Γιατί να διαχωρίσω
τα βιοαπόβλητά μου;
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΙΣΤΗ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:

Για το περιβάλλον
• Εμπλουτισμός των φτωχών σε θρεπτικά υλικά
ελληνικών εδαφών με πολύτιμη οργανική ουσία
• Προστασία των εδαφών από την ερημοποίηση,
που απειλεί την Ελλάδα και την περιοχή της
Μεσογείου
• Καταστολή παθήσεων και παρασίτων των φυτικών
οργανισμών
• Βελτίωση της εδαφικής υφής, δομής και ικανότητας κατακράτησης νερού ώστε να διατηρείται η
υγρασία και να μειώνονται οι ανάγκες
σε ύδρευση στις καλλιέργειες
• Το άζωτο και ο φώσφορος
επιστρέφουν στο χώμα, καθώς
και ιχνοστοιχεία με αργή
απελευθέρωση εντός 1-2
ετών
• Μείωση της ρύπανσης
εδάφους, υδάτων και
ατμόσφαιρας ως αποτέλεσμα της εκτροπής από την
τελική απόθεση των βιοαποβλήτων σε ΧΥΤΑ

Για τα νοικοκυριά

• Πιθανότητα μειωμένων τελών αποκομιδής τα
νοικοκυριά που συμμετέχουν σε πρόγραμμα
χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων
• Βελτίωση των ποσοστών ανακύκλωσης, τόσο
ποιοτικά (καθαρότερα προϊόντα)
όσο και ποσοτικά, λόγω της χωριστή
συλλογή των βιοαποβλήτων.
• Μείωση των προσωπικών αναγκών
για αγορά χημικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων,
έτοιμου κομποστ, με
παράλληλη δυνατότητα
βιολογικής καλλιέργειας
με πλήρη έλεγχο της
καθαρότητας των
ανακυκλωμένων
οργανικών.

Πώς χρησιμοποιείται
ο εξοπλισμός για τη χωριστή
συλλογή των βιοαποβλήτων;
Οι μικροί κάδοι κουζίνας
(πχ. 10 λίτρων για εσωτερική χρήση) και οι κάδοι
120 και 240 λίτρων για
εξωτερική χρήση, εξυπηρετούν νοικοκυριά και
τοπικές επιχειρήσεις
Μεγαλύτερης χωρητικότητας κάδοι (660 ή 1,100
λίτρα), χρησιμοποιούνται
από μεγάλους παραγωγούς και βρίσκονται σε κεντρικά εμπορικά σημεία
της πόλης, καθώς και σε λαϊκές αγορές.

Bιοαπόβλητα
Mαζί αναζωογονούμε τη Γη!

ΧΩΡΙΣΤΗ
ΣΥΛΛΟΓΗ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οικιακός
κομποστοποιητής

Χρήση κομποστ
στον κήπο

2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ
Ιδιωτικός καφέ κάδος (για 1 νοικοκυριό)

Εσωτερικός κάδος

Εξωτερικός
κάδος

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠO ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

Εξωτερικός κεντρικός κάδος
(για πολλά νοικοκυριά)
Υλοποίηση από:

Χρηματοδότηση από:

Αποποίηση ευθύνης: Tο παρόν τεύχος παράγεται με την
οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Οι απόψεις
που διατυπώνονται στο παρόν, δεν αποτελούν επίσημη θέση της ΕΕ.

Δημοσίευση από:
Λογότυπο, ονομασία και
διεύθυνση της αρχής χωριστής
συλλογής βιοαποβλήτων
Στοιχεία Επικοινωνίας δημοτών
με σχετική υπηρεσία του Δήμου

Τα παρακάτω υλικά
τοποθετούνται στον καφέ κάδο
Υπολείμματα
φρούτων και
λαχανικών

Χρήσιμες
συμβουλές
Γενικές

Υπολείμματα
κρεάτων και
ψαριών

Υπολείμματα φαγητού
(συμπεριλαμβανομένων
μαγειρεμένων γευμάτων)

Πριονίδια από
μη επεξεργασμένο ξύλο

Γιαούρτι, τυρί
και κελύφη αυγών

Μικρές ποσότητες
φύλλων, κλαδιών,
χώματος και χόρτων
από κήπους και γλάστρες

Προϊόντα
αρτοποιίας

γυαλιστερά
χαρτιά
(π.χ. περιοδικά)

σερβιέτες,
πάνες

σακούλες
ηλεκτρικής
σκούπας

αποτσίγαρα
και στάχτες

Ζυμαρικά /
ρύζι / αλεύρι
/ δημητριακά

Προϊόντα στερεών
τροφίμων που έχουν
λήξει (χωρίς τη
συσκευασία)

κάψουλες καφέ
πλαστικές / αλουμινίου

υγρά απόβλητα
τροφίμων
(γάλα, χυμός,
ποτά)

Μικρές ποσότητες
στάχτης από τζάκι

Χάρτινες σακούλες
παντοπωλείου, εφημερίδες
και χρησιμοποιημένες
χαρτοπετσέτες κουζίνας

Κόκκοι και φίλτρα
καφέ, τσάι (χύμα
και σε χάρτινα
φακελάκια)

Τα παρακάτω υλικά ΔΕΝ
τοποθετούνται στον καφέ κάδο

υφάσματα,
πλαστικό, μέταλλο,
δέρμα
γυαλί συσκευασίας
(ανήκουν στους
κάδους ανακύκλωσης)
Άμμος,
χαλίκια,
πέτρες

ακαθαρσίες
κατοικίδιων
επεξεργασμένα
προϊόντα ξύλου
μπαταρίες

• Χρησιμοποιείτε μόνο βιοδιασπώμενες σακούλες ή απλές χάρτινες σακούλες!
• Οι πλαστικές σακούλες θα πρέπει να αποφεύγονται καθώς αναμιγνύονται με τα καθαρά
οργανικά και υποβαθμίζουν την ποιότητα του
παραγόμενου κομπόστ.
• Εάν χρησιμοποιείτε πλαστικές σακούλες για
συλλογή και μεταφορά των βιοαποβλήτων
σας, αδειάστε μόνο τα βιοαπόβλητα στον
καφέ κάδο και πετάξτε τη χρησιμοποιημένη
πλαστική σακούλα στον κάδο σύμμεικτων
αποβλήτων.

Χειμώνας
• Αποθηκεύστε τον καφέ κάδο σας σε μέρος που
προστατεύεται από το παγετό και τον άνεμο
• Τυλίξτε τα υγρά απόβλητα κουζίνας και τα
υπολείμματα τροφίμων σε χαρτί εφημερίδων
για να αποφύγετε την ψύξη τους

Άνοιξη / Φθινόπωρο
• Χρησιμοποιήστε τα προγράμματα συλλογής
πράσινων αποβλήτων του Δήμου

Καλοκαίρι
• Αποθηκεύστε τον καφέ κάδο σας στη σκιά
• Τυλίξτε τα υγρά απόβλητα κουζίνας και τα
υπολείμματα φαγητού σε χαρτί εφημερίδων
για να αποφύγετε σκουλήκια και μυρωδιές
• Αφήστε το καπάκι του καφέ κάδου ανοιχτό
μερικές φορές για να διαφύγει η συμπυκνωμένη υγρασία
• Τοποθετήστε ένα στρώμα εφημερίδων στο
πάτο του καφέ κάδου για την απορρόφηση της
υγρασίας, καθώς και για το εύκολο άδειασμα
του κάδου

