
Τα 5 R’s στην προσωπική 
και επαγγελµατική 
καθηµερινότητα 







Σχεδιασµός – Οργάνωση- Υλοποίηση 

Ηµερίδων, Σεµιναρίων, Εκδηλώσεων, Δράσεων σχετικά µε: 

Πολιτισµό, Παιδεία, Οικιακή Οικονοµία, Περιβάλλον, 
Δεξιοτήτων, Τεχνών, Οικογενειακής ζωής και άλλων. 

 

 









Τι είναι το Zero Waste 
«Το Zero Waste είναι ένα ηθικό, οικονοµικό, 
επαρκές και µε όραµα κίνηµα  
που έχει ως στόχο να καθοδηγήσει τους 
ανθρώπους στην αλλαγή του τρόπου ζωής τους 
και των πρακτικών τους  
 

ώστε αυτές να µιµούνται έναν βιώσιµο και φυσικό 
κύκλο ζωής, κατά τον οποίο όλα τα απορριφθέντα 
υλικά θα έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό να αποτελούν 
πόρους προς χρήση από άλλους ανθρώπους. 

 

 



Tι είναι το Zero Waste 

Zero Waste σηµαίνει σχεδιασµός και 
διαχείριση των προϊόντων και 
διαδικασιών για την συστηµατική 
αποφυγή & εξάλειψη του όγκου και 
της τοξικότητας των αποβλήτων και 
των υλικών, τη διατήρηση και την 
ανάκτηση όλων των πόρων, και τον 
τερµατισµό της καύσης ή ταφής των 
αποβλήτων. 

 
Η υιοθέτηση ενός Zero Waste τρόπου 
ζωής µπορεί να εξαλείψει όλες τις 
ρίψεις απορριµάτων στο έδαφος, το 
νερό ή τον αέρα που αποτελούν 
απειλή για την υγεία του πλανήτη, 
των ανθρώπων, των ζώων και των 
φυτών» 





Τα R’ του Zero Waste 
1)Refuse- Άρνηση 

για κατανάλωση και προϊόντα που δεν χρειαζόµαστε 
πραγµατικά. 

2) Reduce- Μείωση 

στο ελάχιστο αυτών που δεν µπορούµε να αποφύγουµε 

3)Reuse- Επαναχρησιµοποίηση 

µε προϊόντα που µπορούµε να ξαναχρησιµοποιήσουµε ή/
και να τα δώσουµε µια νέα χρήση. 



Τα R’ του Zero Waste 

 

4)Recycle-Ανακύκλωση 

για τα προϊόντα που δεν µπορούµε να αρνηθούµε, να 
µειώσουµε ή να ξαναχρησιµοποιήσουµε. 

5)Rot-Κοµποστοποίηση 

Κοµποστοποίηση οργανικών απορριµµάτων 

 



 

1)Refuse- Άρνηση 

 
Προσωπικά 

• Διαφηµιστικά 

• Φυλλάδια 

• Επαγγελµατικές κάρτες 
• Καλαµάκια, σκεύη και άλλα µιας 
χρήσης 

• Λογαριασµοί και άλλη 
αλληλογραφία τακτικής βάσης 

Συλλογικά 

•  επαγγελµατικών καταλόγων 
• Δείγµατα ειδών  

• Δώρα που είναι µιας χρήσης (σε 
συνέδρια, συναντήσεις,κλπ) 

• Εφηµερίδες 

 
Το χρειαζόµαστε πραγµατικά; 

 



 

2) Reduce- Μείωση  

 
Προσωπικά 

• Ενδυµάτων 

• Τροφίµων 
• Μετακινήσεων 

Συλλογικά 

• Πρώτων υλών 
• Μετακινήσεων 
• Χαρτιού 

• Συσκευασίας 
• Μεταφορικά 

• Επικοινωνία µε πελάτες/
συναδέλφους 

 
 

Αναθεώρηση αναγκών  
 



 

3) Reuse - Επαναχρησιµοποίηση  

 
Προσωπικά 

• Είδη µεταφοράς αντικειµένων/προιόντων 
(τσάντες, κουτιά, κά) 

• Είδη προσωπικής φροντίδας 
(οδοντόβουρτσα, χτένα, σαπουνι, 
σερβιέτες/κύπελο, πετσέτες,  ξυραφάκι, κά) 

• Είδη εστίασης (ποτήρι, µπουκάλι, 
µαχαιροπήρουνα, πετσέτες, δοχεία 
φαγητού, κά) 

• Είδη καθαριότητας σπιτιου (σφουγγάρι, 
καθαριστικά, πετσέτες, κά) 

• Upcycling σε όλα τα είδη 

Συλλογικά 

 
Μπορώ να το έχω για πολλές χρήσεις; 
Μπορώ να το αξιοποιήσω αλλιώς; 

 

• Είδη µεταφοράς αντικειµένων/προιόντων 
(τσάντες, κουτιά, κά) 

• Είδη εστίασης (ποτήρι, µπουκάλι, 
µαχαιροπήρουνα, πετσέτες, δοχεία 
φαγητού, κά) 

• Είδη καθαριότητας χώρου (σφουγγάρι, 
καθαριστικά, πετσέτες, κά) 

• Upcycling σε όλα τα είδη 



 

4) Recycle - Ανακύκλωση 

 
Προσωπικά 

• Επιλογή όσων ανακυκλώνονται  

• Σωστός διαχωρισµός  

• Αντικείµενα κατάλληλα για 
ανακυκλωση 

Συλλογικά 
 
• Επιλογή όσων ανακυκλώνονται  

• Σωστός διαχωρισµός  

• Αντικείµενα κατάλληλα για 
ανακυκλωση 

• Κίνητρο 

 

 
 
 

 
Πρώτα Άρνηση-Μείωση-Επαναχρησιµοποίηση 

 



 

5) Rot - Κοµποστοποίηση 

 
Προσωπικά 

• Σωστός διαχωρισµών σε 
οργανικές ύλες και µη 

• Κοµποστοποιητής δικό µας ή 
γειτονιάς ή φίλου 

Συλλογικά 
 
• Διαχωρισµός σε οργανικές ύλες 
και µη 

• Κοµποστοποιητής 

 

 

 
 
 

 
Πρώτα Άρνηση-Μείωση-Επαναχρησιµοποίηση 

 



Γυάλινες Συσκευασίες  

Μεταλλικές Συσκευασίες  

Χάρτινες συσκευασίες  

Χηµικά προϊόντα (καθαριστικά, χρώµατα, σπρέι) 

 Κρέατα  

Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα  

Χαρτιά µε µελάνια και χρώµατα  

Τσιγάρα και αποτσίγαρα  

Λάδι και Βούτυρα – Μαργαρίνες  

Ψάρια Κόκκαλα  

Επεξεργασµένα τρόφιµα που δεν γνωρίζουµε την 
προέλευση και την σύσταση τους. 

Υπολείµµατα φρούτων  (όλων των φρούτων) 

Υπολλείµατα λαχανικών (όλων των λαχανικών) 

Ξερά κλαδιά ή φύλλα 

Πριονίδι 

Υπερώριµα Φρούτα ή λαχανικά 

Φύκια 

Τρίχες 

Τσόφλια αυγών 

Όσπρια 

Ρύζι 

Ζυµαρικά 

Στάχτη 

Κοπριά 

Χαρτί 

Υπολείµµατα καφέ και τσαγιού 

Αγριόχορτα ή γκαζόν 



Τα R’ του Zero Waste 
6)Repair-Επιδιόρθωση 

πολλά προιόντα µπορούν να επιδιορθωθούν ή να γίνουν 
µέρος άλλου προϊόντος.  

7) Rehome-Επανασχεδίαση σπιτιού 

Διαµόρφωση σπιτιού µε τρόπο που να χρησιµοποιούνται 
ότι είναι όντως απαραίτητα 

8) Replant-Επαναφύτευση 

λαχανικών, βοτάνων και άλλων 



ReThink  

Αλλαγή σκέψης 



Κοιν.Σ.Επ. ΏΡΕΣ Αµύντα 1, 62100 Σέρρες, τηλ 2321181271, 
6974828241, 6955954022 

email koinsep.ores@gmail.com, facebook ΚοινΣΕπ ‘ΩΡΕΣ, site 
www.oreskoinsep.gr 

 


