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Στην εταιρεία Qgreen, είμαστε μέρος της λύσης για πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη εφαρμόζοντας τις 
αρχές της κυκλικής οικονομίας. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό στρατηγικών και μέτρων που 
περιλαμβάνουν νέες, καινοτόμες προτάσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων, την παρακολούθηση 
της αποδοτικότητας των πόρων, πολιτικές για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης – 
ανακύκλωσης και την αντιμετώπιση και περιορισμό των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων 
της πλαστικής ρύπανσης, της θαλάσσιας ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής. 
Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε κάθε έργο ως ευκαιρία για την ενίσχυση του ανθρώπινου και 
φυσικού κόσμου. Για να γίνει αυτό, συμμετέχουμε σε ομάδες με πολλαπλές ειδικότητες για να 
εξετάσουμε πολλές προοπτικές και να ενσωματώσουμε βιώσιμες ιδέες και λύσεις στο πλαίσιο των 
έργων των πελατών μας.

Ευχόμαστε το 2021 να μας χαρίσει τη δύναμη να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία και να πορευτούμε με 
διάθεση για δημιουργία και πράσινη ανάπτυξη.

Λεωφόρος Χαλανδρίου 5 15343 Αγία Παρασκευή (+30) 210 600 1636 hello@qgreen.gr www.qgreen.gr



Κυκλική Οικονομία
Η έννοια της κυκλικής οικονομίας έρχεται να ανταποκριθεί 
στη φιλοδοξία για αειφόρο ανάπτυξη στα πλαίσια της 
αυξανόμενης πίεσης από την παραγωγή και κατανάλωση των 
πόρων του πλανήτη. Έως τώρα, η οικονομία λειτουργούσε 
κυρίως σύμφωνα µε το μοντέλο «παίρνω-φτιάχνω-απορρίπτω» - 
ένα γραµµικό µοντέλο στο οποίο κάθε προϊόν αναπόφευκτα 
φτάνει στο «τέλος της ωφέλιμης ζωής» του. Η μετάβαση σε 
µια κυκλική οικονομία προϋποθέτει αλλαγή της στόχευσης 
στην επαναχρησιμοποίηση, επισκευή και ανακύκλωση 
υφιστάμενων υλικών και προϊόντων. Ό,τι προηγουμένως 
θεωρούνταν «απόβλητο», µπορεί να μετατραπεί σε πρώτη ύλη.

Δε    Τρ    Τε    Πε    Πα    Σα    Κυ

1   Πρωτοχρονιά   6   Άγια Θεοφάνεια 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Πρόληψη, Ανακύκλωση & 
Επαναχρησιμοποίηση
Ο ρόλος των φορέων του δημόσιου τομέα στα πλαίσια της 
κυκλικής οικονομίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Από τη μια 
μεριά, οι Ο.Τ.Α, Φ.o.Δ.Σ.Α και λοιποί οργανισμοί εάν δεν 
ενσωματώσουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στα τοπικά 
και περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, η κυκλική οικονομία θα 
παραμείνει κενό γράμμα, χωρίς πραγματική διείσδυση στις 
τοπικές κοινωνίες και αγορές. Aπο την άλλη, η εφαρμογή 
προγραμμάτων πρόληψης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης 
συμβάλλουν τόσο στην εφαρμογή των αρχών της κυκλικής 
οικονομίας όσο και στην επίτευξη των Ευρωπαϊκών και 
Εθνικών στόχων διαχείρισης των αποβλήτων.

Δε    Τρ    Τε    Πε    Πα    Σα    Κυ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Γυναίκες στη Διαχείριση των Αποβλήτων 
Women of Waste (8 Μαρτίου  Hμέρα γυναίκας) 
Οι γυναίκες στη διαχείριση των αποβλήτων (Women of Waste) 
είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία υπό τη σκέπη του Διεθνή 
Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ISWA). 
Δημιουργήθηκε με σκοπό να στηρίξει και να προβάλει τα 
επιτεύγματα των γυναικών στον εν λόγω τομέα, να αναδείξει 
τα σημαντικά εμπόδια και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
αλλά και να διερευνήσει τη συμβολή τους σε όλο το φάσμα 
της ιεραρχίας διαχείρισης των απορριμμάτων. Η Qgreen 
αποτελεί ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας και έχει ως όραμα 
να συμβάλλει μέσω των δράσεων που αναπτύσσει στην 
ενδυνάμωση των γυναικών του κλάδου. Γίνε μέλος τώρα!!! 
www.iswa.org/women-of-waste

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Δε    Τρ    Τε    Πε    Πα    Σα    Κυ

15  Καθαρή Δευτέρα  

25  25η Μαρτίου & Ευαγγελισμός της Θεοτόκου



Κέντρα Ανακύκλωσης & 
Επαναχρησιμοποίησης Υλικών 
Η χωριστή διαλογή στην πηγή απορριμμάτων σε συνδυασμό 
με τη λειτουργία κέντρων ανακύκλωσης-πράσινων σημείων 
συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση της ανακύκλωσης. Σε 
ένα πράσινο σημείο οι δημότες μπορούν να αποθέτουν 
ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεχθέντα, όπως χαρτί, γυαλί, 
μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια, ογκώδη, κ.λπ. 
προκειμένου να οδηγηθούν στη συνέχεια σε ανακύκλωση. 
Συνεργατικά με τα πράσινα σημεία είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί και η ανάπτυξη κέντρων επαναχρησιμοποίησης όπου 
συλλέγονται «ελαττωματικά υλικά», τα οποία ταξινομούνται, 
τροποποιούνται δημιουργικά, επισκευάζονται και στη 
συνέχεια καθίστανται ξανά διαθέσιμα στους πολίτες.

Δε    Τρ    Τε    Πε    Πα    Σα    Κυ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

30  Μεγάλη Παρασκευή



Έξυπνη Διαχείριση Απορριμμάτων 
Η εφαρμογή ενός ευρέως φάσματος ηλεκτρονικών και 
ψηφιακών τεχνολογιών είναι πλέον διαθέσιμη για την έξυπνη 
και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων όπου εντάσσονται 
δράσεις, όπως είναι η παρακολούθηση κάδων με αισθητήρες 
πληρότητας και η διαχείριση του στόλου οχημάτων 
αποκομιδής με τη χρήση γεωγραφικού εντοπισμού για 
βέλτιστη δρομολόγηση. Μεταξύ άλλων, αναπτύσσονται 
δράσεις για τη μείωση των απορριμμάτων καθώς και για τον 
άμεσο εντοπισμό των κάδων ανακύκλωσης ή της δωρεάς 
προϊόντων δεύτερο χέρι. Η έξυπνη διαχείριση των 
απορριμμάτων παρέχει άμεση μείωση κόστους, έλεγχο της 
περιβαλλοντικής απόδοσης, μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και γενικά βελτίωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Δε    Τρ    Τε    Πε    Πα    Σα    Κυ

ΜΑΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1   Εργατική Πρωτομαγιά   2  Κυριακή του Πάσχα

3  Δευτέρα του Πάσχα



Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
5 Ιουνίου
Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος εορτάζεται κάθε χρόνο 
στις 5 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από 
το 1974 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με 
περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα, όπως είναι για παράδειγμα η θαλάσσια 
ρύπανση, ο ανθρώπινος υπερπληθυσμός, η υπερθέρμανση του 
πλανήτη, η βιώσιμη κατανάλωση, τα εγκλήματα κατά της 
άγριας φύσης και πολλά άλλα. Η Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος έχει γίνει μια παγκόσμια πλατφόρμα στην 
οποία συμμετέχουν πάνω από 140 χώρες το χρόνο. Η 
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2020 πραγματοποιήθηκε 
στην Κολομβία, με κεντρικό θέμα τη Βιοποικιλότητα.

Δε    Τρ    Τε    Πε    Πα    Σα    Κυ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

21   Αγίου Πνεύματος



Πλαστική Pύπανση
Το πλαστικό προσφέρει εξαιρετικές ιδιότητες και η χρήση του 
κυριαρχεί στη σύγχρονη ζωή. Ωστόσο, αυτά τα οφέλη φέρουν 
προκλήσεις κυρίως λόγω της μη ορθής διαχείρισης και 
διαφυγής των πλαστικών στο περιβάλλον. Από τους 8.3 
δισεκατομμύρια τόνους πλαστικών που έχουν εισαχθεί στην 
αγορά από το 1950, έχουν δημιουργηθεί συνολικά 5.8 
δισεκατομμύρια τόνοι πλαστικών απορριμμάτων. Από αυτούς 
μόνο το 9% έχει ανακυκλωθεί ενώ εκτιμάται ότι περίπου 10 
εκατομμύρια τόνοι πλαστικών (κυρίως πλαστικά μιας χρήσης) 
διαφεύγουν στο περιβάλλον κάθε χρόνο. Με την παραγωγή 
πλαστικών να αυξάνεται σταθερά και με πρόβλεψη 
διπλασιασμού των πλαστικών προϊόντων στην αγορά μέσα στα 
επόμενα 20 χρόνια, απαιτείται – περισσότερο από ποτέ – 
συντονισμένη δράση και σχεδιασμός για τη διαχείριση των 
πλαστικών και τον περιορισμό της πλαστικής ρύπανσης.

Δε    Τρ    Τε    Πε    Πα    Σα    Κυ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Θαλάσσια Ρύπανση 
Τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν παγκόσμια πρόκληση με 
τεράστιες επιπτώσεις στην υγεία, το περιβάλλον και την 
οικονομία. Υπολογίζεται ότι το 80% των θαλάσσιων 
απορριμμάτων προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες 
στη στεριά με 60% έως 90% αυτών να αποτελείται κυρίως 
από πλαστικά. Το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης 
οφείλεται μεταξύ άλλων σε διαχειριστική ανεπάρκεια των 
στερεών αποβλήτων, έλλειψη κατάλληλων υποδομών και 
έλλειψη υιοθέτησης αποτελεσματικών μέτρων και μηχανισμών 
ελέγχου. Για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης 
απαιτούνται διατομεακές λύσεις και συμμαχίες μεταξύ 
παγκόσμιων φορέων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με τη 
συμμετοχή ειδικών και εξειδικευμένων συμβούλων.

Δε    Τρ    Τε    Πε    Πα    Σα    Κυ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

15   Η Κοίμηση της Θεοτόκου



Ανάλυση Κύκλου Ζωής
Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής είναι ένα σύνολο εργαλείων για την 
εκτίμηση όλων των περιβαλλοντικών συνεπειών που 
σχετίζονται με ολόκληρη τη διάρκεια της «ζωής» ενός 
προϊόντος. Ο αντικειμενικός σκοπός της ανάλυσης κύκλου 
ζωής είναι η αναζήτηση και η ποσοτικοποίηση της 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης που επέρχεται από την 
παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας παραγωγικής διαδικασίας. 
Μέσα από αυτή τη διαδικασία επιτυγχάνεται ο εντοπισμός 
εκείνων των δραστηριοτήτων που προκαλούν τις σοβαρότερες 
περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις. Οι παραγωγοί συνεπώς 
μπορούν να προσανατολιστούν σε συγκεκριμένους τομείς για 
να μειώσουν ή ακόμα και να ελαχιστοποιήσουν τις πιέσεις που 
ασκούνται στο περιβάλλον από την παραγωγική τους 
διαδικασία.

Δε    Τρ    Τε    Πε    Πα    Σα    Κυ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Περιβαλλοντικές Mελέτες
Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελεί ένα 
ολοκληρωμένο εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης το 
οποίο αναγνωρίζει και αξιολογεί τις πιθανές συνέπειες των 
προτεινόμενων έργων – δραστηριοτήτων, προγραμμάτων και 
σχεδίων στο περιβάλλον και καθορίζει το καθεστώς 
προστασίας του περιβάλλοντος που πρέπει να επιβληθεί, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Οι περιβαλλοντικές μελέτες στη χώρα μας 
διακρίνονται σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων 
ή δραστηριοτήτων, σε Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που 
αφορούν στον καθορισμό και τη διαχείριση προστατευόμενων 
περιοχών και σε Μελέτες για Περιοχές Ειδικής Προστασίας, 
όπως για Ευαίσθητες Θαλάσσιες Περιοχές κ.λπ.

Δε    Τρ    Τε    Πε    Πα    Σα    Κυ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

28    Επέτειος του Όχι



Περιβαλλοντική Ανάλυση Κινδύνου 
Η περιβαλλοντική ανάλυση κινδύνου αφορά στη συλλογή και 
αξιολόγηση στοιχείων που σχετίζονται με περιβαλλοντικές 
συνθήκες ή επιπτώσεις της λειτουργίας μιας επιχείρησης, 
ώστε να προσδιοριστούν οι πιθανοί στρεσσογόνοι παράγοντες 
και να ποσοτικοποιηθεί ο κίνδυνος (πιθανότητα) αρνητικών 
επιπτώσεων στην υγεία ή/και στο περιβάλλον ύστερα από 
έκθεση στους ανωτέρω παράγοντες κινδύνου. Σε μια 
ολοκληρωμένη μεθοδολογία αξιολόγησης υπάγεται και η 
εκτίμηση εναλλακτικών λύσεων για τη μείωση των κινδύνων 
αλλά και η παρακολούθηση αυτών. 

Δε    Τρ    Τε    Πε    Πα    Σα    Κυ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

17  Πολυτεχνείο



Περιβαλλοντική Eυαισθητοποίηση
Για την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων 
διαχείρισης απορριμμάτων, όπως η οικιακή κομποστοποίηση, η 
συλλογή απορριμμάτων πόρτα-πόρτα με διαλογή στην πηγή 
καθώς και για τη σωστή λειτουργία των πράσινων σημείων και 
κέντρων επαναχρησιμοποίησης, απαιτείται το κοινό που θα 
ενταχθεί στο πρόγραμμα ή/και θα εξυπηρετηθεί από 
συγκεκριμένες υποδομές να είναι ενημερωμένο, να 
αντιλαμβάνεται το κάθε σύστημα και να το υποστηρίζει. Οι 
καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών 
αποτελούν σημαντικά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση και 
χρειάζεται να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε 
ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων.

Δε    Τρ    Τε    Πε    Πα    Σα    Κυ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

25    Χριστούγεννα  26    Σύναξη Θεοτόκου


