Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων

18 - 26 Νοεμβρίου 2017

Όλη η Ευρώπη μαζί
στον αγώνα για τη
μείωση των
αποβλήτων

Με το σλόγκαν «Δώστου μια καινούρια ζωή»
πραγματοποιείται φέτος η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Μείωσης Αποβλήτων, από τις 18 έως τις 26
Νοεμβρίου.
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη μείωση των αποβλήτων
είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο
την
προώθηση
και
υλοποίηση
δράσεων
ευαισθητοποίησης για την αειφόρο διαχείριση των
πόρων και των αποβλήτων από τους Ευρωπαίους
πολίτες.
Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιες αρχές, ενώσεις,
επιχειρήσεις, συστήματα ανακύκλωσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και
ευαισθητοποιημένοι πολίτες, καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις
τους στη μεγάλη, κοινή, ευρωπαϊκή πλατφόρμα www.ewwr.eu για να
λάβουν ενεργό μέρος στο μεγάλο αυτό περιβαλλοντικό γεγονός.
Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) είναι ο Εθνικός
Συντονιστής των δράσεων πρόληψης και μείωσης των αποβλήτων που
υλοποιούνται μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας EWWR.
Τι μπορείτε να διοργανώσετε
Επειδή στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη μείωση των
αποβλήτων, όσοι επιθυμούν μπορούν να διοργανώσουν ημερίδες,
εκθέσεις, διαγωνισμούς, εικαστικά ή άλλου τύπου δημιουργικά
δρώμενα, αρκεί να τα υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα της
Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων.
Το διάστημα που θα πρέπει να υλοποιηθούν οι δράσεις είναι μεταξύ 1826 Νοεμβρίου 2017.
Μπείτε στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα www.ewwr.eu και δηλώστε τη
δράση σας, σύμφωνα με τις υποδείξεις που παρέχονται στην
πλατφόρμα, μέχρι και τις 12 Νοεμβρίου 2017.

Πέρυσι κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων
υλοποιήθηκαν 12.255 δράσεις. Φέτος, με τη βοήθειά σας,
ευελπιστούμε να τις ξεπεράσουμε!
Και μην ξεχνάτε!
Όποια και αν είναι η δράση που θα πραγματοποιήσετε, θυμηθείτε να
βγάλετε φωτογραφίες και βίντεο δημοσιεύοντας τα σε όλα τα διαθέσιμα
μέσα πληροφόρησης.
Σκεφθείτε, οργανωθείτε και μειώστε τα απορρίμματα στην
καθημερινότητά σας!

11 καλές συνήθειες για τη μείωση των αποβλήτων
1. Επιλέξτε επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες
για να μεταφέρετε τα ψώνια σας
2. Αποφύγετε την σπατάλη τροφίμων που
δημιουργεί οργανικά απόβλητα
3. Αγοράστε χύμα προϊόντα, όταν σας δίνεται η ευκαιρία, ή
επιλέξτε συσκευασίες μεγάλου μεγέθους
4. Προτιμήστε οικολογικά, επαναφορτιζόμενα ή αναγομωμένα
προϊόντα
5. Πίνετε νερό της βρύσης όταν αυτό είναι πόσιμο
6. Χρησιμοποιήστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
7. Περιορίστε όσο γίνεται τη χρήση του εκτυπωτή σας
8. Ξεκινήστε την κομποστοποίηση
9. Προσφέρετε τα παλιά σας ρούχα
10. Δανειστείτε ή ενοικιάστε εργαλεία
11. Επισκευάστε προϊόντα ή συσκευές που έχουν χαλάσει
Η φιλοσοφία της Εβδομάδας Μείωσης των Αποβλήτων
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης των Αποβλήτων στηρίζεται στην αρχή
των 3R: REDUCE, REUSE, RECYCLE (ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ,
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ). Κι αυτό γιατί όλοι δικαιούνται μια δεύτερη
ευκαιρία! Όταν λοιπόν αποφασίζουμε οπωσδήποτε να
αγοράζουμε ένα προϊόν, το οποίο κάποια στιγμή θα

πλησιάσει προς το τέλος της «ζωής» του, τότε το επαναχρησιμοποιούμε,
πιθανώς και με κάποιον άλλο τρόπο από αυτόν που αρχικά είχε
αγοραστεί, ή τελικώς το ανακυκλώνουμε.

Αλλά τι σημαίνουν αυτά τα 3 R;
Όλα ξεκινούν από το Reduce, δηλαδή τη ΜΕΙΩΣΗ.
Σκεφτόμαστε διπλά πριν αγοράσουμε κάτι.
Ας μειώσουμε τη δαπάνη χρήσιμων πόρων εξ αρχής,
περιορίζοντας τις αγορές μας σε όσα μας είναι όντως
χρήσιμα. Μείωση στην πηγή => Μείωση των αποβλήτων! Κι αυτό είναι
το πρώτο και βασικό βήμα που μπορούμε να κάνουμε ώστε να
περιορίσουμε τη διόγκωση των προϊόντων που γίνονται απόβλητα. Δεν
δίνουμε απλά μια δεύτερη ευκαιρία στον πλανήτη, δίνουμε μια δεύτερη
ευκαιρία στον εαυτό μας και τα παιδιά μας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε
να ζήσουμε σε ένα καλύτερο και ποιοτικότερο περιβάλλον.
Το καλύτερο απόβλητο είναι αυτό που δεν παράγεται!
Είναι σημαντική η μείωση αποβλήτων;
Η μείωση των αποβλήτων είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι τα οικιακά απόβλητα
έχουν διπλασιαστεί από το 1970. Το 2011, 500 κιλά αστικών αποβλήτων
παρήχθησαν κατά μέσο όρο ανά άτομο στα κράτη μέλη της ΕΕ (ΕΕ-27,
πηγή: Eurostat). Τα απόβλητα αυτά είναι αποτέλεσμα και των μηβιώσιμων τρόπων παραγωγής και κατανάλωσης. Επιπλέον, η
κατανάλωση των προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής,
μεταφοράς και διανομής τους), αντιπροσωπεύει περίπου το 50% των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που συνεισφέρουν στην κλιματική
αλλαγή. Αυτή η αύξηση της ποσότητας των αποβλήτων προς διαχείριση
απαιτεί περισσότερες υποδομές συλλογής και επεξεργασίας, το κόστος
των οποίων επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των τοπικών και
περιφερειακών δημόσιων αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, η
μείωση των αποβλήτων είναι πλέον θεμελιώδης σε

συνδυασμό και με τη διατήρηση και εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.

Προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και
επαναχρησιμοποίηση
Επαναχρησιμοποίηση
σημαίνει
ανάκτηση
και
επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων ή των συστατικών
τους. Περιλαμβάνει α) την προετοιμασία για την
επαναχρησιμοποίηση και β) την επαναχρησιμοποίηση.
α) Η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση αναφέρεται στον έλεγχο,
καθαρισμό και/ή επισκευή ενός προϊόντος, που έχει καταστεί απόβλητο
και διαθέτει δυναμικό επαναχρησιμοποίησης. Η χρήση που θα έχει μετά
την προετοιμασία του μπορεί να είναι διαφορετική από τον σκοπό για
τον οποίο δημιουργήθηκε εξ αρχής.
β) Επαναχρησιμοποίηση νοείται κάθε εργασία με την οποία προϊόντα ή
συστατικά προϊόντων που δεν έχουν χαρακτηριστεί απόβλητα (δεν έχουν
απορριφθεί) χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο
σχεδιάστηκαν από τον ιδιοκτήτη τους ή άλλο ιδιοκτήτη στον οποίο έχουν
δωριστεί ή μεταβεί.
Η επαναχρησιμοποίηση μειώνει τη χρήση των υλικών και ενεργειακών
πόρων, παράλληλα περιορίζει τη ρύπανση και την υποβάθμιση του
φυσικού περιβάλλοντος. Γι’ αυτό και αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη
επιλογή όσον αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων, μετά τη μείωση!
Δράσε έξυπνα και επαναχρησιμοποίησε κάτι, με ίδιο ή διαφορετικό
τρόπο!
Γιατί είναι σημαντική η επαναχρησιμοποίηση;

Είναι γεγονός πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράγονται πάρα πολλά
απόβλητα! Με την επέκταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, την
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την επαναχρησιμοποίηση
συμβάλλουμε στη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που
παράγονται. Η επαναχρησιμοποίηση βοηθά στην αειφόρο ανάπτυξη,
διότι προωθεί όχι μόνο την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της
πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, αλλά συμβάλλει επίσης στην
κυκλική
οικονομία.

Περιβαλλοντικά οφέλη από την επαναχρησιμοποίηση
 Μείωση της ποσότητας των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων
των επικίνδυνων αποβλήτων
 Πρόληψη της ρύπανσης
 Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το οποίο οδηγεί
στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή,
 Σεβασμός στους φυσικούς πόρους (πρώτες ύλες, καύσιμα, δάση,
νερό)
 Διατήρηση του «ενσωματωμένη ενέργεια» που χρησιμοποιήθηκε
αρχικά
για
την
κατασκευή
ενός
στοιχείου

Κοινωνικά οφέλη της επαναχρησιμοποίησης
 Καταπολέμηση της φτώχειας με την παροχή προσιτών προϊόντων
σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος
 Κοινωνική ένταξη, φέρνοντας συνανθρώπους μας πίσω στην
αγορά εργασίας και την κοινωνία
 Δημιουργία θέσεων εργασίας στη συλλογή, διαλογή, τον έλεγχο,
την ανακαίνιση και τη μεταπώληση
 Εκπαίδευση πάνω σε τομείς όπως: η οδήγηση επαγγελματικών
οχημάτων, ξυλουργικές εργασίες, ηλεκτρολογικές επισκευές,
μάρκετινγκ ή ακόμα και χειροτεχνίας

Οικονομικά οφέλη της επαναχρησιμοποίησης
 Εξοικονόμηση χρημάτων
 Εξοικονόμηση ενέργειας, υλικών και χημικών που
ενσωματώνονται στη συσκευή λόγω μη διάλυσης της.

Ανακυκλώνουμε με προσοχή γιατί ακόμα και ένα απόβλητο έχει αξία!
Ανακύκλωση σημαίνει κάθε εργασία ανάκτησης που λαμβάνει χώρα
μετά τη συλλογή αποβλήτων, με την οποία μετατρέπονται εκ νέου σε
προϊόντα, υλικά ή ουσίες για τον ίδιο με τον αρχικό ή για άλλους
σκοπούς. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά
όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ο υψηλός βαθμός απόδοσης της
ανακύκλωσης των αποβλήτων, είναι σημαντικό η συλλογή και διαλογή
των απορριμμάτων να γίνεται με προσεκτικό και υπεύθυνο τρόπο.

Γιατί είναι σημαντική η ανακύκλωση;
Η ανακύκλωση μειώνει την ποσότητα των αποβλήτων που
αποτεφρώνονται ή εναποθέτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής και
διασφαλίζει ότι τα υλικά και συστατικά των αποβλήτων, αφού υποστούν
την κατάλληλη επεξεργασία, θα ενταχθούν στη διαδικασία κατασκευής
νέων προϊόντων. Ως εκ τούτου, η ανακύκλωση συμβάλλει στη μείωση της
χρήσης των υλικών και ενεργειακών πόρων και μειώνει τη ρύπανση και
την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη μας.
Ένας αέναος κύκλος ζωής με όραμα την κυκλική οικονομία
Τα οφέλη της ανακύκλωσης
 Αποτρέπει τη ρύπανση, μειώνοντας την ανάγκη για
την εξεύρεση νέων πρώτων υλών

 Εξοικονομεί ενέργεια λόγω αποφυγής νέων πρώτων υλών για την
παραγωγή νέων προϊόντων
 Μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που οδηγούν
στην αλλαγή του κλίματος
 Συνδράμει στη διατήρηση ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τις
μελλοντικές γενιές
 Συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους
κλάδους της ανακύκλωσης και της μεταποίησης.

