
 

 

 

 

❖ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΛΑΒΩ ΜΕΡΟΣ: 

Η κομποστοποίηση είναι ένας εύκολος και φυσικός τρόπος μετατροπής των οργανικών υπολειμμάτων της 

κουζίνας και των φυτικών υπολειμμάτων του κήπου σε χρήσιμο λίπασμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον κήπο 

και στις γλάστρες σας! 

Σύμφωνα με τα στοιχεία ερευνών τα οργανικά σκουπίδια αποτελούν περίπου το 40% των απορριμμάτων που παράγει 

κάθε νοικοκυριό και σε ποσοστό 70% μπορούν να κομποστοποιηθούν. 

Το τελικό προϊόν λέγεται κομπόστ και είναι ένα σκούρο, εύθρυπτο και με γαιώδη οσμή υλικό το οποίο παράγεται από τη 

βιοδιάσπαση οργανικών υλικών, όπως υπολείμματα τροφών, φύλλα, κουρεμένου γρασιδιού και ροκανίδια ξύλου. Το 

κομπόστ περιέχει ζωντανούς οργανισμούς οι οποίοι απαιτούν τροφή, οξυγόνο και νερό για να επιβιώσουν. 

Η κομποστοποίηση, 

• Προστατεύει το περιβάλλον, 

καθώς ανακυκλώνοντας πολύτιμα οργανικά υλικά μειώνονται οι ποσότητες που καταλήγουν στη χωματερή, 

εξοικονομείται χώρος απόρριψης και μειώνονται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και αέριων ρύπων. Επίσης, 

μειώνεται η χρήση χημικών λιπασμάτων. 

• Εξοικονομεί χρήματα, 

καθώς σας απαλλάσσει από την ανάγκη αγοράς χημικού εμπορικού λιπάσματος. 

• Φροντίζει τα φυτά σας, 

καθώς διατηρεί το χώμα πλούσιο και εύφορο. 

• Εξοικονομεί νερό, 

καθώς βοηθά το χώμα να διατηρεί την υγρασία του. 

 

❖ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1. Ο χρήστης του κάδου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφαλή τοποθέτηση του κάδου και την εύρυθμη 

λειτουργία του σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που θα του κοινοποιηθούν. 

2. Σε επίπτωση απώλειας ή/και καταστροφής του κάδου ο χρήστης επιβαρύνεται με το αναλογούν κόστος του κάδου 

το οποίο ανέρχεται σε 80 Ευρώ. 

3. Ο χρήστης του κάδου είναι υποχρεωμένος να παρέχει οποιοδήποτε στοιχείο του ζητηθεί κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του προγράμματος το οποίο μπορεί να αφορά σε ποσοτικά μεγέθη παραγωγής compost, καταγραφή 

εμπειριών από τη χρήση του κάδου και τη διαδικασία κομποστοποίησης κλπ. 

4. Τα στοιχεία του χρήστη του κάδου θα βρίσκονται διαθέσιμα στην έδρα του Δήμου Μετσόβου και ο χρήστης είναι 

υποχρεωμένος να δεχθεί οποιοδήποτε επιτόπιο έλεγχο απαιτηθεί από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους στην 

υλοποίηση του προγράμματος. Για το σκοπό αυτό θα λάβει κατάλληλη ενημέρωση τουλάχιστον 48 ώρες πριν από 

τη προγραμματισμένη επιτόπια επίσκεψη/έλεγχο. 

5. Ο κάδος αποτελεί ιδιοκτησία και πάγιο περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Μετσόβου και ο χρήστης παραιτείται κάθε 

αξίωσης επί αυτού όπως και οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης από τη χρήση και λειτουργία του κάδου για τον 

οποίο είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος.  

6. Ο Δήμος Μετσόβου δικαιούται να τερματίσει το πρόγραμμα οποτεδήποτε απαιτηθεί και ειδοποιεί τον χρήστη να 

παραδώσει τον κάδο σε σημείο που θα του υποδειχθεί εντός 10 ημερών από την αντίστοιχη ειδοποίηση. 

7. Η χρήση του κάδου περιορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και για τις ανάγκες του νοικοκυριού που 

τοποθετείται. Απαγορεύεται ρητώς η εμπορική εκμετάλλευση του υλικού (compost) που παράγεται και σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι ανάλογο, ο Δήμος έχει δικαίωμα να απεντάξει τον χρήση από τον πρόγραμμα και 

να κινήσει όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες.  


