
Οδηγίες Καφέ Κάδου

2020-2021: Έτος Ανακύκλωσης για την Αττική

Στην Αττική, πρώτοι στην Ανακύκλωση

µε xωριστή συλλογή βιοαποβλήτων



Η Περιφέρεια Αττικής, οι  ∆ήµοι και οι πολίτες, αποτελούν τους 3 
πυλώνες επιτυχίας της προσπάθειας για να γίνει η ανακύκλωση 
καθηµερινή συνήθεια όλων µας. Η Περιφέρεια σε συνεργασία µε τον 
Ε∆ΣΝΑ στηρίζει τους ∆ήµους µε διάθεση σύγχρονου εξοπλισµού 
ανακύκλωσης και τεχνική υποστήριξη. Απευθύνουµε κάλεσµα προς 
τους ∆ήµους και τους πολίτες να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, 
ώστε να πετύχουµε τον κοινό µας στόχο: Καθαριότητα, Ανακύκλωση, 
Προστασία του Περιβάλλοντος της Αττικής Γης!

Περιφερειάρχης Αττικής | Γεώργιος Πατούλης

Ο Ε∆ΣΝΑ, έχοντας την ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων 
στην Περιφέρεια Αττικής, θέτει στη διάθεση των ∆ήµων όλες 
τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης όπως η µονάδα
κοµποστοποίησης που σήµερα παράγει εδαφοβελτιωτικό υψηλής 
ποιότητας. ∆ροµολογούµε µέσω του νέου Περιφερειακού
Σχεδίου την προαγωγή της κυκλικής οικονοµίας στην Αττική 
µε την πρόβλεψη σηµαντικών έργων επαναχρησιµοποίησης, 
διαλογής στην πηγή, ανάκτησης ανακυκλώσιµων και µείωσης
των απορριµµάτων προς ταφή.

Πρόεδρος Ε∆ΣΝΑ, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος |
Βασίλειος Κόκκαλης

∆ήµαρχος  Μαραθώνος |  Στέργιος Τσίρκας

Ο ∆ήµος Μαραθώνος, καλεί τους κατοίκους να βάλουν έµπρακτα
στη ζωή τους την ανακύκλωση απορριµµάτων, αγκαλιάζοντας
και στηρίζοντας και αυτή την προσπάθεια.  Μέσω του έργου της 
κοµποστοποίησης θα επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακος και θα 
αναβαθµιστεί το περιβάλλον του ∆ήµου µας, αλλά και της Αττικής 
ευρύτερα. Χαιρετίζουµε και υποστηρίζουµε τη δράση της Περιφέρειας 
Αττικής και του Ε∆ΣΝΑ, ώστε να πετύχουµε η ανακύκλωση να γίνει 
καθηµερινή συνήθεια όλων των πολιτών.



Χωρίζουµε τα υπολείµµατα 
τροφών στην κουζίνα

1
Τα µεταφέρουµε
 στον καφέ κάδο

2

Το ειδικό απορριµµατοφόρο
 τα συλλέγει και τα οδηγεί στη

 µονάδα κοµποστοποίησης
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Μετά την επεξεργασία τους

 παράγεται εδαφοβελτιωτικό 
υλικό έτοιµο για χρήση
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Τα 4 βήµατα
της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων:



φρούτα και λαχανικά
(και τις φλούδες
και τα κοτσάνια τους)

υπολείµµατα
µαγειρεµένων τροφών
(και τα κόκκαλα) υπολείµµατα

καφέ και τσάι
(και τα φίλτρα τους)

ψωµί, ζυµαρικά,
ρύζι και όσπρια

λίγα φύλλα

τσόφλια αυγών

γαλακτοκοµικά
όπως τυρί, κρέµες
και γιαούρτι

Tι ρίχνουµε
στον καφέ κάδο



Αφήνουµε τα υγρά υπολείµµατα να στραγγίξουν πριν τα 

απορρίψουµε στον κάδο ή τα τυλίγουµε µε εφηµερίδα / χαρτί.

Απορρίπτουµε τα υπολείµµατα τροφών είτε σε σακούλες 

(βιοαποδοµήσιµες / κοµποστοποιήσιµες ή χάρτινες µαναβικής) είτε χύµα.

Αποφεύγουµε τη χρήση πλαστικής σακούλας.

Tι δεν ρίχνουµε
  στον καφέ κάδο

νωπά κρέατα & ψάρια
µαγειρικά λάδια, λίπη

συσκευασίες κάθε είδους
(µεταλλικές, πλαστικές,

χάρτινες κ.α)
κάψουλες καφέ

ξύλινα αντικείµενα
& πριονίδι

στάχτη
αποτσίγαρα
ακαθαρσίες
κατοικιδίων

Χρήσιµες συµβουλές



Γνωρίστε το εδαφοβελτιωτικό «ΓΑΙΑ Αττικής»
Το κόµποστ που παράγεται από τα προδιαλεγµένα βιοαπόβλητα των ∆ήµων της Αττικής,

αποτελεί ένα εδαφοβελτιωτικό υψηλής ποιότητας που καλύπτει τις απαιτήσεις του 

Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας της Ιταλικής Εταιρείας Κοµποστοποίησης (CIC).

Το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε είδους γεωργική εφαρµογή και είναι διαθέσιµο 

σε όλους τους ∆ήµους της Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον ∆ήµο

2294320974 www.marathon.grkathariotita@marathon.gr


