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ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ποσότητα που μπορείτε 
να δώσετε για καταστροφή ή ανακύκλωση 
μπορεί να είναι έως 20 λίτρα για τα υγρά 
και έως 20 κιλά τα στερεά.
Επίσης επειδή αναφερόμαστε για υλικά τα 
οποία μπορεί να γίνουν επικίνδυνα, καλό 
είναι να γίνει η κατάλληλη συσκευασία  
για την ασφαλή μεταφορά με το αυτοκίνη-
το σασ. Τα υγρά σε κατάλληλα δοχεία ενώ 
τα στερεά σε ασφαλείς συσκευασίες. Ποτέ 
μην αναμιγνύετε χημικά καθώς μπορεί να 
προκαλέσει επικίνδυνες αντιδράσεις.Βε-
βαιωθείτε ότι τα δοχεία φέρουν σαφή ετι-
κέτα και είναι καλά σφραγισμένα. Εάν δεν 
γνωρίζετε τα περιεχόμενα, επισημάνετε το 
δοχείο με την ετικέτα  «άγνωστο χημικό».
Κατά την άφιξη, παραμείνετε στο όχη-

μά σας και ο υπάλληλος  θα παραλάβει 
τα αντικείμενα σας. Το ειδικευμένο προ-
σωπικό που θα σας εξυπηρετήσει   φορά 
ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και  
ακολουθούν και τα μέτρα κοινωνικής 
απόστασης λόγω της πανδημίας.
Φυσικά είναι προφανές ότι όλες αυτές οι 
υπηρεσίες που προσφέρει το πρόγραμμα  
CleanOut είναι ΔΩΡΕΑΝ. Η παροχή των  
υπηρεσίων  πραγματοποιούνται σε όλη τη 
ΝΝΟ σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.
Μπορείτε να βρείτε το πλησιέστερο Κέ-
ντρο Ανακύκλωσης ή την επόμενη εκδή-
λωση οικιακού χημικού CleanOut, όπου 
μπορείτε να αφήσετε τα οικιακά απόβλη-
τα δωρεάν πολύ εύκολα εάν επισκεφθείτε 
την σελίδα στο ιντερνετ https://www.
epa.nsw.gov.au
Τα απόβλητα οικιακής χρήσης, όπως 
φώτα φθορισμού, ανιχνευτές καπνού, 
μπογιές, φιάλες αερίου, πυροσβεστήρες, 
μπαταρίες και λάδια, μπορούν πλέον να 
μεταφερθούν στο τοπικό Κέντρο Ανα-
κύκλωσης της Κοινότητας σας όλο το 
χρόνο.
Όλες  οι υπηρεσίες ακολουθούν  τις κυ-
βερνητικές συμβουλές και πρωτόκολλα 
της ΝΝΟ.

Ό
πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το 
EPA σε συνεργασία με το Ethnic 
Communite councιl  διοργανώ-
νουν καμπάνια ενημέρωσης σχε-

τικά με το πρόγραμμα ανακύκλωσης χη-
μικών. Προιόντα δηλαδή που περιέχουν 
χημικά τα οποία δεν ανακυκλώνονται 
μέσω των κίτρινων κάδων ανακύκλωσης 
αλλά μόνο στα ειδικά κέντρα που διαθέ-
τει κάθε δήμος.  Η χρονιά του 2021 είναι 
ομολογουμένως μιά πολύ δύσκολη και 
απαιτητική περίοδος για όλους μας. Κάτω 
από αυτές τις συνθήκες καλούμαστε να 
ακολουθήσουμε οδηγίες για την προστα-
σία και της ατομικής μας υγείας αλλά και 
για να διαφυλάξουμε και προστατεύσουμε  
την υγεία των συνανθρώπων μας, είτε εί-
ναι τα άτομα της οικογένειας μας είτε  συγ-
γενείς ή και φίλους.
Το πρόγραμμα Chemical CleanOut εκτός 
από την προστασία του περιβάλλοντος έχει  
γίνει και για αυτό το σκοπό. Είναι πολύ 
απλό αρκεί να ακολουθήσετε ορισμένες 
οδηγίες.  
Τα υλικά που μπορούν να δοθούν για κα-
ταστροφή ή ανακύκλωση είναι τα εξής:
Διάφορες βαφές και προϊόντα που σχετίζο-
νται με το χρώμα
Πυροσβεστήρες
Μπουκάλες αερίου
Λάμπες φθορισμού
Ανιχνευτές καπνού
Μπαταρίες αυτοκινήτου  
και οικιακής χρήσης
Καθαριστικά με βάση την αμμωνία
Λάδια κινητήρα και λάδια μαγειρέματος
Οξέα και αλκάλια
Δηλητήρια
Χημικές ουσίες  για πισίνες
Καύσιμα κινητήρων
Διαλύτες και οικιακά καθαριστικά
Βερνίκια
Φυτοφάρμακα

Chemical CleanOut
Kαλούμαστε να 
ακολουθήσου-
με οδηγίες για 
την προστασία 
και της ατομι-
κής μας υγείας 
αλλά και για 
να διαφυλά-
ξουμε και προ-
στατεύσουμε  
την υγεία των 
συνανθρώπων 
μας, είτε είναι 
τα άτομα της 
οικογένειας 
μας είτε  συγ-
γενείς ή και 
φίλους.

Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας, αναζητά άτομα που 
επιθυμούν να ενταχθούν στην ομάδα των κοινω-
νικών φροντιστών του για τις υπηρεσίες ηλικιωμέ-
νων και ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Τα καθήκοντα των κοινωνικών φροντιστών περι-
λαμβάνουν την κοινωνική υποστήριξη, βοήθεια σε 
ελαφρές οικιακές δουλειές, την προετοιμασία γευ-
μάτων, την προσωπική φροντίδα, βοήθεια με τα 
ψώνια και τις μεταφορές.
Περιοχές : Όλα τα προάστια του Σύδνεϋ, Central 
Coast, Illawarra, Southern Highlands, Newcastle  

Απαραίτητα προσόντα:
•Αυτοκίνητο με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Κατανόηση των αναγκών των ηλικιωμένων, των 
ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών/ φρο-
ντιστών τους.

•Γνώση της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας.

Σημείωση: Το Πιστοποιητικό ΙΙΙ για την φροντίδα 
ηλικιωμένων ή/ και ατόμων με ειδικές ανάγκες εί-
ναι επιθυμητό. Άλλη σχετική εμπειρία ή/ και προ-
σόντα θα ληφθούν υπόψη. Επίσης, παρέχεται ειδι-
κή εκπαίδευση από το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας, 
πριν την έναρξη της εργασίας.
Όσοι ενδιαφέρεστε για τη θέση, μπορείτε να στεί-
λετε το αντίγραφο του βιογραφικού σας, στον 
Υπεύθυνο Προσλήψεων, hr@gwccs.org.au.

Περισσότερες πληροφορίες: Απευθυνθείτε στον 
Υπεύθυνο Προσλήψεων hr@gwccs.org.au ή επι-
κοινωνήστε στο (02) 9516 2188.

Προθεσμία υποβολής: Μέχρι Παρασκευή 19 
Μαρτίου 2021.
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ΨΥΓΕΙΑ CWS-CON’S
Refrigeration & Fittings
Για καινούργιο μαγαζί και σέρβις

Τηλεφωνείστε • 8710 0837 • 0418 218 039

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 45 χρόνια στην Ελληνική Παροικία

Επισκευές για ψυγεία και συσκευές 
μαγαζιών καθώς και σπιτιών.
Τηλεφωνείστε στον Κώστα

 0414 535 096

HANDY MAN
Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

για όλες τις δουλειές

Νικόλαος Τσιότσιας Γραφείο: 02 9601 1233

0404 676 366

Σκεπές
Χτισίματα

Remove Asbestos

Δενδροκομεία
Driveways
Βαψίματα

Πλακάκια
Καθαρισμούς


