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« Η Γη μας προσφέρει αρκετά για 

να ικανοποιήσει τις ανάγκες του κάθε 

ανθρώπου, όχι όμως και την απληστία 

του κάθε ανθρώπου ».

Μαχάτμα Γκάντι



ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο οδηγός στοχεύει στην ενημέρωση του/της 
αναγνώστη/τριας για το ζήτημα των αστικών 

στερεών αποβλήτων και την ευαισθητοποίηση 
του/της για την υιοθέτηση καλών πρακτικών 

με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων και του 
οικολογικού αποτυπώματος. Ο οδηγός περιέχει 
ενότητες για τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές 
και οικονομικές επιπτώσεις του προβλήματος 

της ρύπανσης από στερεά απόβλητα, με 
έμφαση στις περιβαλλοντικές, ενώ ακολουθούν 
ενότητες, στις οποίες παρέχονται πληροφορίες 

για την πρακτική εφαρμογή των αρχών της 
φιλοσοφίας των μηδενικών απορριμμάτων, 

δηλαδή της πρόληψης, της μείωσης, της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και 

της κομποστοποίησης. Ευελπιστούμε ο/ η 
αναγνώστης/τρια να βρει στο παρόν εγχειρίδιο 

πληροφορίες, ιδέες και προτάσεις που θα 
μπορέσει να εφαρμόσει στην καθημερινή του/

της ρουτίνα για ένα πιο βιώσιμο πλανήτη.
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Τα απορρίμματα...

Ας ξεκινήσουμε με ένα μίνι καταιγισμό ιδεών. Τι λέξεις ή εικόνες σας 
έρχονται αυτόματα στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη «απορρίμματα»; 
Ποια είναι τα πρώτα πράγματα που σκεφτήκατε; Είχαν θετική ή 
αρνητική χροιά; Πιθανόν να ανασύρατε εικόνες από μεγάλους σωρούς 
σκουπιδιών σε παραλιακές ακτές, κάδους να υπερχειλίζουν σκουπίδια 
ή ζώα που τραυματίζονται από αυτά καθώς αναζητούν τροφή σε 
δύσοσμες χωματερές. Ίσως, να σκεφτήκατε τον κομποστοποιητή της 
γειτονιάς σας, προϊόντα ένδυσης φτιαγμένα από ανακυκλωμένα υλικά, 
ή να ανατρέξατε σε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσατε να 
μειώσετε τα απορρίμματά σας.

Αν αναζητήσουμε τον ορισμό τους 
θα δούμε ότι ως απορρίμματα ή 
στερεά απόβλητα χαρακτηρίζονται 
αντικείμενα, ουσίες ή υλικά, τα 
οποία δεν μπορούν πλέον να 
χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που 
παρήχθησαν και ο/η κάτοχός τους 
επιθυμεί ή είναι υποχρεωμένος/η από 
το νόμο να απαλλαγεί από αυτά (1).  
Εκ πρώτης όψεως, τα απορρίμματα 
ίσως να γίνονται αντιληπτά ως 
άχρηστα υλικά και το ενδιαφέρον 
μας  για αυτά να περιορίζεται στο 
πώς μπορούμε να τα ξεφορτωθούμε. 
Στην πραγματικότητα όμως τα 
σκουπίδια έχουν αξία. 
Μάλιστα, η σημασία τους δεν 
εξαντλείται στην οικονομική τους 
υπεραξία, αλλά γίνεται αντιληπτή, 
αν αναλογιστούμε τους ποικίλους 
τρόπους με τους οποίους επιδρούν 
τόσο στη φύση όσο και στον 
άνθρωπο καθ’ όλη τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής τους, από την 
παραγωγή μέχρι την τελική διάθεσή 
τους στο περιβάλλον.

Τα απορρίμματα επιδρούν 
τόσο στη φύση όσο και 
στον άνθρωπο καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής 
τους, από την παραγωγή 
μέχρι την απόρριψή τους 
στο περιβάλλον.
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Γη, μια τεράστια χωματερή

Φράσεις όπως «ο πλανήτης γη έχει καταλήξει μια τεράστια χωματερή» 
ακούγονται συχνά στα μέσα ενημέρωσης. Είναι τόσο εκτεταμένο το 
ζήτημα των απορριμμάτων όσο μπορεί να φαίνεται από φωτογραφίες 
που συνοδεύουν τίτλους σαν και τον παραπάνω και απεικονίζουν 
ποταμούς, θάλασσες και κομμάτια στεριάς που κατακλύζονται από 
σκουπίδια, ή πρόκειται για παρωχημένα κλισέ;

Γιατί τόσα σκουπίδια;
Η αύξηση του βιοτικού επιπέδου, η τεχνολογική ανάπτυξη καθώς η 
και παγκοσμιοποίηση επηρέασαν τις καταναλωτικές συνήθειες του 
σύγχρονου ανθρώπου καθιστώντας την υπερκατανάλωση αγαθών 
χαρακτηριστικό γνώρισμα των κατοίκων των ανεπτυγμένων χωρών, 
κάνοντας κάποιους να μιλάνε για ένα νέο είδος ανθρώπου, τον homo 
consumen.
Φυσικά, η υπερκατανάλωση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αυξημένη 
παραγωγή απορριμμάτων (2). Στους παράγοντες που επιδρούν στην 
αύξηση των απορριμμάτων έρχονται να προστεθούν η αστικοποίηση 
καθώς και η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού που δυσχεραίνουν 
τη διαχείρισή τους (2, 1).
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Και εμένα γιατί να με αφορά; 

Ο τρόπος που ζούμε υπερβαίνει 
την φέρουσα ικανότητα της γης, 
πράγμα που σημαίνει ότι ο ρυθμός 
που καταναλώνουμε πόρους είναι πιο 
γρήγορος από το ρυθμό που η φύση 
δύναται να τους ανανεώσει εντός ενός 
έτους (3).      
Αν το σύνολο του πληθυσμού της γης 
ζούσε όπως ο/η μέσος/η Αμερικανός/α 
θα χρειαζόμασταν 5,1 πλανήτες. Στην 
Ελλάδα χρειαζόμαστε 2,6 πλανήτες, 
ενώ αν ζούσαμε στο Κατάρ, θα 
χρειαζόμασταν 9! (4).
Ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο 
παράγουμε 2,01 δισεκατομμύρια τόνους 
αστικών στερεών αποβλήτων εκ των 
οποίων το 33% -ποσοστό που προκύπτει 
από πολύ μετριοπαθείς υπολογισμούς- 
δεν διαχειρίζεται με περιβαλλοντικά 
ασφαλή τρόπο. Κατά άτομο παράγουμε 
0,74 κιλά ημερησίως με τα ποσοστά να 
εμφανίζουν σημαντικές διακυμάνσεις 
ανάλογα με τη χώρα, από 0,11 κιλά έως 
4,54 κιλά (2). Φαίνεται πως η οικονομική 
ανάπτυξη και η παραγωγή απορριμμάτων 
αποτελούν μεγέθη ανάλογα (5). Οι 
χώρες υψηλού εισοδήματος αν και 
αντιπροσωπεύουν μόνο το 16% του 
κόσμου, εντούτοις παράγουν περίπου το 
34% των παγκόσμιων απορριμμάτων. Αν 
και η παραγωγή απορριμμάτων επηρεάζει 
όλους και όλες,  οι περισσότερο 
ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας είναι 
αυτές που υφίστανται σε μεγαλύτερο 
βαθμό τις αρνητικές συνέπειες της 
μη ορθολογικής διαχείρισης των 
απορριμμάτων (2, 5).

Μέχρι το 2050 
ο κόσμος 
αναμένεται να 
παράγει 3,40 
δισεκατομμύρια 
τόνους 
απορριμμάτων 
ετησίωςστο 
περιβάλλον (4).

Οι χώρες υψηλού 
εισοδήματος αν και 
αντιπροσωπεύουν 
μόνο το 16% του 
κόσμου, εντούτοις 
παράγουν περίπου το 
34% των παγκόσμιων 
απορριμμάτων.
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Η επέλαση του πλαστικού (μίας χρήσης)

Μεγάλο ποσοστό των απορριμμάτων σήμερα προέρχεται 
από το πλαστικό και ιδιαίτερα από το πλαστικό μίας 
χρήσης (5). Μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο η χρήση του 
πλαστικού εμφάνισε ραγδαία αύξηση τόσο ως πρώτη 
ύλη για την δημιουργία προϊόντων, όσο και ως υλικό 
που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον για την παρασκευή 
συσκευασιών. Το γεγονός πως το πλαστικό αποτελεί ένα 
ανθεκτικό και φθηνό υλικό ταυτόχρονα, οδήγησε στην 
εξάπλωσή του (ο.π.), η οποία γίνεται αντιληπτή αν σκεφτούμε 
ότι από τη δεκαετία του ΄60 και μετά η παραγωγή πλαστικών 
υλών σε παγκόσμιο επίπεδο έχει εικοσαπλασιαστεί! 
Πολύ γρήγορα η νοοτροπία της επαναχρησιμοποίησης 
-που αποτελούσε στοιχείο της οικιακής οικονομίας των 
παλαιότερων γενεών– αντικαταστάθηκε από μία κουλτούρα 
που ήθελε τα προϊόντα να πετιούνται μετά τη χρήση τους 
(5, 6, 7). Τα προϊόντα μίας χρήσης όχι μόνο επέφεραν 
κέρδη στη βιομηχανία, αλλά γρήγορα μετατράπηκαν σε 
σύμβολο ευημερίας και προόδου. Η κατανάλωσή τους είναι 
χαρακτηριστικό μίας καθημερινότητας που διέπεται από 
εντατικούς ρυθμούς, όπου κυριαρχεί το σλόγκαν «αγόρασε, 
κατανάλωσε, πέτα.. και πάλι από την αρχή» και στην οποία η 
ευκολία αποτελεί ζητούμενο ( βλ. γρήγορο φαγητό, γρήγορες 
ηλεκτρονικές αγορές, όλα περιτυλιγμένα σε συσκευασίες 
μίας χρήσης (5, 6). 

...και των μικροπλαστικών
 
Ως μικροπλαστικά χαρακτηρίζονται τα πολύ μικρά κομμάτια 
πλαστικού που έχουν μέγεθος μικρότερο των 5mm. Τα 
μικροπλαστικά μπορεί να προέρχονται από μεγαλύτερα 
κομμάτια πλαστικού, τα οποία διασπώνται σε μικρότερα 
μέσω χημικών ή βιολογικών διεργασιών, ή μπορεί να 
απελευθερώνονται άμεσα στο περιβάλλον με τη μορφή 
μικρών σωματιδίων, για παράδειγμα ως συνθετικές ίνες 
(7, 8). Σύμφωνα με έρευνα ο μέσος άνθρωπος μπορεί να 
καταναλώνει 5 γραμμάρια πλαστικού ανά εβδομάδα, όσο 
δηλαδή το βάρος μίας πιστωτικής κάρτας, με άγνωστες 
ακόμη συνέπειες για την υγεία του (5)!
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Το περιβάλλον και τα σκουπίδια...που το περιβάλλουν

Τα απόβλητα -και ιδιαίτερα τα
πλαστικά απόβλητα- είναι 
συνδεδεμένα με πλήθος 
περιβαλλοντικών προβλημάτων. 
Σχετίζονται με τη ρύπανση του 
εδάφους, του νερού και του 
αέρα, θέτοντας σε κίνδυνο τα 
οικοσυστήματα και την ανθρώπινη 
υγεία. Βέβαια, η επίδραση των 
απορριμμάτων στο περιβάλλον ξεκινά 
πολύ πριν χαρακτηριστούν ως τέτοια, 
δηλαδή, ήδη από το στάδιο παραγωγής 
τους, ως προϊόντα που προορίζονται 
για κατανάλωση. Έτσι λοιπόν, η 
άντληση φυσικών πόρων για την 
παραγωγή του αρχικού προϊόντος, 
η κατανάλωση ενέργειας που 
απαιτείται τόσο για την παραγωγή όσο 
και για τη μεταφορά και διάθεσή του 
στο καταναλωτικό κοινό, καθώς και η 
επιδείνωση της κλιματικής κρίσης ως 
αποτέλεσμα της παραγωγής αερίων 
του θερμοκηπίου που προκύπτουν από 
τις παραπάνω δραστηριότητες (5), 

είναι μερικά από τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα που συνδέονται με το 
ζήτημα. Επιπλέον, η ίδια η παραγωγική 
διαδικασία μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα την παραγωγή στερεών 
αποβλήτων (1).

Η περιβαλλοντική επιβάρυνση όμως 
συνεχίζεται και αφού ο κύκλος ζωής 
των προϊόντων/υλικών ολοκληρωθεί, 
αφού δηλαδή αυτά απορριφθούν. 
Ας δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά 
ορισμένα σημεία:
Στην περίπτωση ανεξέλεγκτης 
διάθεσης των απορριμμάτων σε 
χωματερές, τα απορρίμματα
που αποσυντίθενται ρυπαίνουν μέσω 
των αποστραγγισμάτων1 τους  τόσο 
το έδαφος όσο και τα ύδατα -υπόγεια 
και επιφανειακά-, επηρεάζοντας τα 
οικοσυστήματα λιμνών, ποταμών και 
υγροβιότοπων και αχρηστεύοντας

1 ουσίες σε υγρή μορφή που παράγονται καθώς 
αποικοδομούνται οι οργανικές ουσίες που 
περιέχονται στα απορρίμματα
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πηγές άρδευσης και ύδρευσης. Ο 
ίδιος κίνδυνος υπάρχει ακόμη και με 
τους χώρους υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Αν και σαφώς 
συνιστούν μία πολύ καλύτερη μέθοδο 
διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς 
αποτελούν οργανωμένους χώρους 
απόρριψης, όπου είναι απαραίτητο 
να πληρούνται προϋποθέσεις για 
την προστασία του περιβάλλοντος, 
εντούτοις δεν είναι απίθανο να 
συμβούν ατυχήματα με δυσμενείς 
συνέπειες (1). Επιστρέφοντας 
στις  χωματερές, σημειώνεται πως 
διατρέχουν τον κίνδυνο εμφάνισης 
πυρκαγιάς, όπως και εξάπλωσης 
μολυσματικών ασθενειών (π.χ. μέσω 
τρωκτικών, πουλιών), κίνδυνος που 
τις ανάγει σε εστίες μόλυνσης. Ας 
μην ξεχνάμε επίσης ότι πολλά ζώα 
στην προσπάθεια τους να βρουν 
τροφή στην χωματερή, δύνανται να 
τραυματιστούν σοβαρά ερχόμενα σε 
επαφή με αιχμηρά αντικείμενα (1, 9). 
Σοβαρά προβλήματα για το έδαφος 
και τα υπόγεια νερά προκαλούνται και 
από τα μικροπλαστικά. Αν και συνήθως 
γίνεται λόγος για τα μικροπλαστικά 
στη θάλασσα -μια και η έρευνα σε 
αυτό τον τομέα είναι πιο προηγμένη- 
εντούτοις η ρύπανση του εδάφους 
από τα μικροπλαστικά είναι εξαιρετικά 
σοβαρή. Για την ακρίβεια φαίνεται 
να είναι 4-23 φορές μεγαλύτερη από 
εκείνη της θάλασσας. Η ρύπανση από 
μικροπλαστικά μεταβάλει τη δομή 
του εδάφους και επηρεάζει τους 
(μικρό)οργανισμούς που διαβιούν σε 
αυτό. Σημειώνεται ότι σημαντικές 
ποσότητες μικροπλαστικού φτάνουν 
στο έδαφος μέσω της λυματολάσπης, 
η οποία χρησιμοποιείται ως λίπασμα 
στα χωράφια (5). 

Αρνητικές συνέπειες έχουμε και για 
την ατμόσφαιρα. Υπολογίζεται ότι το 
2016 παρήχθησαν 1,6 δισεκατομμύρια 

τόνοι διοξειδίου του άνθρακα από 
τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, 
δηλαδή το  5% των παγκόσμιων 
εκπομπών άνθρακα. Αν δεν αλλάξει 
κάτι, μέχρι το 2050 προβλέπεται οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που 
προέρχονται από τα στερεά απόβλητα 
να αυξηθούν σε 2,6 δισεκατομμύρια 
τόνους (2). Στη χωματερή κατά 
τη διαδικασία αποσύνθεσης 
των απορριμμάτων παράγονται 
υδρογονάνθρακες, διοξίνες και 
μεθάνιο -το οποίο αποτελεί ένα από τα 
πιο επιβλαβή αέρια του θερμοκηπίου- 
ρυπαίνοντας τον αέρα. Επιπλέον και 
οι μονάδες καύσης απορριμμάτων 
συνδέονται με αρνητικές συνέπειες. 
Η καύση σαν μέθοδος διαχείρισης 
πλεονεκτεί της διάθεσης σε 
χωματερές ή σε ΧΥΤΑ, καθώς με αυτή 
την πρακτική μειώνεται ο όγκος των 
σκουπιδιών μετριάζοντας το πρόβλημα 
της εύρεσης χώρου για την απόρριψή 
τους, είτε αυτή είναι οργανωμένη είτε 
όχι. Ωστόσο, τα προϊόντα της καύσης 
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα καθώς 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων βαρέα 
μέταλλα, μονοξείδιο του άνθρακα, 
διοξίνες, φουράνιο και άλλες τοξικές 
ενώσεις. Αν και για τη λειτουργία των 
εργοστασίων καύσης απαιτούνται 
αυστηρά μέτρα προστασίας (όπως 
π.χ. η χρήση φίλτρων), η τήρηση τους 
δεν είναι πάντα δεδομένη. Επιπλέον, 
για να είναι αποδοτικές οι μονάδες 
καύσης απαιτούν την εισροή μεγάλων 
ποσοτήτων σκουπιδιών, γεγονός που 
έρχεται σε αντίφαση με το αίτημα για 
μείωση των απορριμμάτων (1, 6, 10).
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Η θαλάσσια ζωή σε κίνδυνο 

Η κατάσταση δεν μοιάζει 
περισσότερο αισιόδοξη όσον αφορά 
την παρουσία των απορριμμάτων στα 
ύδατα. Πρόκειται για απορρίμματα 
που είτε απορρίφθηκαν απευθείας 
εκεί, είτε κατέληξαν στο νερό 
έχοντας παρασυρθεί μέσω του 
αέρα, είτε -στην πλειοψηφία τους- 
μεταφέρθηκαν μέσω ποταμών (5).

Το σημαντικότερο μερίδιο της 
θαλάσσιας ρύπανσης ανήκει στα 
πλαστικά, καθώς εκτιμάται ότι το 
80% της ρύπανσης των θαλασσών 
προέρχεται από αυτά. Συνολικά, 
στη θαλάσσια επιφάνεια του 
πλανήτη επιπλέουν περίπου 15-52 
τρισεκατομμύρια πλαστικά, ενώ το 
98,8% των πλαστικών που βρίσκεται 
στους ωκεανούς από τη δεκαετία 
του ’50 και μετά, δεν επιπλέει πλέον 
στην επιφάνειά τους, αλλά είτε έχει 
διασπαστεί, είτε έχει βυθιστεί, είτε 
έχει μεταφερθεί στις ακτές (5). Στην 
Ε.Ε. υπολογίζεται ότι 150.000 έως 
500.000 τόνοι πλαστικού καταλήγουν 
ετησίως στους ωκεανούς. Η 
ποσότητα αυτή -αν και μπορεί να 
μοιάζει μικρή σε σχέση με τους 
5 έως 13 εκατομμύρια τόνους 
πλαστικού, που καταλήγει συνολικά 
στους ωκεανούς σε παγκόσμια 
κλίμακα- επιβαρύνει ιδιαίτερα την 
θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου 
και τμήματα του Αρκτικού 
Ωκεανού (11).

9 στα 10 
θαλασσοπούλια 
έχουν βρεθεί 
με πλαστικό στο 
στομάχι τους, ενώ 
1 στις 2 θαλάσσιες 
χελώνες έχουν 
καταπιεί  κάποιας 
μορφής πλαστικό 
(12).

1.000.000 
θαλασσοπούλια  
και 100.000 
θαλάσσιες χελώνες 
και θαλάσσια 
θηλαστικά έχουν 
χάσει τη ζωή 
τους εξαιτίας του 
πλαστικού (12).
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Αναφορικά με τη Μεσόγειο 
Θάλασσα, αν και αποτελεί μόλις 
το 1% της παγκόσμιας θαλάσσιας 
επιφάνειας, συγκεντρώνει το 7% 
των μικροπλαστικών (5), ενώ 
καθημερινά σε κάθε χιλιόμετρο 
των ακτών της ξεβράζονται 5,2 
κιλά πλαστικού. Στην Ελλάδα κάθε 
χιλιόμετρο ακτής είναι επιβαρυμένο 
με 91 κιλά πλαστικού (5).   

Αυτός ο πλαστικός κόσμος που 
αναπτύσσεται στη θάλασσα έχει 
ολέθριες συνέπειες για τα θαλάσσια 
είδη, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις 
μπερδεύουν τα κομμάτια πλαστικού 
με την τροφή τους, με αποτέλεσμα 
να επιβαρύνεται ο οργανισμός 
τους ή να καταλήγουν ακόμη και 
σε θάνατο. Φυσικά, όταν μιλάμε 
για μικροπλαστικά, αυτά φτάνουν 
μέσω της τροφικής αλυσίδας στον 
άνθρωπο – με άγνωστες ακόμη 
επιπτώσεις για την υγεία μας (6, 12).

Αν δεν λάβουμε 
δράση για τη 
μείωση των 
απορριμμάτων- 
και ιδιαίτερα 
των πλαστικών-
αναμένεται ότι 
μέχρι το 2050 
οι ωκεανοί θα 
φιλοξενούν 
περισσότερα 
πλαστικά παρά 
ψάρια (σε 
βάρος) (13). 
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Η περίπτωση των απόβλητων ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού  (ΑΗΗΕ)

Από το 2010 παρατηρείται σταθερή 
αύξηση στην παραγωγή ΑΗΗΕ, 
καθιστώντας τα σήμερα την 
ταχύτερα αναπτυσσόμενη ροή 
αποβλήτων στον κόσμο (14). Η 
ποσότητα των ΑΗΗΕ που παρήχθη 
το 2012 ήταν ικανή να γεμίσει 
100 κτήρια σαν το Empire State 
(15)!  Έως το 2019 είχαν παραχθεί 
περίπου 53,6 εκατομμύρια μετρικοί 
τόνοι (16). Και παρόλο που τα 
νούμερα που αντιστοιχούν στην 
παραγωγή είναι τόσο μεγάλα, δεν 
ισχύει το ίδιο και για το ποσοστό 
των ΑΗΗΕ που συλλέγεται και 
ανακυκλώνεται παγκοσμίως 
με σωστό και διαφανή τρόπο 
καθώς δεν ξεπερνά το 20% 
(17).  Στην Ε.Ε. μόλις το 1/3 του 
ΗΗΕ καταλήγει σε εγκεκριμένα 
συστήματα ανακύκλωσης (17, 18).
Η ορθολογική διαχείριση 
των ΑΗΗΕ απαιτεί υψηλό 
οικονομικό κόστος, καθώς και 
την συμμόρφωση με αυστηρούς 
περιβαλλοντικούς κανόνες. Αν 
και έχουν θεσπιστεί ανάλογοι 
κανόνες, οι ανεπτυγμένες 
χώρες στην προσπάθεια τους να 
απεμπλακούν από τα παραπάνω, 
μεταφέρουν, πολλές φορές
παράνομα, τα ηλεκτρονικά και 
ηλεκτρικά τους απόβλητα σε 
φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες 
για ανακύκλωση. Τα ΑΗΗΕ 
περιέχουν πολύτιμα μέταλλα

που μπορούν να αξιοποιηθούν για 
ανακύκλωση, αλλά και πιθανούς
περιβαλλοντικούς ρύπους, όπως 
π.χ. μόλυβδο και υδράργυρο (19). 
Στις περισσότερες των 
περιπτώσεων, στις αποδέκτριες 
χώρες δεν υπάρχουν οι 
κατάλληλες υποδομές, η 
τεχνολογία και η τεχνογνωσία 
για να υποστηριχθεί η ανάκτηση 
των υλικών με ασφαλείς όρους. 
Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι 
εργάζονται στον τομέα 
εφαρμόζοντας μη ασφαλείς 
πρακτικές ανακύκλωσης (οι οποίες 
περιλαμβάνουν καύση και διάλυση 
σε ισχυρά οξέα), ενώ εκτίθενται 
σε ιδιαίτερα επικίνδυνες ουσίες, 
χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό 
(19). Μάλιστα, το μεγαλύτερο 
ποσοστό των εργαζομένων αφορά 
γυναίκες και παιδιά. Η επαφή με 
επικίνδυνες ουσίες, είτε μέσω 
δερματικής επαφής, είτε μέσω 
εισπνοής, συνδέεται με αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία. Φυσικά, 
οι επιπτώσεις επεκτείνονται 
σε ολόκληρες κοινότητες που 
βρίσκονται κοντά σε άτυπες 
υποδομές ανακύκλωσης ΗΗΕ 
και που εκτίθενται στους ρύπους 
μέσω του νερού, της τροφικής 
αλυσίδας, του καπνού και της 
σκόνης (20). 
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Βλέπουμε λοιπόν, ότι η διαχείριση 
των ΗΗΕ είναι συνδεδεμένη 
με περιβαλλοντικά αλλά και 
κοινωνικά προβλήματα, ειδικά 
αν λάβουμε υπόψη ότι στο  
μεγαλύτερο μέρος της υλοποιείται 
από οικονομικά ασθενή κομμάτια 
του πληθυσμού και ενισχύει 
τις κοινωνικές ανισότητες. 
Εφόσον η ανακύκλωση αποτελεί 
ένα βήμα προς τη μείωση των 
απορριμμάτων, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί ότι θα επιτυγχάνεται 
υπό αυστηρούς ελέγχους, με 
διαφανείς, περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά δίκαιους όρους.  
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Το ζήτημα των απορριμμάτων, 
όπως και κάθε περιβαλλοντικό 
ζήτημα, δεν είναι αποκομμένο 
από κοινωνικές και οικονομικές 
διαστάσεις. Η προαναφερθείσα 
περίπτωση των ΑΗΗΕ μπορεί να 
συνηγορήσει για το παραπάνω. 
Το ίδιο ισχύει για το σύνολο των 
αστικών στερεών αποβλήτων. Η 
μη ορθολογική διαχείριση τους 
συνδέεται και με κοινωνικές και 
οικονομικές παραμέτρους. 
Οικονομικές δραστηριότητες, 
όπως η αλιεία και ο τουρισμός, 
υφίστανται ζημία λόγω της 
περιβαλλοντικής και αισθητικής 
υποβάθμισης που συνεπάγεται 
η ρύπανση (11,12).  
H ζημία από πλαστικό στα 
θαλάσσια περιβάλλοντα, 
σύμφωνα με την UNEP εκτιμάται 
παγκοσμίως σε τουλάχιστον 8 
δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. 
Ακόμη, το 95% της αξίας των 
πλαστικών συσκευασίας, δηλαδή 
περίπου 70-105 δισεκατομμύρια, 
χάνεται μετά την εξαιρετικά 
γρήγορη ολοκλήρωση του κύκλου 
πρώτης χρήσης τους (11).
Οι δυνητικές σοβαρές επιπτώσεις 
στην ανθρώπινη υγεία που 
υπονομεύουν την ευημερία της 
κοινότητας έχουν ήδη σημειωθεί 
σε προηγούμενα σημεία του 
οδηγού. Στις τοπικές κοινωνίες
που σχεδιάζεται η ανάπτυξη 
χώρων υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων μπορεί να 
εμφανίζονται εντάσεις από 

κατοίκους που αντιδρούν στις 
σχετικές αποφάσεις (6).
Ακόμη, η διαχείριση των 
απορριμμάτων διαπερνάται 
από κοινωνικές ανισότητες, 
καθώς φαίνεται ότι πλήττει 
σε μεγαλύτερο βαθμό τις 
περισσότερο ευάλωτες μερίδες 
του πληθυσμού, που συνήθως 
βρίσκονται και πιο κοντά σε μη 
κατάλληλες υποδομές διαχείρισης. 
Σε αυτό το πλαίσιο, πέρα από τις 
καταγραφές για ακατάλληλες 
συνθήκες εργασίας ή διαβίωσης, 
υπάρχουν αναφορές για 
ανθρώπους που έχουν χάσει τα 
σπίτια ακόμη και τη ζωή τους από 
κατολισθήσεις χωματερών (2).
Ο αντίκτυπος που έχει η μαζική 
παραγωγή απορριμμάτων και 
η μη ορθολογική διαχείρισή 
τους στο περιβαλλοντικό, 
κοινωνικό και οικονομικό πεδίο 
διαγράφει την ουσιώδη ανάγκη να 
περάσουμε σε ένα νέο παράδειγμα 
παραγωγής και κατανάλωσης και 
σε ένα μοντέλο ολοκληρωμένης 
διαχείρισης αποβλήτων με 
σεβασμό στο περιβάλλον και τον 
άνθρωπο.

Απορρίμματα: Κοινωνικές και οικονομικές 
διαστάσεις

περιβάλλον

κοινωνία οικονομία
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Γραμμική Οικονομία

Αναζητώντας βιώσιμους δρόμους: κυκλική 
οικονομία, Zero Waste φιλοσοφία (φιλοσοφία 
μηδενικών απορριμμάτων)

Σήμερα το κυρίαρχο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης είναι 
το γραμμικό, το οποίο στηρίζεται στην αρχή «παίρνω, φτιάχνω, 
καταναλώνω, πετάω». 

Η παρούσα προσέγγιση κοστίζει σημαντικά 
στον πλανήτη τόσο με περιβαλλοντικούς όσο 
και με οικονομικούς όρους. Αναζητείται λοιπόν 
ένα μοντέλο που θα λαμβάνει υπόψη την 
πεπερασμένη διάθεση των φυσικών πόρων, θα 
προωθεί τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, 
καθώς και τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. 

Με άλλα λόγια, αναζητείται ένα μοντέλο 
περιβαλλοντικά βιώσιμο. 
 

Φυσικοί πόροι Παραγωγή Απόρριψη
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Την απάντηση στις παραπάνω επιταγές έρχεται να δώσει το
μοντέλο κυκλικής οικονομίας. 

Τι είναι η κυκλική οικονομία;

Η κυκλική οικονομία αφορά ένα μοντέλο παραγωγής 
και κατανάλωσης, το οποίο επιδιώκει την όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη παράταση του κύκλου ζωής υλικών και προϊόντων. 
Έτσι, περιλαμβάνει διαδικασίες όπως η ανταλλαγή, η επισκευή, 
η επαναχρησιμοποίηση, η εκμίσθωση, η ανακαίνιση, και η  
ανακύκλωση που θα επιτρέψουν σε υλικά και προϊόντα να 
χρησιμοποιούνται ξανά και ξανά και να διατηρούνται με κάθε 
δυνατό τρόπο εντός της οικονομίας για όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Με άλλα λόγια, η κυκλική 
οικονομία  μιμείται τους κύκλους της φύσης, όπου τίποτα δεν 
πάει χαμένο και αντιλαμβάνεται το απόβλητο όχι ως τέτοιο, 
αλλά ως πόρο που μπορεί να επαναξιοποιηθεί (22). 

Πρώτες ύλες

Συλλογή

Ανακύκλωση

Υπολειμματικά 
απόβλητα

Σχεδιασμός

Διανομή

Χρήση
Επαναχρησιμο-
ποίηση,
Επισκευή

Παραγωγή,
ανακατασκευή

Σχήμα κυκλικής οικονομίας

Μοντέλο Κυκλικής Οικονομίας
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Η Ε.Ε. έχει εγκρίνει σχέδιο δράσης για τη μετάβαση στην 
κυκλική οικονομία. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης θα πρέπει 
να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι 
μεταξύ άλλων επιδιώκονται: 

ο σχεδιασμός και η κατασκευή τους με τρόπο που θα 
αυξάνει την αποδοτικότητά τους στους πόρους και την 
ενέργεια

η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, αναβάθμισης, 
επισκευής και ανακύκλωσης τους

η βελτιστοποίηση της ανθεκτικότητας και η λήψη μέτρων 
για την αντιμετώπιση της προγραμματισμένης απαξίωσης 

η αύξηση του ποσοστού ανακυκλωμένου περιεχομένου 
και η απουσία τοξικών ουσιών 

η ενημέρωση των καταναλωτών/τριών σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων (23) 

Η μετάβαση στο μοντέλο της 
κυκλικής οικονομίας μπορεί 

να συμβάλει  στη μείωση 
των απορριμμάτων, στην 

εξοικονόμηση φυσικών πόρων 
και στον περιορισμό της 

επιδείνωσης της κλιματικής 
κρίσης, ενώ συνδέεται και με 

οικονομικά οφέλη. 
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Σημαντικό είναι να περάσουμε σε ένα μοντέλο ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων. Σε ένα τέτοιο μοντέλο 
ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του όγκου των απορριμμάτων που 
προορίζονται για τελική διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), ή ακόμη χειρότερα, σε χώρους ανεξέλεγκτης 
διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.). Έτσι, η πυραμίδα ιεράρχησης 
της διαχείρισης των  αστικών στερεών αποβλήτων θέτει στην 
κορυφή της την πρόληψη της παραγωγής. Έπονται η μείωση και 
η επαναχρησιμοποίηση και εφόσον δεν είναι εφικτά τα παραπάνω, 
προχωράμε στην ανακύκλωση (σημειώνεται ότι το νέο ΕΣΔΑ δίνει 
έμφαση στην ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή και στην ξεχωριστή 
συλλογή νέων ρευμάτων αποβλήτων). Ακολουθεί η ανάκτηση ενέργειας, 
ενώ η ασφαλής απόρριψη συνιστά την τελευταία επιλογή (24, 25).

Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών 
στερεών αποβλήτων 

Ιεράρχηση διαχείρισης αποβλήτων 

Καλύτερη 
μέθοδος  πρόληψη

μείωση

επαναχρησιμοποίηση

ανακύκλωση

ανάκτηση ενέργειας 

απόρριψη
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Φιλοσοφία ZERO WASTE

πρόληψη - άρνηση

μείωση

επαναχρησιμοποίηση

ανακύκλωση

κομποστοποίηση

Το χρειάζομαι 
πραγματικά; Αρνούμαι 
να αγοράσω πράγματα 

που δεν έχω 
πραγματικά ανάγκη 

Για τα οργανικά 
υπολείμματα επιλέγω 
την κομποστοποίηση

Πώς μπορώ να μετριάσω 
τα απορρίμματά μου; 

αποφεύγω τα προϊόντα 
μίας χρήσης, αποφεύγω τις 
συσκευασίες - προτιμώ να 

αγοράζω χύμα

Δίνω δεύτερη 
ευκαιρία στα προϊόντα  

αναζητώντας νέους 
τρόπους χρήσης, 

μεταποιώ, επισκευάζω, 
δωρίζω και ανταλλάσσω 

Όταν δεν μπορώ να 
επαναχρησιμοποιήσω, 

ανακυκλώνω τα 
υλικά/προϊόντα που 
είναι κατάλληλα για 

ανακύκλωση

21



Οι 5 βασικές αρχές της ZERO WASTE πυραμίδας

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων δεν είναι ίσως εύκολο 
να επιτευχθεί, αν δεν συνδυαστεί με μία φιλοσοφία, που προτάσσει 
ενάντια στη λογική της υπερκατανάλωσης, εκείνη της πρόληψης. Είναι 
πολύ πιθανό να έχετε ακούσει για τη φιλοσοφία zero waste ή αλλιώς τη 
φιλοσοφία μηδενικών απορριμμάτων ή μηδενικής σπατάλης. Η zero waste 
φιλοσοφία έχει λάβει σήμερα τη μορφή κινήματος, που πρεσβεύει τη 
μείωση των αποβλήτων μέσα από της αρχές της πρόληψης, της μείωσης, 
της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής, της ανακύκλωσης και της 
κομποστοποίησης. Είναι όμως εύκολο στην πράξη να δημιουργήσουμε 
έναν κόσμο χωρίς απορρίμματα; Σίγουρα δεν πρόκειται για μία εύκολη 
υπόθεση, όμως υπάρχουν μικρά-μεγάλα βήματα που μπορούν να μας 
βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση (6, 10).

Πρόληψη (Refuse)
Η πρόληψη αποτελεί τον καλύτερο δυνατό τρόπο μείωσης των 
απορριμμάτων, καθώς στοχεύει στη μείωση των εισροών πρωτογενούς 
ενέργειας, πρώτων υλών και αποβλήτων. Η Νο1 αρχή της φιλοσοφίας των 
μηδενικών απορριμμάτων μας καλεί, πριν προβούμε σε μία νέα αγορά, 
να αναρωτηθούμε, αν πραγματικά χρειαζόμαστε το εκάστοτε προϊόν. 
Είναι γεγονός πως δεν έρχονται όλες οι αγορές μας ως απάντηση σε 
πραγματικές μας ανάγκες. Υπάρχουν φορές που μπορεί να καταφύγαμε 
σε κάποια αγορά επειδή επηρεαστήκαμε από κάποια διαφήμιση, ή άλλες 
επειδή βρήκαμε το προϊόν σε εξαιρετικά δελεαστική προσφορά (ακόμη 
κι αν πρόκειται για προϊόν που δεν συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε). 
Επομένως, η αρχή της πρόληψης έρχεται να λειτουργήσει ως φρένο 
στην άσκοπη κατανάλωση και αυτό δεν είναι λίγο, αν σκεφτούμε, ότι 
αποφεύγοντας μία αγορά, αποφεύγουμε όχι μόνο τη δημιουργία ενός 
σκουπιδιού, αλλά και το σύνολο της επιβάρυνσης που θα δεχόταν ο 
πλανήτης καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος. Ας μην 
ξεχνάμε ότι το καλύτερο απόβλητο είναι αυτό που δεν έχει παραχθεί (6)!

Μείωση  (Reduce)
Η μείωση αφορά τις πρακτικές εκείνες που μπορούν να συμβάλλουν 
στην παραγωγή λιγότερων απορριμμάτων. Βήματα που μπορούμε 
να ακολουθήσουμε στο πλαίσιο της μείωσης των απορριμμάτων 
περιλαμβάνουν την αποφυγή της χρήσης πλαστικών συσκευασιών, την 
ενθάρρυνση της αγοράς χύμα προϊόντων, καθώς και την αποφυγή αγοράς 
προϊόντων μίας χρήσης -τα οποία πιθανόν θα χρησιμοποιήσουμε για λίγα 
μόλις λεπτά, ενώ μετά τη χρήση τους πολλά από αυτά δεν θα μπορούμε 
ούτε να ανακυκλώσουμε (6).
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Επαναχρησιμοποίηση (Reuse)
Με την επαναχρησιμοποίηση παρατείνουμε τον κύκλο ζωής 
των προϊόντων, δίνοντας τους μια δεύτερη ευκαιρία. Αντί να τα 
πετάξουμε, μπορούμε να τα επισκευάσουμε, μεταποιήσουμε, 
επιδιορθώσουμε, ή αν βρίσκονται σε καλή κατάσταση μπορούμε 
να τα δωρίσουμε ή ανταλλάξουμε. Φυσικά, μπορούμε ακόμη να 
ξαναδώσουμε ζωή στα προϊόντα αλλάζοντας την αρχική τους χρήση. 
Για παράδειγμα, μετατρέποντας ένα άχρηστο γυάλινο βάζο σε 
κηροπήγιο. Παρατείνοντας τον κύκλο ζωής των προιόντων -μέσω της 
επαναχρησιμοποίησης- εξοικονομούμε πρώτες ύλες και ενέργεια και 
μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων που προορίζονται για τελική 
διάθεση (1, 6, 26). 

Ανακύκλωση (Recycle)
Η ανακύκλωση είναι η διαδικασία με την οποία επαναφέρουμε άχρηστα 
υλικά στο φυσικό και οικονομικό κύκλο, ώστε να μπορέσουμε να τα 
χρησιμοποιήσουμε εκ νέου. Η διαδικασία της ανακύκλωσης εξυπηρετεί 
την εξοικονόμηση φυσικών πόρων αλλά και ενέργειας. Η ποσότητα 
ενέργειας που απαιτείται για τη μετατροπή των ανακυκλώσιμων υλικών 
σε υλικά που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν είναι μικρότερη από 
την ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή προϊόντων από πρώτες 
ύλες. Ακόμη, η ανακύκλωση συνεισφέρει στη μείωση του όγκου 
των απορριμμάτων, μετριάζοντας το πρόβλημα της εύρεσης χώρου 
απόρριψής τους (1, 6).

Κομποστοποίηση (Rot)
Η κομποστοποίηση είναι μία φυσική διαδικασία κατά την οποία τα 
οργανικά υπολείμματα μετατρέπονται σε ένα σκούρο χώμα, το 
λεγόμενο κομπόστ, που αποτελεί εξαιρετικής ποιότητας λίπασμα 
για τα φυτά μας. Στον κάδο κομποστοποίησης μπορούμε να ρίξουμε 
υπολείμματα τροφών φυτικής προέλευσης,  φύλλα, χόρτα, κλαδιά, 
φακελάκια του τσαγιού, φίλτρα του καφέ, πριονίδια, άχυρο κ.ά.. 
Αν σκεφτούμε, ότι κάνοντας κομποστοποίηση θα μπορούσαμε να 
μειώσουμε τα απορρίμματα που καταλήγουν στους χώρους απόρριψης 
σχεδόν στα μισά, καταλαβαίνουμε ότι η κομποστοποίηση είναι μια 
ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον επιλογή. Μπορείτε να αναζητήσετε 
αν ο δήμος σας κάνει ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων σε ειδικούς 
κάδους ή μπορείτε να κατασκευάσετε ή προμηθευτείτε το δικό σας 
κομποστοποιητή. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία της 
κομποστοποίησης μπορείτε να βρείτε στον οδηγό της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 
με τίτλο: Οδηγός εφαρμογής οικιακής κομποστοποίησης.
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Μικρά - μεγάλα βήματα1 

1  Αποποίηση ευθύνης: Η παρούσα ενότητα σε καμία περίπτωση δεν έχει πρόθεση 
να δυσφημίσει προϊόντα, ούτε αποκομίζει κάποιο κέρδος από την αναφορά άλλων. 
Σκοπός της είναι να ενημερώσει για εναλλακτικές, φιλικές προς το περιβάλλον 
επιλογές/πρακτικές. 

Οι αρχές της φιλοσοφίας των μηδενικών απορριμμάτων που 
παρουσιάστηκαν παραπάνω μπορούν να μεταφραστούν σε 
πιο συγκεκριμένες πράξεις-πρακτικές. Πιστεύουμε ότι ήδη 
εφαρμόζετε στην καθημερινότητά σας καλές πρακτικές μείωσης 
των απορριμμάτων και ευελπιστούμε στη συνέχεια του παρόντος 
οδηγού να ανακαλύψετε και άλλους τρόπους που θα εμπλουτίσουν 
την προσπάθειά σας για έναν περισσότερο βιώσιμο πλανήτη. Αν 
πάλι το ενδιαφέρον σας για τη zero waste φιλοσοφία είναι σχετικά 
πρόσφατο και η στροφή προς μία «zero waste καθημερινότητα» 
φαντάζει ένα ουτοπικό πλάνο, μην αποθαρρύνεστε! Σκεφτείτε ότι 
μίας μεγάλης αλλαγής, συνήθως προηγούνται πολλές μικρότερες. 
Σίγουρα θα βρείτε κάποια στα μέτρα σας για να ξεκινήσετε. 
Εξάλλου, η σκέψη πως ακόμη και μικρές πράξεις έχουν θετικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον, αποτελεί ένα καλό κίνητρο για 
να ξεκινήσουμε την προσπάθεια!
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Επιλέξτε να αγοράσετε χύμα φρούτα και λαχανικά και 
ιδανικά απευθείας από τον/την παραγωγό. Για να τα 
ζυγίσετε προτιμήστε ελαφριά επαναχρησιμοποιούμενα 
υφασμάτινα σακουλάκια.
   
Συνηθίστε γενικά τις χύμα αγορές. Πέρα από τροφές 
όπως όσπρια, ξηροί καρποί και ζυμαρικά, που ήταν πιο 
εύκολο να προμηθευτούμε χύμα, από τον Ιανουάριο του 
’22 μπορούμε να προμηθευτούμε φαγητό ή ποτό -από 
παντοπωλεία, σουπερμάρκετ, καφετέριες- με το δικό μας 
σκεύος (27). 

Πολλά από τα προϊόντα προσωπικής περιποίησης 
αποτελούν πηγή μικροπλαστικών (28). Προτιμήστε 
προϊόντα απαλλαγμένα από πλαστικό ή αναζητήστε 
συνταγές για να φτιάξετε τα δικά σας. 

Μεταξύ των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων 
συγκαταλέγονται και διάφορα προϊόντα καθαρισμού όπως 
καθαριστικά μπάνιου, κουζίνας, τζαμιών, αποχέτευσης, 
απολυμαντικά κ.ά. Φτιάξτε τα δικά σας σπιτικά 
καθαριστικά ή επιλέξτε την αγορά οικολογικών (6).

Όταν αγοράζετε ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
αναζητήστε τη σήμανση CE που δηλώνει ότι το προϊόν 
πληρεί τα ευρωπαϊκά κριτήρια ασφάλειας και προστασίας 
του περιβάλλοντός και της υγείας. Ακόμη, είναι 
σημαντικό να λάβετε υπόψη την δυνατότητα επισκευής 
– επαναχρησιμοποίησης, καθώς και την ενεργειακή 
σήμανση (29). Ένα φαινομενικά πιο ακριβό προϊόν με 
υψηλή όμως ενεργειακή απόδοση σε βάθος χρόνου 
πιθανόν θα σας εξοικονομήσει περισσότερα χρήματα. 
Για τον καλύτερο υπολογισμό απόδοσης-κόστους δείτε 
εδώ https://tool.label2020.eu/gr
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Ντουλάπια και ψυγείο σε...πρόγραμμα 

Πόσες φορές σας έχει τύχει να 
πετάξετε τρόφιμα τα οποία έληξαν 
ή αλλοιώθηκαν πριν προλάβετε να 
τα καταναλώσετε; Στην Ελλάδα 
παράγουμε κατ’ άτομο περίπου 
70-100 κιλά απόβλητα τροφίμων 
ετησίως, με το μεγαλύτερο 
μέρος αυτών να είναι φρούτα και 
λαχανικά. Φυσικά, οι απώλειες 
δεν αφορούν μόνο τα τρόφιμα, 
αλλά και τους φυσικούς πόρους 
και την εργατική δύναμη που 
απαιτήθηκαν για την παραγωγή 
τους (30). Ένας προγραμματισμός 
στα ψώνια της εβδομάδας 
μπορεί να μας βοηθήσει να 
σταματήσουμε να πετάμε από 
το ψυγείο ή τα ντουλάπια μας, 
μουχλιασμένα, αλλοιωμένα 
ή ακόμη και άθικτα τρόφιμα 
ακατάλληλα για κατανάλωση. 

• Σημειώστε σε ένα χαρτί τις 
ανάγκες της εβδομάδας και 
ψωνίστε αυτά που πραγματικά 
χρειάζεστε. 

• Προτιμήστε τα τοπικά και 
βιολογικά προϊόντα.  

• Φροντίστε να τοποθετείτε 
τα τρόφιμα που λήγουν πιο 
σύντομα προς την εξωτερική 
πλευρά του ψυγείου, ώστε να 
τα βλέπετε άμεσα. 

• Αναζητήστε νόστιμες 
συνταγές για να αξιοποιήσετε 
το φαγητό που έχει 
περισσέψει.

• Κομποστοποιείστε τα 
υπολείμματα. 
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Ουδείς αναντικατάστατος...

Ας κάνουμε ένα μικρό τεστ! Κάντε μια περιήγηση στη κουζίνα και το 
μπάνιο σας. Πόσα είδη μίας χρήσης ή προϊόντα σε πλαστική συσκευασία 
εντοπίσατε; Αν λάβουμε υπόψη ότι τα μισά περίπου πλαστικά 
απορρίμματα αφορούν πλαστικές συσκευασίες (32), είναι πιθανό να 
βρήκατε αρκετά. Μπορείτε να σκεφτείτε τρόπους για να τα μειώσετε-
αντικαταστήσετε; 

Ακολουθούν μερικοί:

Πείτε αντίο στις πλαστικές σακούλες μίας χρήσης. 
Κάθε χρόνο χρησιμοποιούμε περίπου 5 τρισεκατομμύρια 
πλαστικές σακούλες. Ο μέσος χρόνος χρήσης τους είναι 
περίπου 15’, ενώ θα επιβαρύνουν το περιβάλλον για δεκάδες 
χρόνια (28, 32). Αντικαταστήστε με τσάντες πολλαπλών 
χρήσεων.

Κάντε το παγούρι-θερμός φίλο σας! 
Η ποσότητα νερού που χρειάζεται για να παραχθεί ένα 
μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού είναι εξαπλάσια του νερού 
που περιέχεται στο μπουκάλι (32)!

Αγοράστε ρόφημα σε πακέτο με το δικό σας 
επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι. Στην Ελλάδα πετιούνται 
κάθε χρόνο περίπου 300.000.000 πλαστικά ή χάρτινα μη 
ανακυκλώσιμα ποτήρια του καφέ (μιας χρήσης) (33). 
Σίγουρα μπορούμε και καλύτερα!

Προτιμήστε την αγορά σαμπουάν, αφρόλουτρου και 
σαπουνιού σε μπάρες. Φυσικά, αν έχετε χρόνο μπορείτε 
να παρασκευάσετε και χειροποίητο σαπούνι. 

Δοκιμάστε να αντικαταστήσετε σερβιέτες και ταμπόν, με 
κύπελο περιόδου ή επαναχρησιμοποιούμενες σερβιέτες. 
Οι σερβιέτες σε ποσοστό περίπου 90% αποτελούνται από 
πλαστικό που έχει ως βάση το πετρέλαιο (5).
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H βιομηχανία της μόδας αποτελεί έναν από τους πιο επιβαρυντικούς για 
το περιβάλλον τομείς. Μερικοί από τους λόγους; Παράγει μεγαλύτερη 
ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου από ότι οι τομείς της ναυτιλίας και 
των αερομεταφορών μαζί. Κάθε δευτερόλεπτο ένα φορτηγό γεμάτο 
υφάσματα απορρίπτει το φορτίο του σε κάποια χωματερή ή σε μονάδα 
καύσης. Είναι ο δεύτερος καταναλωτής νερού παγκοσμίως. Ακόμη, 
τα συνθετικά υφάσματα σε κάθε πλύση, απελευθερώνουν δεκάδες 
μικροπλαστικά που φτάνουν στον ωκεανό (35, 36). 
Οι παραπάνω λόγοι ίσως μας κάνουν για να σκεφτούμε 
διπλά την επόμενη φορά που θα θελήσουμε να αγοράσουμε 
κάποιο προϊόν ένδυσης, αν όντως το χρειαζόμαστε. 

Χρησιμοποιείστε οδοντόβουρτσα από μπαμπού. 
Κατά μέσο όρο κάθε άτομο  χρησιμοποιεί περίπου 
300 οδοντόβουρτσες σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. 
Οι πλαστικές οδοντόβουρτσες δεν ανακυκλώνονται, 
αντίθετα οι οδοντόβουρτσες από φυτικά υλικά μπορούν 
να κομποστοποιηθούν (34). 

Τυλίξτε τα τρόφιμά σας με κερομάντηλο αντί για 
αλουμινόχαρτο ή ζελατίνα. Το χρησιμοποιείτε ξανά 
και ξανά μειώνοντας τα απορρίμματα συσκευασίας. 
Αναζητήστε οδηγίες στο διαδίκτυο για να φτιάξετε 
το δικό σας. 

Δοκιμάστε επαναχρησιμοποιούμενο, πλενόμενο 
χαρτί κουζίνας ή πλενόμενες πετσέτες. 

Προτιμήστε το σφουγγάρι λούφας.
 Είναι φυσικό και δεν απελευθερώνει μικροπλαστικά.

Ψήστε τις νοστιμιές σας χρησιμοποιώντας αντικολλητικές 
μεμβράνες ψησίματος πολλαπλών χρήσεων. Παρόμοια 
μπορείτε να δείτε τα cupcake σας να φουσκώνουν σε 
επαναχρησιμοποιούμενες φόρμες σιλικόνης.

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι μόδα, 
όμως η μόδα θα έπρεπε να προστατεύει το περιβάλλον
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Τι μπορούμε να κάνουμε; 

Αν είστε λάτρεις του vintage ψαχουλέψτε τη ντουλάπα της 
γιαγιάς ή του παππού! Μπορεί να ανακαλύψετε διαμαντάκια 
εκεί μέσα. 

Πιθανόν να υπάρχουν κομμάτια στην ντουλάπα σας που 
έχετε… ξεχάσει ότι υπάρχουν, καθώς δεν τα φοράτε ποτέ. 
Οργανώστε μία βραδιά ανταλλαγής ρούχων (και όχι μόνο) 
με τους φίλους και τις φίλες σας. Αφενός, θα απαλλαγείτε 
από ρούχα που απλά έπιαναν χώρο στα ράφια σας, αφετέρου, 
πιθανόν να ανανεώσετε την γκαρνταρόμπα σας με 
καταπληκτικά καινούρια κομμάτια. 

Χαρίστε ό,τι είναι σε καλή κατάσταση και δεν σας χωράει 
πλέον. Το μικρότερο ξαδερφάκι, μία συνάδελφος, ή κάποιος 
οργανισμός ή ίδρυμα που συλλέγει ρουχισμό, θα εκτιμήσουν 
αυτή σας την κίνηση. 

Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και μεταποιείστε τα 
παλιά σας είδη ένδυσης. Φορέματα που μετατρέπονται 
σε μπλούζες, τζιν παντελόνια σε σακίδια ώμου, t-shirt σε 
πάνινες τσάντες για τα ψώνια, κάλτσες σε κουκλάκια-ζωάκια. 
Απαραίτητα συστατικά: ελεύθερος χρόνος και μπόλικο 
μεράκι. 

Αναζητήστε στην περιοχή σας τον ειδικό μπλε κάδο 
ανακύκλωσης ειδών ένδυσης.

Αν θέλετε να ψωνίσετε ρουχισμό, τι θα λέγατε να 
επισκεφτείτε καταστήματα που πουλάνε μεταχειρισμένα 
είδη; Πιθανόν να βρείτε ορισμένα κομμάτια πολύ καλής 
ποιότητας σε χαμηλές τιμές. 

Πολλά από τα ρούχα μας μπορεί να είναι προϊόντα 
εργασιακής εκμετάλλευσης ακόμη και παιδικής εργασίας. 
Υποστηρίξτε όσο μπορείτε την ηθική μόδα.
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Επαναχρησιμοποιώ, δημιουργώ, εξοικονομώ 

Αξιοποιήστε παλέτες για να φτιάξετε κρεβάτι ή γλάστρες 
και πολλά ακόμη αντικείμενα

Ανανεώστε τα παλιά σας παπούτσια ζωγραφίζοντάς τα με 
κατάλληλα χρώματα ή μετατρέψτε τα σε θήκη-κασπώ για 
μικρά φυτά

Φτιάξτε μια συρταριέρα από παλιές ταχυδρομικές θυρίδες

Φτιάξτε παιχνίδια από χαρτόκουτες

Φτιάξτε αναπαυτικά καθίσματα με παλιά ελαστικά αυτοκινήτου

Αξιοποιήστε υλικά από τη φύση για τη διακόσμηση του 
σπιτιού σας. Π.χ. διακοσμήστε βάζα με πεσμένα κλαδιά 
ή τοποθετήστε σε κορνίζες πεσμένα φύλλα 

Δημιουργήστε διακοσμητικές πεταλούδες από κοτετσόσυρμα

Μετατρέψτε παλιά μπουκάλια σε όμορφα βάζα, διακοσμώντας τα

Δημιουργήστε αφαιρετικά σχέδια με σχοινί για τη διακόσμηση 
του τοίχου σας ή εξασκηθείτε στην τεχνική μακραμέ για πιο 
περίτεχνες συνθέσεις με κλωστές που σας έχουν περισσέψει

Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να είναι μια εξαιρετικά 
δημιουργική διαδικασία. Ακολουθούν μερικές ιδέες! 

30



31



ΤΙ ΠΩΣ και ΠΟΥ ανακυκλώνω

Τι μπορούμε να ανακυκλώσουμε στον μπλε κάδο (38); 

Τι γίνεται με τα υλικά που ανακυκλώνονται; Το πιο 
αποτελεσματικό σύστημα ανακύκλωσης φαίνεται πως 
είναι η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, κατά την οποία 
συλλέγουμε εξαρχής τα υλικά σε ξεχωριστές ροές χωρίς να 
τα αναμειγνύουμε, ωστόσο δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη οι 
κατάλληλες υποδομές για ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή 
στην πλειοψηφία των δήμων (37). Αν στην περιοχή σας δεν 
υπάρχει προς το παρόν πράσινο σημείο που να εξυπηρετεί 
την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, τότε μπορείτε 
να απορρίψετε ένα μεγάλο μέρος των ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων στον μπλε κάδο. 

Πλαστικό: πλαστικά μπουκάλια νερού, αναψυκτικού, λαδιού, 
συσκευασίες σαμπουάν, κεσεδάκια γιαουρτιού/βουτύρου, 
πλαστικές συσκευασίες ειδών καθαρισμού κ.ά.

Χαρτί: χάρτινες συσκευασίες από δημητριακά, μπισκότα, 
γάλα, χυμό, απορρυπαντικά, χαρτοκιβώτια συσκευών κ.ά. 

Γυαλί: γυάλινα μπουκάλια αναψυκτικών, αλκοολούχων 
ποτών, γάλακτος, νερού, κρασιού, χυμού, γυάλινα βάζα 
τροφίμων κ.ά.

Αλουμίνιο και λευκοσίδηρο: κουτάκια αναψυκτικών, 
μπύρας, κονσέρβες γάλακτος, τόνου, τοματοπολτού κ.ά.
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Πλαστικό, αλλά τι πλαστικό;

Όταν μιλάμε για πλαστικά προϊόντα 
ας έχουμε κατά νου, ότι δεν είναι 
κατασκευασμένα από τον ίδιο τύπο 
πλαστικού. Υπάρχουν διάφοροι τύποι 
πλαστικού. Κάποιοι από αυτούς μπορούν 
να ανακυκλωθούν, ενώ για άλλους 
είναι πιο δύσκολο. Η σήμανση που μας 
γνωστοποιεί από ποιον τύπο πλαστικού είναι 
κατασκευασμένο το προϊόν ή η συσκευασία 
μπορεί να μας βοηθήσει να επιλέξουμε πως 
θα το/την απορρίψουμε με τον κατάλληλο 
τρόπο. Ρίξτε μια ματιά στον διπλανό 
πίνακα σήμανσης των διαφορετικών τύπων 
πλαστικού. Ας έχουμε ωστόσο υπόψη, ότι 
αφενός μπορεί να μη βρούμε σε όλες τις 
συσκευασίες τη σήμανση και  αφετέρου 
ότι  κάθε Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων 
Υλικών (ΚΔΑΥ) εμφανίζει διαφοροποιήσεις 
στον τρόπο διαχείρισης του πλαστικού. 
Επομένως για επίλυση τυχόν αποριών 
μπορείτε να απευθύνεστε στο τοπικό ΚΔΑΥ 
ή στο τμήμα διαχείρισης αποβλήτων του 
δήμου σας. 
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Σήμανση τύπων πλαστικού (27)

Πολυαιθυλένιο terephthalate (PET)
Χρησιμοποιείται για πολλά προϊόντα οικιακής χρήσης, 
όπως μπουκάλια νερού ή αναψυκτικών ή φαγητοδοχεία 
κ.ά. Συνήθως ανακυκλώνεται εύκολα. 

Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
Αφορά προϊόντα όπως σαμπουάν, σαπούνια, 
απορρυπαντικά κ.ά. Συνήθως ανακυκλώνεται.

Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
Χρησιμοποιείται συνήθως σε προϊόντα υδραυλικών 
εγκαταστάσεων, μόνωση, πιστωτικές κάρτες κ.ά. 
Συνήθως πολύ δύσκολα ανακυκλώνεται.

Χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο 
Αφορά σακούλες, πλαστικές τσάντες, πλαστικά 
περιβλήματα, σακούλες τροφίμων, ζελατίνες κ.ά. 
Συνήθως δύσκολα ανακυκλώνεται. 

Πολυπροπυλένιο
Συναντάται σε δοχεία φαγητού, καπάκια από πλαστικά 
μπουκάλια, κεσεδάκια κ.ά. 
Συνήθως δύσκολα ανακυκλώνεται.

Πολυστυρένιο
Αφορά πολλά πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, όπως 
ποτήρια καφέ, δοχεία φαγητού, πλαστικά μαχαιροπίρουνα. 
Συνήθως δεν ανακυκλώνεται. 

Άλλα πλαστικά (PMMA πλέξιγκλας, polycarbonate, 
πολυαμίδιο, ABS και σύνθετα πλαστικά, πολυουρεθάνη, 
κλπ.). Σήματα που εμφανίζουν τον αριθμό «7» και αριθμούς 
μεγαλύτερούς του αφορούν προϊόντα που συνήθως δεν 
ανακυκλώνονται, όπως μπιμπερό, φιάλες νερού κ.ά. 
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Τι ΔΕΝ ρίχνω στο μπλε κάδο (39)

CD/DVD

καλαμάκια

πλαστικά
μαχαιροπίρουνα

κούκλεςπαιχνίδια μπάλες

 παπούτσι 

πλαστικά έπιπλα 
ηλεκτρικές/

ηλεκτρονικές 
συσκευές 

 

οδοντόβουρτσες 

λάμπες/λαμπτήρες

ξυραφάκια

πλαστικές γλάστρες

πλαστικές βούρτσες

υφάσματα

μελάνια/τόνερ

ξύλινα αντικείμενα

Μερικά tips για σωστή ανακύκλωση (38)

ρολόγια

στυλό
φελιζόλ

φιλμ φωτογραφίας

οικοδομικά 
υλικά

Βεβαιώνομαι ότι διαχωρίζω σωστά τα ανακυκλώσιμα 
απορρίμματα από εκείνα που δεν ανακυκλώνονται

Βεβαιώνομαι ότι έχει αδειάσει το περιεχόμενο των 
συσκευασιών

Πλένω, καθαρίζω και στεγνώνω καλά τα υπολείμματα 
τροφών από κεσεδάκια και κονσέρβες πριν τα 
τοποθετήσω στον μπλε κάδο

Λαδωμένες συσκευασίες, όπως π.χ. λαδωμένο κουτί πίτσας 
δεν ανήκουν στον μπλε κάδο

Αν πρόκειται να ρίξω χαρτοκιβώτια, τα διπλώνω πρώτα

Δεν ρίχνω χαρτιά μεγέθους μικρότερου του Α4 

Ρίχνω γυάλινα δοχεία στον μπλε κάδο, αποφεύγω όμως να 

πετάξω σπασμένα γυαλιά (π.χ. σπασμένο καθρέφτη) 

Απορρίπτω τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα χύμα στον μπλε 
κάδο και όχι δεμένα σε σακούλα. 
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Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ΗΗΕ)

Μπαταρίες  

Χάλασε η καφετιέρα σας; Δοκιμάσατε να την επιδιορθώσετε αλλά 
παρόλα αυτά η ζημιά δεν μπορεί να αποκατασταθεί; Δώστε της 
μια δεύτερη ευκαιρία, απορρίπτοντάς την στους ειδικούς κάδους 
ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μπορείτε να 
τους βρείτε στα καταστήματα που πωλούν ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
είδη, σε κάποια σουπερμάρκετ, καθώς και σε συμβεβλημένα σημεία 
των δήμων π.χ. ΚΕΠ, δημαρχείο, ΚΑΠΗ. Για τον ογκώδη ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό (υπολογίστε ότι το άνοιγμα του κάδου για τις 
μικρές συσκευές είναι 45Χ43), μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο, 
ώστε να τον παραλάβει από το πεζοδρόμιο (40). 

Οι μπαταρίες, συγκαταλέγονται στα επικίνδυνα στερεά απόβλητα 
που θα συναντήσουμε σε κάθε σχεδόν νοικοκυριό. Η περιεκτικότητά 
τους σε βαρέα μέταλλα, όπως κάδμιο, υδράργυρο, μόλυβδο, καθιστά 
τη διάθεσή τους στο περιβάλλον ιδιαίτερα επιβαρυντική, για αυτό 
και είναι επιτακτική η ανακύκλωσή τους. Αναζητήστε τους ειδικούς 
κυλινδρικούς κάδους συλλογής μπαταριών σε δήμους, σχολεία, 
καθώς και σε καταστήματα και σουπερμάρκετ της γειτονιάς σας. 
Προτιμήστε τη χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών (41).

Προσοχή! Πριν την απόρριψη ή παράδοση 
της συσκευής σας μην παραλείψετε 
να διαγράψετε ευαίσθητα προσωπικά 
δεδομένα που ενδεχομένως περιέχει.
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Λαμπτήρες

Ογκώδη αντικείμενα

Τηγανέλαιο 

Ειδικά σημεία ανακύκλωσης υπάρχουν και για τους λαμπτήρες. Θα τα 
βρείτε σε σημεία συλλογής συμβεβλημένων δήμων, σε καταστήματα 
πώλησης λαμπτήρων, σε καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
και σε αλυσίδες σουπερμάρκετ. Εκεί συλλέγονται λαμπτήρες LED, 
φθορισμού, οικονομίας, ατμών νατρίου χαμηλής ή υψηλής πίεσης 
και ατμών υδραργύρου που δεν λειτουργούν πλέον. Το σηματάκι με 
τον διαγεγραμμένο κάδο, συμβολίζει ότι ο λαμπτήρας μπορεί να 
ανακυκλωθεί (42).

Για την απόρριψη ογκωδών αντικειμένων, όπως επίπλων και 
στρωμάτων, επικοινωνήστε με τον δήμο, ώστε να προγραμματίσετε 
μέρα και ώρα παραλαβής από το πεζοδρόμιο. 

Προστατέψτε το περιβάλλον, ανακυκλώνοντας το μαγειρικό λάδι 
στους ειδικούς κάδους συλλογής του. Ελέγξτε αν ο δήμος σας 
διαθέτει κάδους συλλογής τηγανελαίου ή αναζητήστε τους σε 
αλυσίδες σούπερμαρκετ.
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Το παραπλήσιο σήμα ονομάζεται “Green Dot”. Προσοχή! 
Το σύμβολο αυτό δεν υποδηλώνει ότι η συσκευασία 
είναι ανακυκλώσιμη, αλλά ότι ο παραγωγός συμμετέχει 
σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και συνεισφέρει 
οικονομικά για την ανακύκλωση του προϊόντος.

Το σύμβολο Möbius, υποδηλώνει ότι το προϊόν είναι 
κατάλληλο για ανακύκλωση. Δεν σημαίνει ότι η 
συσκευασία προέρχεται από ανακυκλώσιμα υλικά.

Συμβολίζει ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για ανακύκλωση. 
Το ποσοστό που αναγράφεται στο εσωτερικό του, 
δηλώνει σε τι ποσοστό το προϊόν έχει κατασκευαστεί 
από ανακυκλωμένο υλικό.

Το σύμβολο αυτό δεν σχετίζεται με την ανακύκλωση 
αλλά στην ουσία αποτελεί μία υπενθύμιση ώστε να 
απορρίπτεται το προϊόν με τον πιο κατάλληλο τρόπο.

Το παραπλήσιο εικονίδιο συμβολίζει ότι το προϊόν 
κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο  αλουμίνιο και 
μπορεί να ανακυκλωθεί ξανά.

Το εικονιζόμενο σύμβολο ονομάζεται European Ecola-
bel. Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει πως το προϊόν έχει 
κατασκευαστεί με φιλικές προς το  περιβάλλον μεθόδους 
και αναγνωρίζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
καθώς και στη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν. 

Το διπλανό σύμβολο εμφανίζεται σε χαρτί ή προϊόντα 
ξύλου και επισημαίνει ότι το ξύλο προέρχεται από δάση 
που διαχειρίζονται με βιώσιμο τρόπο και σύμφωνα με τις 
αρχές του FSC (Forest Stewardship Council).

Ίσως έχετε προσέξει στα προϊόντα σας την ύπαρξη κάποιων 
περιβαλλοντικών σημάτων. Η σήμανση που αναγράφεται στα 
προϊόντα μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε καλύτερες 
επιλογές τόσο όσον αφορά την αγορά τους όσο και την 
απόρριψή τους. Ωστόσο, κάποια από αυτά ενδεχομένως να μην 
μας είναι οικεία, ενώ άλλα πιθανόν να μας προκαλούν σύγχυση. 
Αυτή τη σύγχυση προσπαθεί να διαλύσει ο παρακάτω πίνακας 
περιβαλλοντικής σήμανσης παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες 
και βοηθώντας μας να τα διακρίνουμε (43, 44).  

Περιβαλλοντική σήμανση
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Εν κατακλείδι 

Η ανακύκλωση αποτελεί έναν από τους τρόπους μείωσης των 
απορριμμάτων, όμως όπως έχει αναφερθεί δεν αρκεί για να λυθούν 
τα προβλήματα που προκύπτουν από τα απορρίμματα. Εξάλλου, η 
ανακύκλωση στηρίζεται στην ύπαρξη των απορριμμάτων, ενώ το 
ζητούμενο για ένα βιώσιμο μοντέλο είναι να τα ελαχιστοποιήσει. 
Είναι σημαντικό να μεταφερθεί στη συλλογική συνείδηση η 
κατανόηση πως το κέντρο βάρους οφείλει να μετατοπιστεί από την 
διαχείριση των απορριμμάτων στην πρόληψη για τη μη δημιουργία 
τους. 

Η συμβολή της καθεμίας και του καθένα μας προς αυτή την 
κατεύθυνση είναι αναγκαία και μπορεί να φέρει ουσιαστικά 
αποτελέσματα. μάλιστα ελπίζουμε ο παρόν οδηγός να σας 
φάνηκε χρήσιμος και να εντοπίσατε εντός του νέες εν δυνάμει 
συνήθειες, που επιθυμείτε να θέσετε σε εφαρμογή.  Ωστόσο, ας 
μην ξεχνάμε πως το ζήτημα των απορριμμάτων είναι συστημικό. 
Για την αντιμετώπισή του απαιτούνται ουσιαστικές ενέργειες τόσο 
από θεσμικούς όσο και από επιχειρηματικούς φορείς. Ο βιώσιμος 
σχεδιασμός των προϊόντων, η αναζήτηση εναλλακτικών φιλικών 
προς το περιβάλλον υλικών, η πραγματική  μετακύλιση του κόστους 
διαχείρισης των αποβλήτων στον παραγωγό/κατασκευαστή, η 
ουσιαστική απαγόρευση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, η 
ορθολογική και διαφανής διαχείριση των αποβλήτων και η ύπαρξη 
αντίστοιχης νομοθεσίας για όλα τα παραπάνω, περιγράφουν 
μερικούς μόνο από τους άξονες που χρειάζεται να τεθούν στη 
συζήτηση και καταδεικνύουν ότι η ευθύνη δεν αφορά μονόπλευρα 
τους/τις καταναλωτές/τριες. Απεναντίας, μία τέτοια αφήγηση 
μπορεί να είναι και παραπλανητική. Είναι εύκολο να αντιληφθεί 
κάποιος/κάποια τα συμφέροντα ποιας πλευράς δεν εξυπηρετεί μια 
αλλαγή παραδείγματος από το μοντέλο της υπερκατανάλωσης σε 
μία κουλτούρα που προτάσσει λιγότερη εξάρτηση από τα υλικά 
αγαθά.  

Σε αυτό το πλαίσιο, με την καταναλωτική μας συμπεριφορά, 
μέσα από τις αγορές μας (ή την αποχή από αυτές) μπορούμε να 
ασκήσουμε πίεση στις μεγάλες εταιρίες παραγωγής, ώστε να 
στραφούν σε πιο βιώσιμες πρακτικές, καθιστώντας φανερό ότι 
αναζητάμε ένα μοντέλο πιο φιλικό προς το περιβάλλον και τον 
άνθρωπο. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Γεωργόπουλος, Α., Νικολάου, Κ., Δημητρίου, Α., Γαβριλάκης, Κ., Μπλιώνης, 
Γ. (2013). Γη, ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης. Αθήνα : Gutenberg. 
2. Kaza, S., Yao, Yao, L., Bhada-Tata, P.,  Van Woerden, F. (2018). What a Waste 
2.0 : A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Urban Development;. 
Washington, DC: World Bank. Ανακτήθηκε από: https://openknowledge.worldbank.
org/handle/10986/30317 
3. Earth Overshoot Day. How many earths? How many countries? (χ.χ.) Ανακτήθηκε 
από: https://www.overshootday.org/how-many-earths-or-countries-do-we-need/
4. Tiseo, I. (2022). Global Waste Generation - Statistics and facts. Ανακτήθηκε από: 
https://www.statista.com/topics/4983/waste-generation-worldwide/#topicHeader__
wrapper
5. Κιρκίτσος, Φ., Πληθάρας, Α., Καφετζής, Ά. (2021). Ο άτλας του πλαστικού. 
Στοιχεία και δεδομένα για τον κόσμο των συνθετικών πολυμερών. 
Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ
6. Ζαχαρίου, Α., Ιακώβου, Μ. και Κουνναμάς, Κ. (2017). Ξανασκέψου το· το 
καλύτερο απόβλητο είναι αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ: προσεγγίζοντας 
θεωρητικά το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Λευκωσία: 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
7. Parker, L. (2019).  The world’s plastic pollution crisis explained. Ανακτήθηκε από: 
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/plastic-pollution
8. Ruijter, V., Costa, V., Miliou, A. (2018) Assessment of Microplastics distribution 
in shallow marine sediments in Samos island, Greece. Proceedings of the 12th 
Panhellenic Symposium of Oceanography & Fisheries  Ανακτήθηκε από: https://
archipelago.gr/en/documentation/assessment-of-microplastics-distribution-and-strat-
ification-in-the-shallow-marine-sediments-of-samos-island-eastern-mediterra-
nean-sea-greece/
9. Chandrappa, R. & Bhusan Das, D. (2012). Solid Waste Management. Principles 
and Practice. Berlin, Heidelberg : Springer
10.Miller, G.T. & Spoolman, S. E. (2018). Περιβαλλοντική Επιστήμη. Μήλιος 
Α. Μετ.). Θεσσαλονίκη : Τζιόλα
11. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2018). Ανακοίνωση επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
και την Επιτροπή των Περιφερειών. Ευρωπαική στρατηγική για τις πλαστικές 
ύλες σε μία κυκλική οικονομία. Ανακτήθηκε από: https://eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0028&from=CS#footnote9
12. Alessi, E., Di Carlo, G. (2018). Αποφεύγοντας την παγίδα των πλαστικών. 
Σώζοντας τη Μεσόγειο από την πλαστική ρύπανση (Αναφορά 2018). 
Ρώμη: WWF.  Ανακτήθηκε από: https://www.contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/
med-plastic-report.pdf
13. Ellen McArthur Foundation and New Plastics Economy (2017). The new plastics 
economy: Rethinking the future of plastics &catalysing action. Ανακτήθηκε από: 
https://ellenmacarthurfoundation.org/the-new-plastics-economy-rethinking-the-fu-
ture-of-plastics-and-catalysing
14. Tiseo, I. (2021). Global e-waste – Statistics and facts. Ανακτήθηκε από: https://
www.statista.com/topics/3409/electronic-waste-worldwide/#dossierContents__outer-
Wrapper

40



15. N. Perkins, D., Brune Drisse, M.-N., Nxele, T., & D. Sly, P. (2014). E-Waste: A Glob-
al Hazard. Annals of Global Health, 80(4), 286. doi:10.1016/j.aogh.2014.10.001
16. Tiseo, I. (2021). Global e-waste generation 2010-2019. Ανακτήθηκε από: https://
www.statista.com/statistics/499891/projection-ewaste-generation-worldwide/
17. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. (2021). Ηλεκτρονικά απόβλητα στην Ε.Ε. Στοιχεία 
και αριθμοί. Ανακτήθηκε από: https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/so-
ciety/20201208STO93325/ilektronika-apovlita-stin-ee-stoicheia-kai-arithmoi-grafima
18. Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης. Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ). (χ.χ.) Ανακτήθηκε από: https://cutt.ly/bDMHP1V
19. Robinson, B. H. (2009). E-waste: An assessment of global production and environ-
mental impacts. Science of The Total Environment, 408(2), 183–191.
20. Grant, K., Goldizen, F. C., Sly, P. D., Brune, M.-N., Neira, M., van den Berg, M., & 
Norman, R. E. (2013). Health consequences of exposure to e-waste: a systematic re-
view. The Lancet Global Health, 1(6), e350–e361. doi:10.1016/s2214-109x(13)70101-3 
21. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (2021). Απόβλητα: Πρόβλημα ή 
πόρος; Ανάκτηση από: https://www.eea.europa.eu/el/simata-eop-2010/simata-2014/
arthra/apoblita-problima-i-poros
22. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κυκλική Οικονομία. (χ.χ). 
Ανακτήθηκε από: https://ypen.gov.gr/perivallon/kykliki-oikonomia/
23. European Union. (2020). Circular Economy Action Plan. For a cleaner and more 
Competitive Future. Ανακτήθηκε από: https://ec.europa.eu/environment/pdf/circular 
economy/new_circular_economy_action_plan.pdf
24. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στερεά Απόβλητα. Ανακτήθηκε 
από: https://ypen.gov.gr/diacheirisi-apovliton/sterea-apovlita/
25. Ζούζουλα, Σ. (2018). Διαχείριση και αξιοποίηση στερών αποβλήτων στα 
πλαίσια της κυκλικής οικονομίας. Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
26. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Επαναχρησιμοποίηση. (χ.χ.). Ανακτήθηκε 
από: http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?option=com_content&view=category&lay-
out=blog&id=38&Itemid=511&lang=en
27. WWF. (2021). Οδηγός αντικατάστασης και ανακύκλωσης πλαστικών. (2η 
έκδοση). Αθήνα: WWF
28. United Nations Environment Programme. Our planet is choking on plastic.(.χ.χ.). 
Ανακτήθηκε από: https://www.unep.org/interactives/beat-plastic-pollution/
29. Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης. Οδηγός ορθών πρακτικών 
πρόληψης παραγωγής Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης. 
Ανακτήθηκε από: https://www.eoan.gr/wp-content/uploads/2020/11/
ReWEEE_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%BF%C-
C%81%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CC%81%CE%B-
B%CE%B7%CF%88%CE%B7%CF%82_final_v3.pdf
30. Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης. Μειώνουμε τα απορρίμματα, Δίνουμε 
χώρο στη ζωή. Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης. Ανακτήθηκε από: https://
www.eoan.gr/wp-content/uploads/2013/12/GIZ_Guidelines_Citizens_FINAL_GR.pdf
31. WWF. Πλαστικά μίας χρήσης. Ποιο το πρόβλημα, τι πρέπει να συμβεί. Αθήνα: 
WWF. Ανακτήθηκε από: https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_fact-
sheet_policy_plastics.pd
32. Plastic Oceans. The facts (χ.χ.). Ανακτήθηκε από: https://plasticoceans.org/the-
facts/

41



33. Stopotirimou (χ.χ.). Ανακτήθηκε από: http://www.stopotirimou.gr/english.html
34. Borunda, A. (2019). How your toothbrush became a part of the plastic crisis. 
Ανακτήθηκε από: https://www.nationalgeographic.com/environment/article/sto-
ry-of-plastic-toothbrushes
35. Fashion’s tiny hidden secret (2019, Mάρτιος 13). Ανακτήθηκε από: https://www.
unep.org/news-and-stories/story/fashions-tiny-hidden-secret
36. Kaya, D. (2018). Why fashion needs to slow down. Ανακτήθηκε από: https://www.
unep.org/news-and-stories/blogpost/why-fast-fashion-needs-slow-down
37. Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης. (2015). Οδηγός Πράσινων σημείων. 
Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π. Ανακτήθηκε από: https://rb.gy/fdggyj
38. Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Ανακύκλωση Συσκευασίών 
(χ.χ.). Ανακτήθηκε από: http://www.mplekas.com/recycle.asp
39. Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Τι δεν ρίχνουμε στους 
μπλε κάδους ανακύκλωσης. Ανακτήθηκε από: file:///C:/Users/Nana/Docu-
ments/%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%93%CE%9F%CE%9D%
CE%97/zero%20%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CE%AF%20
%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B1/tirix-
noumestousmplekadous.pdf
40. Ανακύκλωση Συσκευών α.ε. Πώς ανακυκλώνω τις συσκευές μου (χ.χ). 
Ανακτήθηκε από: https://www.electrocycle.gr/basic-page/5859/pos-anakyklono-tis-
syskeyes-moy
41. Ανακύκλωση μπαταριών ΑΦΗΣ α.ε. (χ.χ.). Ανακτήθηκε από: https://afis.gr/
42. Ανακύκλωση Συσκευών α.ε. Πώς ανακυκλώνω τις λάμπες μου (χ.χ.). 
Ανακτήθηκε από: https://www.electrocycle.gr/basic-page/5985/pos-anakyklono-tis-
lampes-moy
43. WWF. Καλύτερη ζωή… Η ζωή και πως να την αλλάξεις. Ανακτήθηκε από: 
http://kalyterizoi.gr/yliko/simataanakyklwsis.pdf
44. Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης. Σήματα στις συσκευασίες 
των προϊόντων. Ανακτήθηκε από: https://www.eoan.gr/wp-content/up-
loads/2022/02/%CE%A3%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83
%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%A3%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%
85%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%C
E%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD_
Ecolabels_updated.pdf

Εικόνες
Οι εικόνες προέρχονται από τους παρακάτω ιστοτόπους, οι οποίοι διαμοιράζουν 
εικόνες χωρίς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας:
https://pixabay.com/el/
https://www.pexels.com/el-gr/
https://unsplash.com/
Εξαίρεση αποτελεί η εικόνα που απεικονίζει το σχήμα της κυκλικής οικονομίας.
Σχήμα κυκλικής οικονομίας : Σωτηρόπουλος, Α. (2019). Σχηματική απεικόνιση 
του μοντέλου της Κυκλικής Οικονομίας [ψηφιακή εικόνα]. Κυκλική Οικονομία: 
Ένα μοντέλο για Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ευημερία. ΕΝΑ. Ινστιτούτο 
Εναλλακτικών Πολιτικών.
Ανακτήθηκε από: https://www.enainstitute.org/wp-content/up-
loads/2019/12/Kykliki_Oikonomia_ENA.pdf

42





Τίτλος Έργου: Μειώνω - Επαναχρησιμοποιώ - Ανακυκλώνω - Κομποστοποιώ στον 
Δήμο Δέλτα - “Κ.Α.Μ.Ε.” 

Πλαίσιο Υλοποίησης: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020 - ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Χρηματοδότηση: 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  Προϋπολογισμός του έργου: 49.955,00€
Δικαιούχοι: ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, 

την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία (Συντονιστής), 
Οικολογική Κίνηση ν. Θεσσαλονίκης (Εταίρος), Δήμος Δέλτα (Εταίρος)


