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Η Εταιρεία

Η Ελληνική εταιρεία CAFETEX

ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1974 και είναι

μία από τις μεγαλύτερες

βιομηχανίες επεξεργασίας καφέ

στην Ελλάδα και ιδιοκτήτρια της

μάρκας Coffeeway.

Από τότε αναπτύσσεται συνεχώς

και μέσα από τη συνεχή έρευνα

και τη δέσμευση στη

βιωσιμότητα, δημιουργεί

καινοτόμα προϊόντα υψηλής

ποιότητας.



Βιώσιμη ανάπτυξη

H Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι η

οικονομική ανάπτυξη που θα

εγγυάται την κοινωνική

ευημερία, χωρίς αποκλεισμούς

και την προστασία του

περιβάλλοντος και των

φυσικών πόρων, προς όφελος

όχι μόνο των σημερινών, αλλά

και των μελλοντικών γενεών,

έως το 2030.
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Ιεράρχηση Αποβλήτων

 πρόληψη,

 προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση,

 ανακύκλωση,

 άλλου είδους ανάκτηση, 
όπως ανάκτηση ενέργειας, και

 διάθεση.
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Βιώσιμη ανάπτυξη - Περιβάλλον και καταναλωτές

Οι καταναλωτές είναι περισσότερο

ενημερωμένοι για την προστασία

του περιβάλλοντος

Θεωρούν σημαντικό τα προϊόντα

που αγοράζουν να βρίσκονται σε

βιώσιμες συσκευασίες

Κυρίως οι νεότεροι καταναλωτές

(<44 έτη) δείχνουν μεγαλύτερη

ευαισθησία και είναι περισσότερο

πρόθυμοι να διαθέσουν

παραπάνω χρήματα γι' αυτές



Δέσμευση στη βιωσιμότητα

Η CAFETEX ΑΒΕΕ αναγνώρισε έγκαιρα

την ανάγκη των καταναλωτών και

στράφηκε σε βιώσιμες λύσεις για την

συσκευασία της Coffeeway κάψουλας

καφέ εσπρέσο (sustainable

packaging).

Χρησιμοποίησε την HOME COMPOST,

την 1η πιστοποιημένη κάψουλα για

οικιακή κομποστοποίηση.
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Κάψουλα νέας γενιάς

100% ανανεώσιμα υλικά φυτικής 
προέλευσης

Νέα γενιά βιοπολυμερών

που παράγονται από μία διαδικασία
ζύμωσης μικροοργανισμών, κατά την
οποία τα φυτικά έλαια και τα λιπαρά
τους οξέα χρησιμοποιούνται ως
πρωτογενές υλικό



Κάψουλα νέας γενιάς

Μπορεί να αντικαταστήσει την 
συμβατική πλαστική κάψουλα

Ασφαλή υλικά σε κύριο σώμα και Lid 
κάψουλας

Τα απόβλητα συσκευασίας μετά τη
χρήση της κάψουλας είναι
βιοαποδομήσιμα, κατά τρόπο που να
μην εμποδίζει τη χωριστή συλλογή
και τη διαδικασία ή δραστηριότητα
λιπασματοποίησης στην οποία
υποβάλλονται.



Κομποστοποίηση

Η κομποστοποίηση είναι ένας

φυσικός τρόπος μετατροπής

των βιοαποβλήτων της

κουζίνας σε λίπασμα και

φυσικό εδαφοβελτιωτικό.

Η οικιακή κομποστοποίηση

είναι μία διαδικασία που

μπορεί να γίνει στο σπίτι με τη

χρήση ειδικών κάδων.



θρ50, Νόμος 4819/2021 

Βιολογικά Απόβλητα

Τα βιολογικά απόβλητα υποχρεωτικά είτε

διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην

πηγή είτε συλλέγονται χωριστά και δεν

αναμιγνύονται με άλλα είδη αποβλήτων,

προκειμένου να υποβάλλονται σε

ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της

κομποστοποίησης και της χώνευσης,

κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται

υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής

προστασίας και το προϊόν που προκύπτει

από αυτή να πληροί τα σχετικά πρότυπα

υψηλής ποιότητας.

Έως 31/12/2022

Άρθρο 50, Νόμος 4819/2021 
Ολοκληρωμένο σχέδιο για τη 

διαχείριση αποβλήτων



4819/2021 

Βιολογικά Απόβλητα & Συσκευασίες Τροφίμων

Επιτρέπεται η κοινή με τα βιολογικά
απόβλητα συλλογή αποβλήτων με
παρόμοιες ιδιότητες βιοαποδόμησης
και κομποστοποίησης σύμφωνα με τα
σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα ή
ενδεχόμενα ισοδύναμα εθνικά πρότυπα
για τις συσκευασίες που μπορούν να
ανακτηθούν μέσω κομποστοποίησης
και βιοαποδόμησης.

Για τον σκοπό αυτόν οι Ο.Τ.Α. α’
βαθμού μεριμνούν για την οργάνωση
και λειτουργία της χωριστής συλλογής
και μεταφοράς τους

Έως 31/12/2022

Άρθρο 50, Νόμος 4819/2021 
Ολοκληρωμένο σχέδιο για τη 

διαχείριση αποβλήτων





Πιστοποιήσεις

Seedling logo OK Home Compost logo

OK biobased logo

Πιστοποιήσεις κάψουλας
 Κύριο σώμα
 Lid



Πιστοποιήσεις

Βιομηχανικά κομποστοποιήσιμες
(industrial compostable), σε
ειδική μονάδα προκειμένου να
αποδομηθούν υπό καθορισμένες
συνθήκες

Οικιακά κομποστοποιήσιμες
(home compostable), μπορούν να
αποδομηθούν και σε συνθήκες
περιβάλλοντος στο σπίτι



Πιστοποιήσεις

 Σύμφωνα με την κατάταξη των
4 , το 80% τουλάχιστον των α’
υλών πρέπει να χαρακτηρίζεται
biobased.

Kάψουλα Coffeeway → 100% biobased



Πιστοποιήσεις

Seedling logo

Yποδεικνύει ότι οι ισχυρισμοί
περί κομποστοποίησης είναι
αληθείς

Συμμόρφωση με το σχήμα
πιστοποίησης “Products made of
compostable materials”(Έκδοση
2020-01), το οποίο περιλαμβάνει
και τις απαιτήσεις του
Ευρωπαϊκού προτύπου EN 13432
(09-2000).



12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 20 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

16 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Η HOME COMPOST κάψουλα της COFFEEWAY μπορεί να μετατραπεί σε λίπασμα σε οικιακό
κάδο κομποστοποίησης σε διάστημα 26 εβδομάδων σε συνθήκες περιβάλλοντος (20-30oC)

DEGRADATION TEST





Ευχαριστούμε για την 

προσοχή σας!


