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Άξονες βιώσιμης 

κατανάλωσης 

 

Μείωση 

Επαναχρησιμοποίηση 

Ανακύκλωση 

ΚΠΕ Λαυρίου, 2012 



Γιατί πρόληψη; 

Reduce – Reuse – Recycle 

Πρόληψη Μείωση 

Είναι καλύτερο να μην έχεις απόβλητα από το 

να σκέφτεσαι ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος 

να διαχειριστείς αυτά που έχεις 
 

ΚΠΕ Λαυρίου, 2012 



Ιεραρχική διαχείριση 

αποβλήτων 

Πρόληψη 

Ελαχιστοποίηση 

Επαναχρησιμοποίηση 

Ανακύκλωση-Ανάκτηση 

Τελική διάθεση 

Βέλτιστη επιλογή 

Χείριστη επιλογή 

ΚΠΕ Λαυρίου, 2012 



Αποφυγή 
Μείωση  

Επαναχρησιμοποίηση 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Ανακύκλωση 
Καύση 

ΜΕΙΩΣΗ – ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Δεν ξεχνάμε ότι: 
 Η μείωση των αποβλήτων είναι 

προληπτική ενέργεια 

 Η ανακύκλωση έπεται της παραγωγής 

αποβλήτων 

 η μείωση των αποβλήτων ενσωματώνει 

την καύση και την ανακύκλωση 

ΚΠΕ Λαυρίου, 2012 



Πρόληψη αποβλήτων 

Ενέργειες, οι οποίες μειώνουν: 

την ποσότητα,  

την περιεκτικότητα σε βλαβερές ενώσεις ή  

το ενεργειακό περιεχόμενο των προϊόντων ή 

των υλικών, πριν τα τελευταία χαρακτηριστούν 

απόβλητα (ΟΟΣΑ, 2000) 

ΚΠΕ Λαυρίου, 2012 



Πρόληψη αποβλήτων 

   Τα μέτρα που λαμβάνονται προτού μια 

ουσία, υλικό ή προϊόν μετατραπεί σε 

απόβλητο (Οδηγία 2008/98/ΕΕ) 

ΚΠΕ Λαυρίου, 2012 



Με την πρόληψη 

μειώνονται 

η κατανάλωση των φυσικών πόρων και 

ενέργειας 

η δημιουργία αποβλήτων 

η περιεκτικότητα των αποβλήτων σε 

βλαβερές ενώσεις 

ΚΠΕ Λαυρίου, 2012 



Δράσεις πρόληψης αποβλήτων 

Μείωση τροφικών αποβλήτων 

Περιορισμός συσκευασίας 

Περιορισμός ανεπιθύμητης αλληλογραφίας 

Χρήση υπηρεσιών, όχι προϊόντων (π.χ. 

μέσω κοινής χρήσης ή ενοικίασης) 

ΚΠΕ Λαυρίου, 2012 



Ποσοτικοποίηση της πρόληψης 

ΚΠΕ Λαυρίου, 2012 



Η δυσκολία της 

ποσοτικοποίησης 

Δεν τη βλέπουμε 

Δεν είμαστε σίγουροι εάν έγινε 

Είναι εκούσια επιλογή; 

 

Πρακτικά: μετριέται έμμεσα 



Μέθοδοι 

ποσοτικοποίησης 

Από τους ίδιους τους καταναλωτές 

Ζύγιση αποβλήτων 

Καταγραφή συμπεριφοράς 

 

Από τρίτους 

Έρευνες αντιλήψεων και συμπεριφοράς 

Αναλύσεις περιεχομένου κάδων 

ΚΠΕ Λαυρίου, 2012 



Μελέτη περίπτωσης: 

Συσκευασίες 

Γενικά στοιχεία 

 

Καλές πρακτικές 

ΚΠΕ Λαυρίου, 2012 



Πρόληψη αποβλήτων 

συσκευασιών 

Προτιμούμε: 

μεγαλύτερες συσκευασίες 

επαναγεμιζόμενες συσκευασίες 

χύμα προϊόντα 

ΚΠΕ Λαυρίου, 2012 



Μελέτη περίπτωσης: 

Τροφικά απόβλητα 

Γενικά στοιχεία 

 

Καλές πρακτικές 

ΚΠΕ Λαυρίου, 2012 



Πρόληψη τροφικών αποβλήτων 

Προσεκτικές αγορές 

Ιδιαίτερα στα ευπαθή 

Σωστή συντήρηση 

Έλεγχος ημερομηνιών λήξης 

Σωστή διαχείριση αποθεμάτων 

Μαγείρεμα σωστών ποσοτήτων 

ΚΠΕ Λαυρίου, 2012 



Συμπεράσματα 



 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την ΠΡΟΣΟΧΗ σας 


