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τη βιοδιασπώ1. Τοποθετείτε
µενη ή χάρτινη σακούλα
στο µικρό κάδο κουζίνας.

το µικρό κάδο
2. Γεµίζετε
κουζίνας µε υπολείµµατα
τροφών. Όταν γεµίσει,
βγάζετε τη σακούλα,
τη δένετε και την
τοποθετείτε στο καφέ
κοινόχρηστο κάδο που
βρίσκεται στο δρόµο.

κάδος υπολειµµάτων τροφών

µαγειρεµένο
φαγητό

τσόφλια αυγών

φρούτα & λαχανικά

υπολείµµατα
από καφέ & τσάι

ψωµί-ζυµαρικά

γαλακτοκοµικά

Οι κοινόχρηστοι κάδοι στο δρόµο
θα πλένονται από το ∆ήµο.

…όχι πλαστικές σακούλες και συσκευασίες!
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Τι θα µπορώ να βάζω στον κάδο;
Μπορείτε να βάζετε υπολείµµατα µαγειρεµένου φαγητού
ή ωµών τροφίµων, όπως:
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Υπολείµµατα και Φίλτρα καφέ και τσαγιού
Επίσης:
Μικρές ποσότητες υπολειµµάτων κήπου (γκαζόν, φύλλα, µικρά κλαδιά, κλπ.)
Μικρές ποσότητες από χαρτοπετσέτες, αλλά όχι χρωµατιστά, γυαλιστερά ή
πλαστικοποιηµένα χαρτιά

Μη χρησιµοποιείτε πλαστικές σακούλες ή φωτοδιασπώµενες που δίνονται δωρεάν στα
καταστήµατα. Κατά τη διάρκεια της κοµποστοποίησης αυτές δεν αποσυντίθενται και
ρυπαίνουν το υλικό. Όταν χρησιµοποιήσετε όλες τις κατάλληλες προς κοµποστοποίηση
σακούλες που θα σας δοθούν, παρακαλώ χρησιµοποιήστε χάρτινες σακούλες (από
µαναβική) ή εφηµερίδες για να τυλίξετε το υλικό µέσα.

Εάν έχετε απορίες ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες:

9 6 0
και

2 1 0

3 4 0 25 0 0

Email: biowaste@cityofathens.gr
Γενικές πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
www.biowaste.gr
www.facebook.com/athensbiowaste
Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία µε τους εξής φορείς:
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GOSPELCREATIVE

Θα πρέπει να αποφεύγετε:
Συσκευασίες κάθε είδους
Υγρά
Μαγειρικά λάδια, λίπη
Πλαστικές σακούλες

