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Οδεύοντας προς μια κοινωνία 

μηδενικών αποβλήτων

ΙΕΝΕ: Στέρεα Απορρίμματα και Ενέργεια



Βασική μας πολιτική είναι η συνύπαρξη

και η ισορροπία των τριών

παραγόντων της αειφορίας:

• Του ανθρώπου

• Του περιβάλλοντος

• Της οικονομίας

ΕΥΦΥΗΣ – ΠΡΑΣΙΝΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ – ΠΟΛΗ

Θεωρία της Τριπλής Τελικής Γραμμής

Άνθρωπος

ΟικονομίαΠεριβάλλον
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Υιοθετούμε δράσεις Zero

Waste με στόχο τη μείωση 

του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος και την 

εξάλειψη των αποβλήτων

Εφαρμόζουμε την 

Ευρωπαϊκή Πρακτική

REUSE – REDUCE -

RECYCLE

Πώς το καταφέρνουμε;
ΔΗΜΟΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ



Ταυτόχρονη Εφαρμογή των

Προγραμμάτων:

Κερδίζω όσο Διαχωρίζω (BAS)

Πληρώνω όσο Πετάω (PAYT)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Πράσινη Πόλη

Οι συμμετέχοντες στο

πρόγραμμα χρεώνονται με βάση

την ποσότητα των

απορριμμάτων που συλλέγεται.
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Επιβράβευση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Πράσινη Πόλη

7 Ρεύματα

Διαλογή στην πηγή

Πλαστικό 
μπουκάλι PET



• Διαχωρίζουμε τα

υπολείμματα

τροφών στην

κουζίνα μας

• Τοποθετούμε τα
υπολείμματα

τροφών στον

καφέ κάδο της

κατοικίας μας

Πώς γίνεται η συλλογή 

στον καφέ κάδο;

Πράσινη Πόλη
ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ
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Παράγουμε με επιτυχία το

δικό μας πιστοποιημένο

εδαφοβελτιωτικό υψηλής

ποιότητας VITA GREEN

(πράσινα απόβλητα) και

VITA GREEN PLUS (πράσινα

και οργανικά απόβλητα)

Πιστοποίηση από τον

οργανισμό ΔΗΩ για χρήση

στη βιολογική γεωργία και

αναμονή για ECO LABEL

Πράσινη Πόλη
VITA GREEN – VITA GREEN PLUS



20% - 40% το ποσοστό των

σύμμεικτων απορριμμάτων

που διατίθενται προς τελική

επεξεργασία

Ανακυκλώνοντας 30% - 40% 

Αλλάζουμε το τοπίο στη διαχείριση των 

απορριμμάτων

Κομποστοποιώντας 30% - 40%



Εργασίες που αφορούν:

• επισκευή ηλεκτρικών συσκευών

• διαλογή – επιδιόρθωση επίπλων,

• διαλογή ρουχισμού και άλλων οικιακής χρήσης αντικειμένων

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Κυκλική Οικονομία

Λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου

Πράσινου Σημείου, όπου θα

συγκεντρώνονται διάφορα ρεύματα

ανακυκλούμενων αποβλήτων και θα

γίνονται εργασίες εργαστηρίου και

πωλήσεις αντικειμένων.



• Πράσινο Σημείο

• Διαχείριση Βιοαποβλήτων

• Κομποστοποίηση

• Διαχείριση Ογκωδών

• Χώροι εκπαίδευσης διοικητικής υποστήριξης

και τεχνικής μέριμνας

• Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

κλειστού τύπου

ΠΕΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ –

GREEN FARM
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«Δημιουργούμε την πόλη του μέλλοντος με οδηγό τη 

βιώσιμη ανθρωποκεντρική ανάπτυξη»
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