διαμερίσματα ή σε εμπορικό τετράγωνο; 
Δικαιούται και το κτίριό σας δωρεάν καφέ κάδους και υπηρεσία αποκομιδής 
οργανικών αποβλήτων! Ζητήστε από τον διαχειριστή σας να εγγραφεί μέσω της 
ιστοσελίδας nyc.gov/organics ή να καλέσει στο 311.

Σημεία απόρριψης υπολειμμάτων τροφών
Εάν στο κτίριό σας δενπαρέχεται υπηρεσία αποκομιδής οργανικών αποβλήτων, 
μπορείτε να απορρίπτετε τα υπολείμματα τροφών σε σημεία απόρριψης στα 
πέντε δημοτικά διαμερίσματα. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα nyc.gov/organics ή 
καλέστε στο 311 για τα σημεία απόρριψης και τα επιτρεπτά υπολείμματα τροφών.

Μηνπετάτε υπολείμματα τροφών 
και απορρίμματα κήπου στους 
απλούς κάδους απορριμμάτων.

Το τμήμα Καθαριότητας του Δήμου 
της Νέας Υόρκης (DSNY) συλλέγει 
υπολείμματα τροφών και απορρίμματα 
κήπου για να τα μετατρέψει σε 
οργανικό λίπασμα. Το οργανικό λίπασμα 
δημιουργεί γόνιμο έδαφος, το οποίο 
προσφέρει στα φυτά θρεπτικές ουσίες. 
Επίσης, μετατρέπουμε τα υπολείμματα 
τροφών σε καθαρή, ανανεώσιμη ενέργεια.

Επίσης, προσφέρουμε! Το DSNY 
προσφέρει δωρεάν οργανικό λίπασμα 
σε εκδηλώσεις φροντίδας δένδρων και 
διανομής. 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
nyc.gov/organics.

•  Ρίξτε μαγειρική σόδα στον κάδο της κουζίνας ή 
φυλάξτε τα υπολείμματα στην κατάψυξη για να 
αποφύγετε τις δυσάρεστες οσμές. 

•  Χρησιμοποιήστε στους κάδους σας πιστοποιημένες 
βιοαποικοδομήσιμες σακούλες ή χαρτοσακούλες. 

•  Όταν αγοράζετε βιοαποικο
δομήσιμες σακούλες, κοιτάξτε 
αν έχουν αυτό το λογότυπο: 

 Μαζέψτε τα υπολείμματα τροφών, χαρτί με λεκέδες 
τροφών, και φυτά σε οποιονδήποτε κάδο ή σε 
σακούλα στο σπίτι σας.1

•  Εάν τα φύλλα και τα απορρίμματα κήπου δενχωράνε 
στον καφέ κάδο, βάλτε τα σε μια χάρτινη σακούλα 
για γκαζόν και φύλλα ή σε κάδο χωρίς σακούλα.

•  Δέστε τα κλαδιά με σπάγκο. 
Μπρούκλιν και Κουίνς: Εξαιτίας της καραντίνας για το Ασιατικό 
σκαθάρι, δεν θα συλλέγονται μεγάλα κλαδιά.  
Ειδοποιήστε το τμήμα καθαριότητας πάρκων ή καλέστε στο 311 για την 
απόρριψή τους. 

•  Δείτε το πρόγραμμα αποκομιδής στην ιστοσελίδα 
nyc.gov/organics.

Αφήστε τα οργανικά απόβλητα στο πεζοδρόμιο το 
προηγούμενο βράδυ πριν την αποκομιδή.3

•   Προτείνεται η χρήση βιοαποικοδομήσιμης 
σακούλας ή χαρτοσακούλας στους κάδους. 
Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε ένα 
διάφανο πλαστικό περιτύλιγμα.

•  Ξεπλύνετε τον κάδο απορριμμάτων και το δοχείο 
της κουζίνας όποτε χρειάζεται.

•  Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει και ασφαλίσει τον 
κάδο. 

Αδειάστε τα οργανικά απόβλητα μέσα στον καφέ 
κάδο.2
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