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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ





DIAMONDS ARE FOR EVER 



Η εικόνα που προκαλεί μόνιμα εκνευρισμό



Παράγουμε πολλά απορρίμματα

 Περισσότερα από 1.000 ΜΤ το χρόνο 

 Τουλάχιστον το 50% ακόμη καταλήγει για ταφή – Στην Ελλάδα 
φτάνουμε στο 90%)

 Χιλιάδες χώροι παράνομη ταφής στη όλη την Ε.Ε και την Ελλάδα

 Παράνομα φορτία αποβλήτων

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ … 



Πληρώνουμε πολλά και ακόμη 

έχουμε δρόμο

 Πολλές παράνομες χωματερές. 

 Το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων ολοένα και αυξάνει 

 Απαιτείται περισσότερο προσωπικό 

 Απαιτούνται νέα έργα

 Αυξάνονται τα απόβλητα των νοικοκυριών και κυρίως τα επικίνδυνα



Τι ορίζει η νομοθεσία ?

 Η νέα οδηγία 2008/98/ΕΚ θεσπίζει μέτρα για την προστασία του 

περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας η 

μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της 

διαχείρισης των αποβλήτων και περιορίζοντας το συνολικό αντίκτυπο 

της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας της αποδοτικότητας της….. 

Μεταφορά στο Εθνικό δίκαιο το Μάρτιο του 2011



Ιεράρχηση της διαχείρισης των 

αποβλήτων
 Στη νομοθεσία κ τη πολιτική για την πρόληψη και τη 

διαχείριση των αποβλήτων ισχύει ως τάξη 

προτεραιότητας η ακόλουθη πυραμίδα 

1. ΠΡΟΛΗΨΗ

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ

3. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

4. ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ

5. ΔΙΑΘΕΣΗ



Τι είναι η πρόληψη

 Τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται πριν μια ουσία, υλικό ή προϊόν 

καταστούν απόβλητο και τα οποία μειώνουν:

1. Τη ποσότητα των αποβλήτων μέσω επαναχρησιμοποίησης ή 

παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊόντων

2. Τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόμενων αποβλήτων στο 

περιβάλλον 

3. Την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες 

ουσίες. 



Γιατί η μείωση των αποβλήτων είναι 

σημαντική? 

 Τα παραγόμενα απόβλητα στα νοικοκυριά έχουνε διπλασιαστεί τα 

τελευταία 40 χρόνια ενώ αυξάνονται περίπου 2% το χρόνο. (522 κιλά 

ανά κάτοικο / χρόνο )

 Τα απόβλητα αυτά είναι αποτέλεσμα της κακής κατανάλωσης αλλά 

και παραγωγής. 

 Η κατανάλωση των προϊόντων δημιουργεί το 50% των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα



Πρακτικές συμβουλές για όλους 

 Κάνουμε χρήση σακουλών που μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθούν 

 Αποφεύγουμε να δημιουργούμε απορρίμματα τροφών 

 Αγοράζουμε σε μεγάλες συσκευασίες 

 Αγοράζουμε προϊόντας που ξαναχρησιμοποιούνται

 Πίνουμε νερό βρύσης

 Μειώνουμε τη χρήση του εκτυπωτή

 Ξεκινάμε τη κομποστοποίηση

 Δωρίζουμε τα παλαιά ρούχα 

 Δανειζόμαστε ή νοικιάζουμε μηχανήματα / εργαλεία 

 Επιδιωρθώνουμε αντί να πετάμε



Απλές συμβουλές για τα γραφεία 

μας

 Κάνουμε χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς να τυπώνουμε

 Κάνουμε ανακύκλωση μελανοταινειών

 Δε χρησιμοποιούμε πλαστικά ποτηράκια 

 Πρόχειρα χαρτιά ?  Ναι από παλαιές εκτυπώσεις που δε πετάμε

 Αγοράζουμε από πιστοποιημένους προμηθευτές. Προτίμηση σε 

προϊόντα με οικολογική σήμανση

 Κάνουμε δωρεές παλαιού εξοπλισμού σε φορείς που τον έχουν 

ανάγκη. 



Και στο σπίτι μας
 Χρησιμοποιούμε λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και 

μεγαλύτερης διάρκειας ζωής

 Αγοράζουμε προϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 

 Αγοράζουμε σαπούνι και όχι υγρό κρεμοσάπουνο μειώνοντας τις 

συσκευασίες 

 Αγοράζουμε μεγάλες συσκευασίες. Αν είναι ακριβές μισές – μισές με 

τον γείτονα

 Κομποστοποίηση

 ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ – ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ



Play this video 

Μη φτάσουμε εδώ… 

http://vimeo.com/20647342

http://vimeo.com/20647342




Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ



ΔΙΑΛΟΓΗ στη ΠΗΓΗ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ



ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ
ΔΩΡΕΕΣ



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΜΕΙΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ



ΔΙΩΞΤΕ ΤΟ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ

ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ 

Κ ΕΙΣΤΕ COOL



ΚΑΝΤΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΜΕ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ 

ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



Η ΛΙΓΟΤΕΡΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ

http://vimeo.com/94340816

http://vimeo.com/94136861



ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΥΣΗΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ



WASTE TO FUEL



SPEED 

COMPOSTING



UPCYCLING



ZERO WASTE

ΒΙΩΣΙΜΟ ΗΘΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ



Στόχοι ΕΕ για το 2030
70% Municipal Waste Recycling target (by 2030);  

80% Packaging waste recycling target (by 2030) with interim 

targets for individual recyclables;

Ban on landfilling of recyclable waste (paper, glass, metal 

and plastic) and biodegradable waste (by 2025);

Phase out landfilling of all recoverable waste (by 2030) – not 

legally binding

30% Reduction of food waste objective (by 2025) – not legally 

binding

Also 30% reduction in marine litter objective (by 2020)  - not 

legally binding



ΠΡΑΣΙΝΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
It takes a ton of ore to get one gram of gold. But you 

can get the same amount from recycling the 

materials in 41 mobile phone. 


