
Μειώνουµε τα απορρίµµατα,
δίνουµε χώρο στη ζωή

Πρακτικές συµβουλές για λιγότερα απορρίµµατα στον ∆ήµο



1. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ / ΑΝΑΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ/ ΑΠΟΦΥΓΗ

2. ΜΕΙΩΣΗ / ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ

3. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ / ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ

4. ΑΝΑΚΤΗΣΗ

5. ΑΠΟΡΡΙΨΗ
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∆ιαχειριζόµαστε τα απορρίµµατα του ∆ήµου 

µε 5 βασικά βήµατα

1. Αναθεώρηση / Ανασχεδιασµός/ Αποφυγή 
(Rethink/Redesign/Refuse): Κάνουµε προσεκτικές επιλογές 

στις προµήθειές µας. Θυµόµαστε ότι τα είδη µιας χρήσης είναι 

επιβλαβή για το περιβάλλον.

2. Μείωση / Επαναχρησιµοποίηση / Επισκευή 
(Reduce/Reuse/Repair): Μειώνουµε την κατανάλωση 

προϊόντων και την ποσότητα των υλικών συσκευασίας τους. 

Προωθούµε καταστήµατα και αγορές µεταχειρισµένων  και 

ενθαρρύνουµε τους πολίτες για την επισκευή χαλασµένων 

ειδών.

3. Ανακύκλωση / Κοµποστοποίηση / Αναερόβια χώνευση 
(Recycling /composting/ anaerobic digestion): 
Ενηµερώνουµε για το ποια υλικά ανακυκλώνονται και πώς. 

Προωθούµε την ξεχωριστή συλλογή βιο-αποβλήτων και την 

κοµποστοποίηση σε κοινοτικό ή οικιακό επίπεδο. Ενηµερώνουµε 

και εµπλέκουµε τους πολίτες στην κυκλική οικονοµία.

4. Ανάκτηση, συµπεριλαµβανοµένης ανάκτησης ενέργειας 
(Recovery): Ανακτούµε πόρους και ενέργεια από απόβλητα       

5. Απόρριψη (Disposal): Η ασφαλής απόρριψη αποβλήτων σε 

χώρους υγειονοµικής ταφής θα πρέπει να είναι η τελευταία 

επιλογή και να ελαχιστοποιείται, αφού βασική αρχή της 

κυκλικής οικονοµίας είναι η διατήρηση των υλικών και 

προϊόντων στην οικονοµία για το µεγαλύτερο δυνατό διάστηµα.

Η πρόληψη παραγωγής 
απορριµµάτων είναι η 
πρώτη επιλογή για να 
ελαχιστοποιήσουµε τα 
κόστη διαχείρισής τους 
και να µεγιστοποιήσουµε 
τα οφέλη για το 
περιβάλλον και την 
ποιότητα ζωής στην 
πόλη µας!



Τι µπορούµε, οι ∆ήµοι, 
να κάνουµε; Μπορούµε…

• Να αναπτύξουµε µια τοπική 
στρατηγική πρόληψης παραγωγής 

απορριµµάτων.

• Να ενηµερώνουµε και να 
ευαισθητοποιούµε τους πολίτες σε 

περιβαλλοντικά ζητήµατα.

• Να δίνουµε το καλό παράδειγµα 
στην προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος και την υπεύθυνη 

κατανάλωση.

• Να προωθούµε τη χρήση 
εναλλακτικών πηγών και να 

επισκευάζουµε / 
επαναχρησιµοποιούµε υλικά.

• Να συνεργαζόµαστε συστηµατικά µε 

οργανώσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις και 

πολίτες.

• Να φροντίζουµε για τον καθαρισµό 
των δηµόσιων χώρων για να 

βελτιώνουµε την ποιότητα ζωής των 

πολιτών.

Ποια είναι τα οφέλη µας 
από την πρόληψη 
παραγωγής 
απορριµµάτων;

• Εξοικονοµούµε πόρους και ενέργεια.

• Περιορίζουµε τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. 

• Μειώνουµε το κόστος διαχείρισης 
απορριµµάτων.

• Συµµορφωνόµαστε µε τις νοµοθετικές 
απαιτήσεις.



Μειώνουµε τα απορρίµµατα – ανά υλικό

Πλαστικά µιας χρήσης και υλικά συσκευασίας
• Προωθούµε τη χρήση τσάντας/δοχείων πολλαπλών χρήσεων, 

στηρίζουµε την παροχή κινήτρων από τοπικές επιχειρήσεις προς 

τους καταναλωτές, π.χ. µικρή χρέωση για αντικείµενα µιας χρήσης.

• Προωθούµε τη χρήση γυάλινων ποτηριών και µπουκαλιών, αντί 

πλαστικών σε καταστήµατα εστίασης.
• Προωθούµε την κατανάλωση νερού από τη βρύση. Τοποθετούµε 

φίλτρα νερού σε βρύσες όπου χρειάζεται και ψύκτες για γέµισµα 

µπουκαλιών πολλαπλών χρήσεων.

• Προωθούµε την επιλογή προϊόντων µε λιγότερα υλικά 
συσκευασίας και επαναχρησιµοποίηση παλιών δοχείων από 

γυαλί, µέταλλο ή πλαστικό.

• Στηρίζουµε τη λειτουργία καταστηµάτων τοπικών προϊόντων 

ή/και χύµα χωρίς συσκευασία π.χ. µε µειωµένα τέλη, επιδοτήσεις ή 

κουπόνια.

Χαρτί
• Προτείνουµε τρόπους µείωσης της χρήσης χαρτιού (για σχολεία, δηµόσιες υπηρεσίες και τοπικές 

επιχειρήσεις). 

• Ενηµερωνόµαστε για τον τρόπο τήρησης των δηµοτικών αρχείων και πρακτικών σε ψηφιακή µορφή.

• Καθιερώνουµε την υποχρεωτική ανακύκλωση των έντυπων αρχείων, όταν παρέλθει ο υποχρεωτικός 

από τον νόµο χρόνος διατήρησής τους.

• Προωθούµε την εκτύπωση στις δύο όψεις του χαρτιού.

Απόβλητα τροφίµων
• Εισάγουµε πρόγραµµα οικιακής κοµποστοποίησης για γειτονιές, 

σχολεία κ.λπ. µε αξιοποίηση εθελοντών και πολιτιστικών συλλόγων 

για την παρακολούθηση και τεχνική υποστήριξη.

• ∆ηµιουργούµε αστικούς κήπους σε συνδυασµό µε δηµοτική 

κοµποστοποίηση σε δηµόσιους χώρους, πάρκα κ.λπ.

• Προωθούµε οδηγίες για τη σωστή συντήρηση τροφίµων, 

συνταγές µε χρήση φαγητού που δεν καταναλώθηκε, προώθηση 

µεσογειακής διατροφής µε µειωµένη κατανάλωση κρέατος. 

Συνεργαζόµαστε µε τοπικές σχολές, επιχειρήσεις και εθελοντές.

• Προωθούµε τη διάθεση υπερώριµων ή αδιάθετων προϊόντων 

από λαϊκές αγορές και καταστήµατα σε χαµηλότερη τιµή 
⇢ Σε συνεταιρισµούς ή νοικοκυριά, για κατασκευή σπιτικών 
γλυκών και σαλτσών. 

⇢ Σε τοπικούς κτηνοτρόφους, για χρήση ως ζωοτροφή.



Απόβλητα πάρκων και 
κήπων (πράσινα απόβλητα)

• Χρησιµοποιούµε τεµαχιστή κλαδεµάτων για 

µείωση του όγκου και ευκολότερη µεταφορά (αγορά 

από τον ∆ήµο, συµµετοχικά από όµορους ∆ήµους ή 

και σε επίπεδο σπιτιού ή γειτονιάς).

• Κοµποστοποιούµε σε ειδικές εγκαταστάσεις ή επί 

τόπου σε εδάφη χαµηλής γονιµότητας.

• Παρέχουµε το παραγόµενο λίπασµα σε 

νοικοκυριά για κηπουρική ή σε δηµόσιους φορείς για 

αναβάθµιση του πρασίνου, στο µέτρο του δυνατού.

Ρούχα και υφάσµατα, παιχνίδια, έπιπλα, βιβλία, ηλεκτρικές 
και ηλεκτρονικές συσκευές
• Προωθούµε την επαναχρησιµοποίηση των παραπάνω ειδών και τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 

οικονοµικά πλεονεκτήµατά της, µέσα από σχετικές πρωτοβουλίες και προγράµµατα.

• Υλοποιούµε πρόγραµµα συλλογής σε συνεργασία µε άλλους φορείς, αν χρειαστεί.

• ∆ηµιουργούµε σηµεία για συλλογή και αναδιανοµή ειδών για επαναχρησιµοποίηση από τους 

πολίτες, µε διαχείριση από το ∆ήµο ή τοπικές επιχειρήσεις µε υποστήριξη µειωµένων τελών ή άλλες 

οικονοµικές διευκολύνσεις.

• ∆ηµιουργούµε σηµεία απόθεσης ειδών για δωρεά από τους πολίτες, για ελεύθερη χρήση από 

συµπολίτες τους (π.χ. «ο τοίχος της καλοσύνης/οι κρεµάστρες αγάπης», διακριτική στήριξη ευάλωτων  

οµάδων).

• Προωθούµε την επισκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από επαγγελµατίες ή 

εθελοντές, µε την υποστήριξη του ∆ήµου.

Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (µπάζα)
• Προωθούµε την αποτροπή απόρριψης µπάζων σε µη προβλεπόµενα σηµεία ή στο περιβάλλον.

• Προωθούµε σε κατασκευαστές και εργολάβους την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση  
µπάζων και τα πλεονεκτήµατα της εφαρµογής µέτρων πρόληψης.

• Οργανώνουµε διαγωνισµό για κατασκευαστές µε θέµα τον οικολογικό σχεδιασµό και κατασκευή 

κτιρίου.

• Ελέγχουµε την εφαρµογή των νοµοθετικών απαιτήσεων για τα αδειοδοτηµένα οικοδοµικά έργα.

Επικίνδυνα οικιακά απόβλητα 
• Ενηµερώνουµε τους πολίτες για τους κινδύνους από την ακατάλληλη χρήση επικίνδυνων 
χηµικών. 

• Προωθούµε τη χρήση επαναφορτιζόµενων µπαταριών από τους πολίτες και τους φορείς.

• Ενηµερώνουµε τους πολίτες για την ασφαλή απόρριψη των παλιών θερµοµέτρων 
υδραργύρου και ληγµένων φαρµάκων.

• Oργανώνουµε τη χωριστή συλλογή των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων π.χ. χρώµατα, 

βερνίκια, διαλύτες, φάρµακα ή προϊόντα καθαρισµού.

• Συνεργαζόµαστε µε τα Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης.

https://www.eoan.gr/%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/


Μειώνουµε τα απορρίµµατα – ανά σηµείο

Πράσινα σηµεία
• Αξιοποιούµε κάθε ευκαιρία για την προώθηση των πράσινων σηµείων και ενηµέρωση των 

πολιτών για τη συµβολή τους στη µείωση των απορριµµάτων.

• Οργανώνουµε τη συλλογή ρουχισµού, παπουτσιών, παιχνιδιών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών, επίπλων και σκευών, για επαναχρησιµοποίηση και επισκευή.

• Οργανώνουµε τη συλλογή αποβλήτων κήπων και την αναδιανοµή του παραγόµενου λιπάσµατος 

στα νοικοκυριά.

Σχολεία
• Υλοποιούµε πιλοτικά προγράµµατα για τα 
σχολεία µε ενδεικτικά θέµατα: 

• «Κολατσιό ή γεύµα χωρίς συσκευασία». 

• «Περιβαλλοντικά υπεύθυνες αγορές». 

• «Οργάνωση οµάδων εθελοντών 

εκπαιδευτικών και µαθητών για ενηµέρωση 

και ευαισθητοποίηση» .

• «Συλλογή µεταχειρισµένων ειδών στο 

σχολείο για επαναχρησιµοποίηση από 

µαθητές».

• «Προώθηση άυλων δώρων» όπως εισιτήρια 

για εκδηλώσεις, συνδροµές κ.λπ.

• Οργανώνουµε σχολικούς διαγωνισµούς 

έκθεσης, ζωγραφικής, φωτογραφίας, βίντεο µε 

θέµα τη µείωση των απορριµµάτων.

• Οργανώνουµε διαγωνισµό ανακύκλωσης 
µεταξύ σχολείων, για ένα ή περισσότερα 

υλικά. 

• Ενθαρρύνουµε την επαναχρησιµοποίηση ή 
ανακύκλωση των σχολικών βιβλίων από 

τους µαθητές και στηρίζουµε πιθανή απόφαση 

του κράτους για υποχρεωτική επιστροφή τους 

στο τέλος του έτους.

• ∆ιανέµουµε τα σχολικά έγγραφα σε ψηφιακή 

µορφή.

• Εντάσσουµε µηνύµατα για τη µείωση 
απορριµµάτων στις οθόνες των σχολικών 

υπολογιστών.



Γραφεία
• Τοποθετούµε ενηµερωτικές αφίσες σε κατάλληλα σηµεία ή κοντά σε εκτυπωτές, για τη µείωση   

 απορριµµάτων, την επαναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωση, µε προτεινόµενους τρόπους για: 

⇢ Μείωση χρήσης χαρτιού.

⇢ Μείωση χρήσης µελανιού εκτυπώσεων.

⇢ Προώθηση αναγόµωσης µελανιών εκτύπωσης, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό.

⇢ Προώθηση χρήσης επαναφορτιζόµενων µπαταριών.

⇢ Ένταξη µηνυµάτων για τη µείωση απορριµµάτων στις οθόνες των υπολογιστών.

• Προωθούµε την αντικατάσταση των ειδών µιας χρήσης (ποτήρια, πιάτα, µαχαιροπήρουνα κ.λπ.) 

µε αντίστοιχα πολλαπλών χρήσεων.

• Προωθούµε την επαναχρησιµοποίηση υλικών συσκευασίας.

• Προωθούµε τη χρήση λιγότερων, αλλά υψηλότερης ποιότητας ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών (εκτυπωτών, αντιγραφικών, καταστροφέων εγγράφων κ.λπ.).

• Οργανώνουµε διαγωνισµούς µείωσης απορριµµάτων / ανακύκλωσης µεταξύ κτιρίων 

γραφείων, µε έπαθλα κουπόνια και επαίνους για τις οµάδες.



Ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήµατα τροφίµων
• Προωθούµε την:

⇢ Εφαρµογή του «Οικολογικού σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και του «HACCP ασφάλειας 
τροφίµων» στα ξενοδοχεία και εστιατόρια του ∆ήµου, εξασφαλίζοντας µειωµένα απόβλητα τροφίµων.

⇢ Επιλογή τροφίµων µε µειωµένα υλικά συσκευασίας.
⇢ Παροχή µισών ή παιδικών µερίδων µε µειωµένη τιµή.

⇢ Χρήση ποτηριών και σερβίτσιων πολλαπλών χρήσεων.
⇢ Χρήση τραπεζοµάντηλων πολλαπλών χρήσεων.
⇢ Κοµποστοποίηση αποβλήτων τροφίµων.

• Υποστηρίζουµε δράσεις ενηµέρωσης των επισκεπτών και πελατών, όπως τοποθέτηση ή διανοµή 

ενηµερωτικού υλικού στους πελάτες, στην υποδοχή ή τα ταµεία, µε προτροπή για:

⇢ Αποφυγή ρύπανσης µε σκουπίδια και αποτσίγαρα στις παραλίες και το περιβάλλον.

⇢ Κατανάλωση νερού, αναψυκτικών και ποτών σε γυάλινο ποτήρι.
⇢ Χρήση τσάντας πολλαπλών χρήσεων στις αγορές τους.

• Ενηµερώνουµε για την ανακύκλωση: 
⇢ ∆ιαχωρισµός στην πηγή για υλικά συσκευασίας (γυαλί, χαρτί, πλαστικό και µέταλλο).

⇢ ∆ιαχωρισµός στην πηγή για οργανικά απόβλητα, εφόσον διατίθεται ο απαραίτητος εξοπλισµός.

⇢ Μαγειρικά έλαια.

• Προωθούµε την επαναδιανοµή τροφίµων σε ευάλωτες οµάδες, σε συνεργασία µε αρµόδιους 

οργανισµούς ή οργανώσεις. 

• Οργανώνουµε διαγωνισµούς πρόληψης παραγωγής απορριµµάτων / ανακύκλωσης µεταξύ 

συναφών επιχειρήσεων, µε έπαθλο έπαινο και δηµοσίευσή του σε τοπικά µέσα/ιστότοπο.

Ειδικές δράσεις ευαισθητοποίησης

Οργανώνουµε 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η/ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, µε την αφορµή 
ειδικών ηµερών (π.χ. Ηµέρα της Γης).

Αξιοποιούµε ∆ΗΜΟΦΙΛΕΙΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΘΕΤΙΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ. 
 

Υλοποιούµε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, 
χρησιµοποιούµε ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΟΥΣ 
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ µε τροφοδοσία από 
ανακυκλώσιµο υλικό.

Ενηµερώνουµε για τους ΤΡΟΠΟΥΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, µε σχετικές οδηγίες π.χ. 
κατασκευής για τασάκι παραλίας.



Αγοράζοντας τοπικά προϊόντα, 
όχι µόνο µειώνουµε τα 
απορρίµµατα συσκευασίας, 
αλλά ενισχύουµε και την 
οικονοµία µας! 

Ενηµερώνουµε – εκπαιδεύουµε τον πολίτη 

Χρησιµοποιούµε…
• Άρθρα, ενηµερωτικά. 

• Αφίσες, έντυπα. 

• Παρουσιάσεις, σεµινάρια από ειδικούς.

Εξηγούµε…
• Γιατί είναι σηµαντικό να µειώνουµε τα 

απορρίµµατα.

• Οφέλη για το περιβάλλον, την υγεία και την 

οικονοµία.

• Αντίκτυπο στο κόστος για τον ∆ήµο και τα 

δηµοτικά τέλη για τους δηµότες.

Αξιοποιούµε…
• Ιστότοπος ∆ήµου.

• Ιστότοποι τοπικού ενδιαφέροντος.

• Ηλεκτρονικά ενηµερωτικά και newsletters 

του ∆ήµου.

• Τοπικά µέσα. 

• Ειδικές εφαρµογές για κινητά τηλέφωνα, για 

χρήση από τις υπηρεσίες του ∆ήµου και τους 

πολίτες, για θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση 

απορριµµάτων και την κυκλική οικονοµία.

Ευρωπαϊκές και 
παγκόσµιες ηµέρες

ΚΙΝΗΣΗ «ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!»
1 Μαρτίου – 30 Ιουνίου

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
22 Απριλίου 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ NATURA 2000
21 Μαΐου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5 Ιουνίου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ
3 Ιουλίου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
τελευταία εβδοµάδα του Νοεµβρίου

https://www.ewwr.eu/en/take_part/info
https://zerowasteeurope.eu/products/plastic-bag-free-day/
https://www.worldenvironmentday.global/
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/EUnatura2000day/index_en.htm
https://www.earthday.org/
https://www.ewwr.eu/en/take_part/lets-clean-up-europe


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.

www.ypeka.gr               @ypen.gov               @ypen_gr   www.eoan.gr                 @eoan

Υλοποίηση από: Χρηµατοδότηση από:

Ερευνούµε, 
παρακολουθούµε και 
αξιοποιούµε προγράµµατα 
συγχρηµατοδότησης από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
Εθνικούς πόρους.

Ζητάµε στοιχεία, προωθητικό ή 
ενηµερωτικό υλικό και συµβουλευτική 
υποστήριξη από τον ΕΟΑΝ και τη 
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

http://www.ypeka.gr/
https://www.facebook.com/ypen.gov/?__tn__=kC-R&eid=ARBmgV_HVYItZ-K5Z_9Cz6YUsTC4junU21ft7fCsFHSCgqogQtHmEwFXKuVLLwGjk6OP3VQPSp01kMmC&hc_ref=ARSsF7nPZMUTu11p_gZeHwTTdZBAGJftMJv7iFn7AQNlNHXeWKM2Zmx5wLxTLEAqW28&fref=nf
https://www.instagram.com/ypen_gr/
https://www.eoan.gr/el/
https://www.facebook.com/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%9F%CE%91%CE%9D-850383094986287/



