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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Tηλέφωνο 210 6895831 

website: www.kafekados.net  
e-mail: kafekados@halandri.gr

Η διαχείριση 
οικιακών απορριμμάτων 

ΑΛΛΑΖΕΙ!

Ο Δήμος Χαλανδρίου με βάση το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορ-
ριμμάτων που περιγράφει τη στρατηγική για τη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων του μέχρι το 2030 και σε συμμόρφωση με τον αντίστοιχο 
Εθνικό και Περιφερειακό σχεδιασμό, έχει σε προτεραιότητα τη συλ-
λογή του κλάσματος των απορριμμάτων που αντιστοιχεί στα υπο-
λείμματα τροφών από τις κουζίνες των νοικοκυριών και των 
εστιατορίων της πόλης (οικιακά ζυμώσιμα απορρίμματα) σε καφέ κά-
δους και τη εκτροπή του από την ταφή. 

 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΖΥΜΩΣΙΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ; 
 

Το 40% περίπου των στερεών αποβλήτων του Δήμου, δηλαδή 
16.000 τόνοι ετησίως είναι  τροφικά απόβλητα, οικιακά ζυμώσιμα. 

Όταν αυτά καταλήγουν στην ταφή (ΧΥΤΑ) μέσω του κάδου για τα 
σύμμεικτα συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή και στη ρύπανση του 
περιβάλλοντος. Παράλληλα, ο Δήμος χρεώνεται για τη μεταφορά και 
διάθεσή τους καθώς και τα τέλη ταφής. 

Όταν αντίθετα συλλεχθούν χωριστά στην πηγή με το σύστημα 
των καφέ κάδων αποτελούν πολύτιμη πρώτη ύλη για παραγωγή εδα-
φοβελτιωτικού (κομπόστ) ή, όπως έδειξε ο Δήμος Χαλανδρίου, σε 
συνεργασία με το ΕΜΠ με το πρόγραμμα Waste4Think για παραγωγή 
ενέργειας, βιοκαυσίμων και άλλων προϊόντων προστιθέμενης αξίας. 

Ο Δήμος Χαλανδρίου επεκτείνει πλέον το σύστημα χωριστής συλ-
λογής  των τροφικών αποβλήτων στον καφέ κάδο σε όλη την πόλη, 
εκτρέποντας τα από την ταφή και δημιουργώντας προϋποθέσεις για 
την αξιοποίησή τους με σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά 
οφέλη. 

Οι κάτοικοι παροτρύνονται να χρησιμοποιούν βιοαποδομήσιμες 
σακκούλες απορριμμάτων για τη διάθεση των τροφικών αποβλήτων 
στον καφέ κάδο. Στον καφέ κάδο ρίχνουμε όλα τα τροφικά απόβλητα 
που παράγονται κατά την προετοιμασία των φαγητών καθώς και τα 
υπολείμματα από τα γεύματα και χρησιμοποιημένα χαρτιά κουζίνας.  
Προέχει βέβαια η προσπάθεια μείωσης των αποτρέψιμων αποβλή-
των τροφών. 

 
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΡΩ; 
 

  Οργανώνω την διαχείριση των απορριμμάτων μου στην κουζίνα 
μου.  

  Συλλέγω τα υπολείμματά μου σε ξεχωριστή σακούλα (κατά προτί-
μηση βιοαποδομήσιμη). 

  Την ρίχνω στον καφέ κάδο που βρίσκεται πλησιέστερα στο απίτι 
μου.  

  Η αποκομιδή των κάδων γίνεται από ειδικά απορριμματοφόρα που 
πλένουν τον κάδο σε κάθε άδειασμα. 
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Φ   ΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Eπώνυμο  
 
Όνομα  
 
Διεύθυνση  
 
 
Τηλέφωνο  
 
e-mail  
 
O αριθμός μελών 
του νοικοκυριού  
 
O αριθμός νοικοκυριών 
στο κτίριο που διαμένετε

Για την καλύτερη οργάνωση και πληροφόρηση 
πάνω στα ζητήματα του καφέ κάδου: 

ΕΙΤΕ συμπληρώνω τα στοιχεία της φόρμας επικοινωνίας, κόβω το 
απόκομμα και το αφήνω στο δημαρχείο (Αριστείδου και Αγ. Γεωρ-
γίου), στο πρωτόκολλο του δήμου, που βρίσκεται στο ισόγειο του 
κτηρίου 

ΕΙΤΕ το στέλνω ηλεκτρονικά στο kafekados@halandri.gr 

Για τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα ισχύει η πολιτική προστασίας προσω-
πικών δεδομένων του δήμου Χαλανδρίου, που προστατεύει την επεξεργασία τους, 
σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. 
Πληροφορίες www.kafekados.net 

Η συμπλήρωση των όποιων στοιχείων είναι προαιρετική.

      Πλαστικό, γυαλί, χάρτινες συσκευασίες, μέταλλο 

 

Υφάσματα, ρούχα, παπούτσια 

 

Οικοδομικά υλικά 

 

Ξύλινα αντικείμενα 

 

Ηλεκτρικές συσκευές 

 

Μπαταρίες 

 

Χαρτιά υγείας 

 

Πάνες μωρού 

 

             Τροφές και περιττώματα κατοικιδίων 

 

Λάδια, μαργαρίνες, βούτυρα, λίπη 

 

Άρρωστα φυτά 

 

Αποτσίγαρα

Δημητριακά, ρύζι, άλευρα 

 

Υπολείμματα τροφών, αποφάγια 

 

            Υπολείμματα και φίλτρα καφέ, φακελάκια τσάι 

 

Κρέας, ψάρι, ζωικά προϊόντα 

 

Λαχανικά 

 

Φρούτα, φλούδες φρούτων 

 

Χαρτί κουζίνας, χαρτοσακούλες 

 

Γαλακτοκομικά 

 

Τσόφλι αυγού, κουκούτσι ελιάς 

 

Ξηροί καρποί και περιβλήματα 

 

Στάχτη από τζάκι 

 

          Κλαδάκια, φύλλα, χώμα, γκαζόν, πριονίδι

ΤΙ ΒΑΖΟΥΜΕ 
ΣΤΟΥΣ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΥΣ

ΤΙ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ 
ΣΤΟΥΣ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΥΣ


