Μειώνουµε τα απορρίµµατα,
δίνουµε χώρο στη ζωή
Πρακτικές συµβουλές για µια πιο βιώσιµη και καθαρή Ελλάδα

760.000

€26 εκατ.

τόνοι πλαστικών απορριµµάτων
κάθε χρόνο στην Ελλάδα,
µόνο 11,3% από αυτά ανακυκλώνονται.

Τα πλαστικά απόβλητα µπορούν
να βλάψουν ή και να σκοτώσουν
τα ζώα, ειδικά τα πουλιά και τα ψάρια.

τόνοι διαρρέουν στο περιβάλλον
και 11.500 τόνοι καταλήγουν
στη θάλασσα.

~70-100 kg

~500 χιλ.

Τεράστιος περιβαλλοντικός και
κοινωνικός αντίκτυπος, σηµαντική

Τα νοικοκυριά

Τα φρούτα και τα λαχανικά

τόνοι οργανικών αποβλήτων παράγονται
στην Ελλάδα.

ετήσια ζηµιά για την
ελληνική οικονοµία.

40.000

>2,5 εκατ

Τα πλαστικά διαλύονται σε µικροπλαστικά,
που ανιχνεύονται στον αέρα, το νερό
και τις τροφές που καταναλώνουµε,
απειλώντας την υγεία µας.

αποβλήτων τροφίµων κάθε χρόνο παράγει
κάθε πολίτης στην Ελλάδα, από τα οποία
το 1/3 θα µπορούσε να αποφευχθεί.

τόνοι από αυτά είναι απόβλητα κήπων
και πάρκων, που µπορούν να συλλέγονται
χωριστά για κοµποστοποίηση
και να επιστρέφουν πίσω στη γη
ως φυσικό λίπασµα.

σπατάλη και άλλων πόρων όπως η γη,
το νερό, η ενέργεια και η ανθρώπινη εργασία,
αλλά και οικονοµική απώλεια για τα ίδια
τα νοικοκυριά, την ίδια στιγµή που αρκετοί
συµπολίτες µας υποσιτίζονται.

είναι ο κυριότερος παραγωγός αποβλήτων
τροφίµων σε ποσοστό που ξεπερνά το 50%.

είναι η κυριότερη οµάδα τροφίµων
που απορρίπτεται άσκοπα.

Τι µπορούµε να κάνουµε;
Πλαστικά απόβλητα

Οργανικά απόβλητα
(απόβλητα τροφίµων
και κήπου)

Γεµίζουµε θερµός ή γυάλινη
φιάλη µε νερό βρύσης ή δικό µας

Προγραµµατίζουµε καλύτερα τις
αγορές µας, χρησιµοποιούµε λίστα αγορών

ρόφηµα.

(αγοράζουµε αυτά που πραγµατικά

Χρησιµοποιούµε σκεύη
και µαχαιροπίρουνα
πολλαπλών χρήσεων.

χρειαζόµαστε, στις σωστές ποσότητες,
µε προσοχή στις ηµεροµηνίες λήξης).

Ζητάµε να σερβίρεται ο καφές
µας στη δική µας κούπα.

Αποθηκεύουµε και συντηρούµε
προσεκτικά τα τρόφιµα, αξιοποιούµε
την κατάψυξη (αποφεύγουµε αλλοιώσεις,

Αποφεύγουµε προϊόντα
µε πολλαπλή συσκευασία

ξέρουµε τι / πού έχουµε αποθηκευµένο).

Βελτιώνουµε τη διαχείριση,
προσαρµόζουµε το µενού
στο απόθεµα (καταναλώνουµε τα τρόφιµα
πριν λήξουν, δεν ξεµένουν στα ντουλάπια).

(σκεφτόµαστε αν το χρειαζόµαστε
πραγµατικά).

µε συνολικά λιγότερο υλικό συσκευασίας.

Αντικείµενα που δεν
χρησιµοποιούµε πια

Η παραγωγή τους καταναλώνει
πολύτιµους πόρους, ενώ αφού
χρησιµοποιηθούν έχουν
σηµαντική αξία.

Τα περισσότερα συνεχίζουν
να έχουν αξία, ως είδη
ή ως δευτερογενή υλικά.

∆εν τα πετάµε στον κοινό
κάδο απορριµµάτων.

∆εν τα πετάµε στον κοινό
κάδο απορριµµάτων.

Μειώνουµε τις εκτυπώσεις,

συσκευές µε µεγάλο κύκλο ζωής

Κρατάµε αρχεία και φακέλους

και δυνατότητα για µελλοντικές

(π.χ. όσπρια, ξηροί καρποί, φρούτα,
λαχανικά).

Xρησιµοποιούµε κεροµάντηλα
ή χαρτί για προστασία/µεταφορά
τροφίµων, αντί για πλαστική µεµβράνη.

επισκευές ή αναβαθµίσεις.

Παπούτσια

Παιχνίδια

Έπιπλα

Σκεύη

κ.λπ.

Έτσι, κάνουµε και οικονοµία.

Εκτυπώνουµε στις

δύο όψεις του χαρτιού.

ΟΡΓΑΝΙΚΑ

Ό,τι τελικά περισσεύει από οργανικά
απόβλητα, πχ. υπολείµµατα τροφίµων
ή πράσινων αποβλήτων από τον κήπο ή τη

Επιδιόρθωση | Μεταποίηση | Επαναχρησιµοποίηση |
Αλλαγή χρήσης, µετατροπή | Αναβάθµιση

Επιλέγουµε συσκευές

µεταχειρισµένες
ή αναβαθµισµένες.

κάδο, τα οποία µε την κοµποστοποίηση
µετατρέπονται σε φυσικό λίπασµα ή άλλα

∆ωρίζουµε

χρήσιµα προϊόντα.

συσκευές που δεν χρησιµοποιούµε

Απορρίπτουµε τα χρησιµοποιηµένα
µαγειρικά έλαια στους ειδικούς
κάδους συλλογής (συνήθως σε
καταστήµατα ή σούπερ µάρκετ), τα οποία
αξιοποιούνται για την παραγωγή βιοντίζελ

Επίσης, µπορούµε να τα δωρίσουµε
σε φίλους που τα χρειάζονται ή στα
κατάλληλα σηµεία του ∆ήµου
για να χρησιµοποιηθούν από άλλους
που τα έχουν ανάγκη.

Χρησιµοποιούµε την πίσω όψη παλιών
εκτυπώσεων σαν πρόχειρο χαρτί.

γλάστρα µας, τα ρίχνουµε στον καφέ

Αγοράζουµε ανακυκλωµένο χαρτί.

Χρησιµοποιούµε αναγοµωµένα
µελανοδοχεία και τόνερ,
όπου είναι τεχνικά εφικτό.

Xρησιµοποιούµε επαναφορτιζόµενες

µπαταρίες και λαµπτήρες
µεγάλης διάρκειας.

και σαπουνιών.

Ό,τι δεν µπορούµε να αποφύγουµε, το ανακυκλώνουµε
• Τοποθετούµε µόνο ανακυκλώσιµα υλικά, κάθε ένα στον κατάλληλο κάδο,
ανάλογα µε το σύστηµα διαχείρισης αποβλήτων στην περιοχή µας.
• Συσκευασίες χωρίς υπολείµµατα φαγητού ή υγρών, συµπιεσµένα όσο το δυνατόν
περισσότερο. Χύµα σε κάθε κάδο και όχι σε σακούλες.

Βγάζοντας τα απορρίµµατα από τη ζωή µας, σε 7 απλά βήµατα
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1. ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΜΕ

τις καταναλωτικές µας συνήθειες, τη σχέση µας
µε τα «υλικά» και µε το περιβάλλον.

2. ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ

• ∆ιαχωρίζουµε τα οργανικά απόβλητα στην πηγή, χρησιµοποιώντας βιοαποδοµήσιµες
σακούλες (πρότυπο EN 13432), απλές χάρτινες σακούλες ή εφηµερίδες για να τα
συλλέξουµε και να τα απορρίψουµε στον κατάλληλο καφέ κάδο ή απευθείας στον
οικιακό µας κοµποστοποιητή.
Οι πλαστικές σακούλες πρέπει να αποφεύγονται καθώς αναµιγνύονται µε τα καθαρά
οργανικά και επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα του παραγόµενου κόµποστ.
• Απορρίπτουµε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, µπαταρίες, λαµπτήρες,
δοχεία µελανιού µόνο σε κατάλληλα σηµεία συλλογής ή δίκτυα, ποτέ στον κοινό
κάδο απορριµµάτων.
Υλοποίηση από:

Ρούχα

σε ψηφιακή µορφή.

πια σε άλλους που τις χρειάζονται.

Αγοράζουµε χύµα προϊόντα,
στο δικό µας δοχείο/βάζο

Ξανασκεφτόµαστε και
δεν τα πετάµε στον κοινό
κάδο απορριµµάτων.

Επιλέγουµε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές

Αποφεύγουµε να χρησιµοποιούµε
καλαµάκι ή επιλέγουµε ένα
επαναχρησιµοποιήσιµο

Επιλέγουµε µεγαλύτερες
συσκευασίες,

Αυτά τα είδη περιέχουν εξαιρετικά
τοξικά υλικά για το περιβάλλον
και την υγεία µας, αλλά και µε
µεγάλη αξία.

Χαρτί και µελανοδοχεία
εκτυπωτών

προτιµάµε την ψηφιακή µορφή.

π.χ. οδοντόκρεµα ή γυάλινο βάζο µε
επιπλέον χαρτί ή πλαστικό.

Χρησιµοποιούµε τσάντες
πολλαπλών χρήσεων
για ψώνια.

Ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές
συσκευές, λαµπτήρες,
µπαταρίες

την αγορά και κατανάλωση ειδών
που δεν χρειαζόµαστε πραγµατικά.

3. ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ

τις ανάγκες µας για κατανάλωση ενέργειας και προϊόντων.

4. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

παλιά αντικείµενα, βρίσκουµε νέες χρήσεις, τα παραχωρούµε σε άλλους.

5. ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ

παλιά αντικείµενα, τα αναβαθµίζουµε, τα µεταποιούµε.
Αγοράζουµε µεταχειρισµένα.

6. ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ

όσα υλικά ανακυκλώνονται, κοµποστοποιούµε τα υπολείµµατα
τροφίµων και κήπων.

7. ΠΕΤΑΜΕ

στα σκουπίδια όσο γίνεται λιγότερα υλικά και πάντα µε υπεύθυνο τρόπο.
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Μειώνοντας τα απορρίµµατα,
εξοικονοµούµε χρήµατα
και ενισχύουµε
την ελληνική οικονοµία!

Χρηµατοδότηση από:

www.ypeka.gr

@ypen.gov

Αποποίηση ευθυνών: Η παραγωγή του παρόντος ενημερωτικού υλικού πραγματοποιείται με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν υλικό δεν απηχούν σε καμία περίπτωση την επίσημη άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

@ypen_gr

www.eoan.gr

@eoan

