Δράση 2: Εκπαιδευτικό
Οπτικοακουστικό υλικό
Πακέτο 3:
Γυμνάσιο

Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική
μορφή (ebook) με δομημένα φύλλα
εργασίας

ΤΙ ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Η Ανακύκλωση σήμερα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το περιβάλλον και
το μέλλον μας. Δεν είναι μια εφήμερη τάση της εποχής, αλλά αντίθετα, υποχρέωση
κάθε πολιτισμένης κοινωνίας που συμβάλει έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης. Παράλληλα, εντοπίζεται η ανάγκη για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας
που προάγει την Ανακύκλωση στους πολίτες και όλους τους κοινωνικούς εταίρους
αναγνωρίζοντας ότι η Ανακύκλωση πρέπει να μπει στην καθημερινότητά μας και
να γίνει Τρόπος Ζωής.

▪

▪

▪
▪
▪

Μέρος της διαδικασίας της ανακύκλωσης είναι και η μετατροπή βλαβερών για
το περιβάλλον υλικών σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. Με τον τρόπο
αυτό γίνεται ομαλότερα η επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον το οποίο
ουσιαστικά ολοκληρώνει την διαδικασία την ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο.
Παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης είναι η μετατροπή οικιακών λυμάτων σε
τέτοια μορφή ώστε να είναι λιγότερο βλαβερά σε αντίθεση με την κατευθείαν
εναπόθεσή τους π.χ. στην θάλασσα. Συμβάλλει στη μείωση των αστικών
αποβλήτων που πρέπει να συλλεχθούν από τους Δήμους και να μεταφερθούν
σε ολοένα και πιο δυσεύρετους Χώρους Υγειονομικής Ταφής.
Συνεισφέρει στη εξοικονόμηση πρώτων υλών και
ενέργειας,
που
συνήθως είναι μη ανανεώσιμες (πετρέλαιο, μεταλλεύματα κλπ.) παρέχοντας
και οικονομικά οφέλη στην ελληνική κοινωνία που σε μεγάλο μέρος εισάγει
πρώτες ύλες και ενέργεια.
Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.
Προσφέρει στον πολιτισμό, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία μιας έμπρακτης
περιβαλλοντικής συνείδησης.
Με δεδομένο ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας, η
επιτυχία της εναλλακτικής διαχείρισης εξαρτάται, όχι μόνο από την
ευαισθητοποίηση, αλλά και από την ενεργό συμμετοχή. Οι πληροφορημένοι
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και ενεργοί πολίτες είναι ο κινητήριος μοχλός για να υλοποιηθούν οι στόχοι
του νόμου και της ελληνικής κοινωνίας και να προστατευθεί πιο
αποτελεσματικά το περιβάλλον.
Μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι ανθρώπινες κοινωνίες λειτουργούσαν με τον ίδιο
τρόπο και η έννοια «σκουπίδια» ήταν σχεδόν άγνωστη. Τα αποφάγια δεν ήταν
σκουπίδια, αλλά τροφή για τα ζώα. Τα αγαθά ήταν κατασκευασμένα από φυσικά
υλικά και μπορούσαν εύκολα να επανενταχθούν στη φύση μετά από το τέλος της
χρήσιμης ζωής τους

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.
Η ανακύκλωση δεν είναι κάτι νέο. Οι άνθρωποι ασχολούνται με
την ανακύκλωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όχι μόνο οι
άνθρωποι. Η φύση μας έδειξε τον δρόμο με την ανακύκλωση των
φυτών, δέντρων, εντόμων.
Στην
προ-βιομηχανική
εποχή,
παλιοσίδερα από χαλκό και άλλα
πολύτιμα
μέταλλα,
συγκεντρώνονταν στην Ευρώπη για
επαναχρησιμοποίηση, αφού πρώτα
τα έλιωναν, ενώ στην Βρετανία,
χρησιμοποιούσαν
μετά
από
επεξεργασία την τέφρα από σκόνη
ξύλου από πυρκαγιά, ως βασική
ύλη. Το κύριο κίνητρο για την
ανακύκλωση αυτή
ήταν
το
οικονομικό.
Παλιότερα δεν υπήρχε η καταναλωτική μανία που υπάρχει σήμερα, ενώ πολλά
αντικείμενα επιδιορθώνονταν ή μετατρέπονταν σε κάτι άλλο πριν καταλήξουν στα
άχρηστα. Αυτό βέβαια είναι κάτι που σε έναν βαθμό συμβαίνει και σήμερα σε
αγροτικές περιοχές. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στις αστικές περιοχές και τις
μεγάλες πόλεις όπου τα τελευταία χρόνια συγκεντρώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό
του πληθυσμού.
Με τη συγκέντρωση του πληθυσμού στις μεγάλες πόλεις και την τεχνολογική
ανάπτυξη δημιουργήθηκαν χιλιάδες νέα προϊόντα και έγινε δυνατή η μαζική
παραγωγή τους. Η αλλαγή αυτή είναι πολύ πιο ορατή τα τελευταία χρόνια στις
αναπτυγμένες χώρες, όπου αυξάνεται διαρκώς η ποσότητα των απορριμμάτων,
γίνεται υπέρμετρη χρήση των φυσικών πόρων και ρυπαίνεται με σκουπίδια το
περιβάλλον.
πριν 65 εκ. χρόνια: Δεινόσαυροι αφανίστηκαν, δάση χάθηκαν κάτω από το νερό, και
θαλάσσια πλάσματα πέθαναν και βυθίστηκαν στον πυθμένα της θάλασσας. Τα
υπολείμματα μετατράπηκαν σε πετρέλαιο, άνθρακα και αέριο. Η φύση είναι πάντα
ένα βήμα μπροστά από τον άνθρωπο.
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πριν 5000 χρόνια: Στην Κνωσό εμφανίζεται η πρώτη καταγεγραμμένη ταφή
απορριμμάτων αφού έχει σκαφτεί μια μεγάλη τρύπα στο έδαφος όπου αποθέτουν τα
σκουπίδια..
πριν 4000 χρόνια: Στην Κίνα πρωτοεμφανίζεται ή διαδικασία κομποστοποίησης,
αφού ανακυκλώνουν τα σκουπίδια τους για να βοηθήσουν την φυτική παραγωγή. Την
ίδια στιγμή ανακύκλωση παλαιών χάλκινων προϊόντων ανακυκλώνεται σε νέα
προϊόντα.
πριν 2500 χρόνια: Στην πόλη-κράτος Αθήνα δημιουργείται χώρος υγειονομικής
ταφής με την απόφαση ότι πρέπει να μεταφερθεί τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο μακριά
από την πόλη
220 π.Χ. : Η πρώτη καταγεγραμμένη ομάδα καθαρισμού δημιουργείται από τους
Ρωμαίους. Ομάδες των δύο περπατούν και συλλέγουν τα σκουπίδια σε φορτάμαξα.
1700 - 1800: Η βιομηχανική επανάσταση ξεκινάει από τον 18ο αιώνα, όταν η
διαθεσιμότητα των πρώτων υλών και η αύξηση του εμπορίου και του πληθυσμού
προωθούν νέες εφευρέσεις και την ανάπτυξη του μηχανολογικού εξοπλισμού.
Μηχανές που λειτουργούν με άνθρακα τώρα παράγουν όλο και πιο μεγάλες
ποσότητες υλικών γρήγορα και πιο φθηνά. Η αυξημένη παραγωγή οδήγησε σε
αύξηση των αποβλήτων, και έθεσε σε εφαρμογή τα μέσα μαζικής παραγωγής υλικών
που βλέπουμε και σήμερα στα εργοστάσια.
Προς τα τέλη 1800 : Τα οικιακά απορρίμματα συλλέγονται πια καθημερινά με
κινητούς κάδους. Τα απόβλητα διαχωρίζονται με το χέρι σε κατηγορίες.
1885 : Το πρώτο κέντρο ανακύκλωσης ιδρύετε στη Νέα Υόρκη.
1890 : Η Βρετανική Εταιρεία Χάρτου ιδρύεται ειδικά για την παραγωγή χαρτιού από
ανακύκλωση
Κατά την διάρκεια των παγκοσμίων πολέμων η ανακύκλωση δεν είναι πια
προτεραιότητα. Τα μεταπολεμικά χρόνια αντιμετώπισαν την κληρονομιά μιας
ανεξέλεγκτης διαχείρισης απορριμμάτων.
1930 : Πλαστικά δημιουργούνται πια από χημικές ουσίες που παράγονται από το
πετρέλαιο και όχι από φυτικές ουσίες.
1986 - Η προστασία του περιβάλλοντος συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο της
Συνθήκης της Ρώμης. Κάθε χώρα στην Ευρώπη είναι υποχρεωμένη ασχοληθεί με την
προστασία του περιβάλλοντος.
1990 - Η κυβέρνηση δημοσιεύει "Η κοινή μας κληρονομιά", που αποτελεί την πρώτη
εκτενή αναφορά για το περιβάλλον. Αυτό ορίζει μια στρατηγική για τα απόβλητα για
την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και την ανακύκλωση τους ως προτεραιότητες,
και θέτει ως στόχο το 25% για την ανακύκλωση των οικιακών αποβλήτων από το
2000.
1992 - Το σύστημα οικολογικής σήμανσης ορίζεται για την αναγνώριση σχετικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων παρομοίων προϊόντων.
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1994 - Μια κοινοτική οδηγία εισάγει την ιδέα της ευθύνης του παραγωγού σε σχέση
με τα απορρίμματα συσκευασίας και απαιτεί από τα κράτη μέλη να καθορίσουν
στόχους για τη μείωση και την ανάκτηση των απορριμμάτων συσκευασίας.
1997 - Απαιτείται από τις επιχειρήσεις να ανακυκλώνουν το 38% των συσκευασιών
τους, ένα ποσοστό που προβλέπεται να αυξηθεί στο 56% μέχρι το 2001.
Προβλέπονται επίσης επιπλέον στόχοι ανακύκλωσης για την επιβολή ενός ελάχιστου
ποσοστού ανακύκλωσης, για κάθε ένα από τα υλικά συσκευασίας (χαρτί και χαρτόνι,
πλαστικό, αλουμίνιο, ατσάλι και γυαλί).
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Η ανακύκλωση αποτελεί ένα από τα
στάδια
της
ολοκληρωμένης
διαχείρισης
Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα
πριν την ανακύκλωση είναι η πρόληψη
που σημαίνει ότι παίρνουμε μέτρα για
να μην έχουμε, να μην παράγουμε
σκουπίδια. Και τι μπορούμε να
κάνουμε;
Είναι πολύ εύκολο!
Σκεφτείτε:
•
•
•

Μειώνουμε και περιορίζουμε τα σκουπίδια μας όσο το δυνατόν περισσότερο
Χρησιμοποιούμε ξανά και δεν πετάμε απερίσκεπτα στα σκουπίδια
Δωρίζουμε ή χαρίζουμε ότι δεν μας είναι χρήσιμο ή δεν χρειαζόμαστε πια

Το μυστικό είναι να μειώσουμε τις συσκευασίες, είναι να χρησιμοποιούμε προϊόντα
μακράς διάρκειας και να διαβάζουμε τις ταμπέλες των προϊόντων για επικίνδυνες
ουσίες που βλάπτουν το περιβάλλον.
Μετά την πρόληψη συνεχίζουμε με τη μείωση προσπαθώντας να περιορίσουμε τα
σκουπίδια που μαζεύουμε. Το επόμενο στάδιο είναι να ξαναχρησιμοποιήσουμε και
να αξιοποιήσουμε με διαφορετικό τρόπο ότι με πρώτη ματιά μας φαίνεται άχρηστο
και το τελευταίο στάδιο είναι η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση ή
λιπασματοποίηση.
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε ότι μόνο τα σκουπίδια που απομένουν στο τέλος
αυτού του κύκλου θα φτάσουν στους χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) που
σήμερα ονομάζονται χώροι υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).
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ΜΕΙΩΝΩ:
Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τα πλαστικά
σκουπίδια;
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Επιλέγουμε προϊόντα με ελάχιστη συσκευασία
ή
προϊόντα
που
είναι
συσκευασμένα
με
ανακυκλωμένα ή φιλικά στο περιβάλλονυλικά.
Αγοράζουμε προϊόντα που μπορούν να
ξαναγεμίσουν όποτε είναι δυνατόν.
Προσπαθούμε να μειώσουμε δραστικά τα
πλαστικά σκουπίδια μας και κυρίως τις πλαστικές σακούλες που χρησιμοποιούμε. Δεν
προσθέτουμε από μόνοι μας επιπλέον συσκευασία. Ένα πεπόνι ή μια μπανάνα για
παράδειγμα δεν χρειάζονται συσκευασία διότι έχει φροντίσει η φύση γι’ αυτό πριν από
μας. Ένα μπουκάλι γάλα δεν χρειάζεται πλαστική σακούλα πριν μπει στην τσάντα με τα
ψώνια μας.
Αποφεύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα πλαστικά δοχεία των φαστ φουντ και
προτιμούμε χάρτινες ή υφασμάτινες σακούλες και συσκευασίες που ανακυκλώνονται.
Αποφεύγουμε τις πλαστικές σακούλες των σούπερ μάρκετ και προτιμούμε φιλικές στο
περιβάλλον τσάντες.
Αποφεύγουμε τα αναλώσιμα πλαστικά, τα πλαστικά περιτυλίγματα και τις πλαστικές
σακούλες στο σπίτι μας προτιμώντας πλαστικά δοχεία τροφίμων
που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ή γυάλινα δοχεία που μπορούν να ανακυκλωθούν
ξανά και ξανά.
Προτιμούμε λαχανικά και φρούτα που δεν είναι συσκευασμένα σε πλαστικά.
Διαλέγουμε φυσικά υλικά για τα ρούχα μας και αποφεύγουμε ρούχα με συνθετικές ίνες.
Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε το πλαστικό στη ζωή μας, για να
είμαστε πιο ενημερωμένοι και ασφαλείς ως προς τη χρήση του πλαστικού;

•
•
•
•
•
•
•

Αποφεύγουμε πλαστικά από PVC και PC
Αποφεύγουμε συνθετικά χαλιά, ταπετσαρίες
από συνθετικούς
αφρούς,
αφρώδη πλαστικά, πλαστικά καλύμματα και αποσμητικά χώρου.
Προτιμούμε σόδα ή φυσικά αρώματα, χαλιά από οργανικές ίνες (μαλλί,
βαμβάκι, γιούτα), υλικά και ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο και δεν έχουν υποστεί
μεγάλη χημική επεξεργασία.
Αποφεύγουμε καλλυντικά, απορρυπαντικά και αρώματα από συνθετικές ουσίες,
μακροχρόνια χρήση βαφών για μαλλιά.
Προτιμούμε προϊόντα ομορφιάς (σαπούνια, σαμπουάν) από φυσικά υλικά, άοσμα
προϊόντα, χαρτί υγείας και γενικά προϊόντα υγιεινής χωρίς λευκαντικά.
Αποφεύγουμε χημικά αποσμητικά χώρου ή είδη καθαρισμού με βαριές οσμές,
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ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ:
Η επαναχρησιμοποίηση του πλαστικού είναι προτιμότερη από
την ανακύκλωση διότι με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται και
ενέργεια και πόροι. Επίσης, οι πλαστικές συσκευασίες μακράς
διάρκειας κερδίζουν έδαφος τα τελευταία χρόνια και
αντικαθιστούν ολοένα και περισσότερο τα λιγότερο
ανθεκτικά
και
μιας
χρήσης
πλαστικά.

Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς;
•
•

•

•

Δωρίζουμε ή να χαρίζουμε τα πλαστικά παιχνίδια και τα
αντικείμενα που δεν χρειαζόμαστε πια
Χρησιμοποιούμε ξανά και ξανά τα πλαστικά δοχεία για
να φυλάξουμε τρόφιμα ή τα χρησιμοποιούμε για άλλο
σκοπό.
Επαναχρησιμοποιούμε τις πλαστικές σακούλες ξανά και
ξανά όταν πηγαίνουμε για ψώνια και δεν μαζεύουμε
καινούργιες.
Δεν ξεχνάμε ότι η χρήση της βίο-διασπώμενης
σακούλας αποτελεί εναλλακτική λύση, αλλά όχι
πανάκεια. Αυτό που έχει σημασία είναι να αλλάξουμε
νοοτροπία και συμπεριφορά για να περιοριστεί η χρήση
της
τσάντας
μιας
χρήσης.
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ:
Η ανακύκλωση των πλαστικών είναι ένα θέμα που έχει να κάνει
τόσο με τη διαχείριση των απορριμμάτων, όσο και με τη
νοοτροπία και τη συμπεριφορά μας. Δεν αφορά μόνο τις μεγάλες
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ή την πολιτεία αλλά καθέναν
από μας.
Τι μπορούμε να κάνουμε για να συμβάλλουμε στην ανακύκλωση
•

•

Να ενημερωθούμε για τα προγράμματα ανακύκλωσης πλαστικών στην πόλη
μας ή στη γειτονιά μας και για αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Αν δεν
υπάρχει πρόγραμμα ανακύκλωσης μπορούμε να ενεργοποιηθούμε και να
προτείνουμε στη δημοτική μας αρχή να ξεκινήσει σχετικό πρόγραμμα.
Να ενημερωθούμε για τα είδη των πλαστικών που ανακυκλώνονται. Αν στην
πόλη μας υπάρχουν μπλε κάδοι μπορούμε να ενημερωθούμε για να είδη των
υλικών συσκευασίας που μπορούμε να πετάξουμε. Για παράδειγμα μπορούμε
να πετάξουμε στους μπλε κάδους μπουκάλια νερού, αναψυκτικών και χυμών,
πλαστικές συσκευασίες από τρόφιμα είδη προσωπικής φροντίδας, είδη
καθαρισμού σπιτιού και πλαστικές σακούλες;

Τι πρέπει να κάνουμε πριν ανακυκλώσουμε μια
πλαστική συσκευασία
•

•
•
•

Αν υπάρχουν χωριστοί κάδοι για κάθε τύπο
πλαστικού διαχωρίζουμε τις συσκευασίες μας
πριν τις ανακυκλώσουμε αναλόγως με τις
σχετικές οδηγίες και τους αντίστοιχους
κωδικούς
Αφαιρούμε καπάκια ή καλύμματα
Ξεπλένουμε τη συσκευασία για να μην έχει οργανικά υπολείμματα
Συμπιέζουμε τη συσκευασία ώστε να πιάνει όσο το δυνατόν λιγότερο χώρο

Η Ανακύκλωση στην φύση:
Στα φυσικά οικοσυστήματα, αυτό που θεωρείται απόβλητο από ένα οργανισμό,
αποτελεί χρήσιμη πρώτη ύλη για κάποιον άλλο, και έτσι,
τίποτα δεν χάνεται και συνεχίζεται αρμονικά ο αέναος
κύκλος της ζωής. Για παράδειγμα το διοξείδιο του άνθρακα
που εκπνέουμε από τους πνεύμονές μας γιατί μας είναι
άχρηστο το χρησιμοποιούν τα φυτά για να ζήσουν. Τα φυτά
πάλι με τη σειρά τους εκπνέουν οξυγόνο από τα φύλλα τους
γιατί δεν το χρειάζονται και το εισπνέουμε εμείς οι άνθρωποι
για να μείνουμε ζωντανοί.
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Στη φύση δηλαδή τίποτα δεν πάει χαμένο και ο λόγος είναι απλός: τα πολύτιμα
πράγματα του πλανήτη δεν ανεξάντλητα. Δηλαδή τον αέρα, το νερό, το χώμα πρέπει
να τα μοιράζονται όλα τα ζώα, τα φυτά και οι άνθρωποι που ζουν στον πλανήτη γι’
αυτό και η φύση ανακυκλώνει και χρησιμοποιεί ξανά και ξανά.

Ο κύκλος ζωής που διακόπηκε
Οι άνθρωποι διατάραξαν τον κύκλο ζωής δημιουργώντας
μια μεγάλη γκάμα ουσιών και υλικών που δεν υπήρχαν στη
φύση ή τουλάχιστον δεν προϋπήρχαν σ’ αυτή τη μορφή.
Και αφού άλλαξαν τα προϊόντα που παράγουμε, άλλαξαν
και τα απορρίμματά μας. Σήμερα δεν είναι μόνο πολύ
περισσότερα, αλλά πολύ διαφορετικά από τα σκουπίδια που
είχαμε πριν 20 ή 30 χρόνια. Στα απορρίμματά μας σήμερα
περιέχονται προϊόντα που δεν αποσυντίθενται εύκολα στη
φύση (πλαστικά, κυρίως, αλλά και μέταλλα όπως το
αλουμίνιο που έχουν διάρκεια ζωής δεκάδες ή εκατοντάδες χρόνια) ή μπορεί να είναι
επικίνδυνα και τοξικά (μπαταρίες, οθόνες, συσκευές, αμίαντος, υπολείμματα
φαρμάκων
και
φυτοφαρμάκων
κ.α).
Τέλος, παραβλέποντας το γεγονός ότι εξαρτιόμαστε απόλυτα από τη φύση για τις
πρώτες ύλες που χρειαζόμαστε για την επιβίωσή μας, διαχωρίσαμε τα δύο ρεύματα
(των πρώτων υλών που παίρνουμε από το φυσικό περιβάλλον και της απόρριψης
χρήσιμων υλικών), με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται διπλά ο πλανήτη μας.
Από τη μια δηλαδή παράγουμε και καταναλώνουμε ολοένα και περισσότερα
εμπορεύματα εξαντλώντας απερίσκεπτα τα φυσικά αποθέματα του πλανήτη μας σε
πρώτες ύλες, και από την άλλη, τα περισσότερα συσκευασμένα προϊόντα οδηγούνται
κατευθείαν στα σκουπίδια (μετά την χρήση τους). Αυτό σημαίνει ότι χάνουμε για
πάντα τις πρώτες ύλες και την ενέργεια που καταναλώσαμε για να τα
κατασκευάσουμε. Ακόμα χειρότερα, οι μέθοδοι για τη διαχείριση σκουπιδιών συχνά
δημιουργούν δηλητηριώδεις ουσίες που μολύνουν το έδαφος και το νερό, καθώς και
αέρια που απειλούν το κλίμα εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Ρύπανση θαλασσών και ακτών
Χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο επισκεπτόμαστε τις ακτές, και
φεύγοντας αφήνουμε πίσω μας συσκευασίες φαγητού και
ποτού, αποτσίγαρα, μπάλες, σαγιονάρες και κουβαδάκια. Όλα
αυτά τα υλικά αργά ή γρήγορα καταλήγουν στη θάλασσα.
Αλλά και τα απορρίμματα από μια ρεματιά ή τους δρόμους
των πόλεων καταλήγουν αργά ή γρήγορα στη θάλασσα. Κάθε
χρόνο πολλές χιλιάδες τόνοι σκουπιδιών ταξιδεύουν στη θάλασσα, κάθονται στο
βυθό ή ξεβράζονται στις ακτές προκαλώντας ανυπολόγιστη περιβαλλοντική
καταστροφή
και
σημαντικές
επιπτώσεις
στα είδη της
θάλασσας.
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Σύμφωνα με το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS :
Τα απορρίμματα στη θάλασσα και τις ακτές ευθύνονται για χιλιάδες θανάτους και
τραυματισμούς ζώων, αλλά και για την αλλοίωση του θαλάσσιου και παράκτιου
οικοσυστήματος.
•

•

•

Τα απορρίμματα γίνονται συχνά «τροφή»
των χελωνών, των δελφινιών, των πουλιών
και των ψαριών με αποτέλεσμα πολλά να
τραυματίζονται, να πεθαίνουν από ασφυξία ή
και να πνίγονται.
Πολλά είδη της θάλασσας παγιδεύονται σε
απορρίμματα
με
αποτέλεσμα
να
τραυματίζονται ή και να θανατώνονται.
Πολλά ζώα αντιμετωπίζουν πλέον τα απορρίμματα ως μέρος του φυσικού
τους περιβάλλοντος. Τα χρησιμοποιούν εκτός από τροφή και σαν παιχνίδι,
σαν καταφύγιο, σαν τόπο όπου μπορούν να κατοικήσουν.
Επικίνδυνες και τοξικές ουσίες που βρίσκονται στα απορρίμματα περνούν
στον οργανισμό θαλάσσιων ειδών και τελικά στην τροφική αλυσίδα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Προγράμματος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον (UNEP), κάθε
χρόνο τα απορρίμματα στο περιβάλλον και ιδιαίτερα τη θάλασσα σκοτώνουν:
•
•
•

700.000-1.000.000 πουλιά (κυρίως θαλασσοπούλια)
100.000 θαλάσσια θηλαστικά
και αμέτρητα ψάρια

Με τα δεδομένα του 2006, στη χώρα μας παράγουμε κάθε χρόνο περισσότερο από
4.5 εκατομμύρια τόνους αστικών στερεών απορριμμάτων (απορρίμματα που
προέρχονται από κατοικίες και εμπορικές δραστηριότητες), χωρίς να
συμπεριλαμβάνονται στις ποσότητες αυτές τα απόβλητα της γεωργίας, του
οικοδομικού
τομέα
και
της
βιομηχανίας.
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ΕΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Τα απορρίμματα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη σύστασή τους:
•

•
•
•

σε οργανικά (φρούτα, λαχανικά, κουκούτσια,
φύλλα, κλπ) Τα οργανικά οικιακά απόβλητα
αποτελούν περίπου το 40%-60% του συνόλου των
αποβλήτων που παράγουμε στο σπίτι μας.
σε ανόργανα (πλαστικό, γυαλί, μέταλλα, κλπ)
σε στερεά (τρόφιμα, ξύλο, ύφασμα, συσκευές,
ελαστικά, υλικά συσκευασίας, κλπ)
σε υγρά που διαιρούνται σε δύο μεγάλες
κατηγορίες: τα βιομηχανικά απόβλητα και τα
αστικά απόβλητα ή λύματα. Βιομηχανικά απόβλητα θεωρούνται όλα τα υγρά

Δεν αυξήθηκαν μόνο τα σκουπίδια μας αλλά άλλαξε και η σύστασή τους:
•
•

αυξήθηκαν τα επικίνδυνα και τοξικά απορρίμματα και
εμφανίστηκαν σύνθετα υλικά συσκευασίας

•

που αποβάλλονται από μία βιομηχανία ή άλλη εγκατάσταση, τα οποία
συνήθως περιέχουν υπολείμματα από τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα της
εγκατάστασης. Αστικά απόβλητα θεωρούνται τα υγρά που προέρχονται από
τους χώρους εξυπηρέτησης προσωπικού π.χ. λουτρά, τουαλέτες, νιπτήρες,
κ.λπ.

Και ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους:
•
•
•
•
•

σε αστικά απορρίμματα
απόβλητα ορυχείων
βιομηχανικά απόβλητα
νοσοκομειακά απόβλητα και
επικίνδυνα απόβλητα

Τα αστικά απορρίμματα προέρχονται από οικιακές ή εμπορικές δραστηριότητες και
αποτελούνται από τρόφιμα, φυτικές ύλες, χαρτί, πλαστικά, ελαστικά, υφάσματα,
ξύλο, γυαλί κλπ, αλλά μπορούν να περιέχουν και μεγαλύτερα αντικείμενα, όπως
κορμούς δένδρων, μεταλλικές συσκευές, υλικά κατεδαφίσεων κλπ. Συνήθως τα
αστικά απορρίμματα περιέχουν και μικρές ποσότητες επικίνδυνων ουσιών
(ορυκτέλαια,
γεωργικά
φάρμακα,
απορρυπαντικά
κλπ).
Τα απόβλητα ορυχείων παράγονται όταν γίνεται εξόρυξη ορυκτών πόρων σε
μεταλλεία, ανθρακωρυχεία, κεραμουργεία κλπ. Στην Ελλάδα η κύρια πηγή
αποβλήτων ορυχείων είναι η τέφρα των λιγνιτωρυχείων (Πτολεμαΐδας και
Μεγαλουπόλεως).
Στα βιομηχανικά απόβλητα υπάγονται τα απόβλητα χημικών βιομηχανιών,
βιομηχανιών φαρμακευτικών προϊόντων, τροφίμων, πλαστικών, χρωμάτων, χάρτου,
ξυλείας, διυλιστηρίων πετρελαιοειδών, κλπ. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα
απόβλητα
γεωργικών
και
κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων.
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Τα νοσοκομειακά απόβλητα διακρίνονται σε κοινά αστικά και σε μολυσματικά.
Στα επικίνδυνα απόβλητα ανήκουν τα βιομηχανικά και τα νοσοκομειακά απόβλητα.
Επειδή τα απόβλητα αυτά είναι επικίνδυνα η διάθεσή τους γίνεται με πολύ αυστηρούς
περιορισμούς
Τα επικίνδυνα απόβλητα κατατάσσονται σε τέσσερις
κατηγορίες:
•
•
•
•

Ανόργανα απόβλητα (βαρέα μέταλλα, αρσενικό, κλπ)
Οργανικά υδατοδιαλυτά απόβλητα.
Οργανικά
μη
υδατοδιαλυτά
απόβλητα
(ελαιοχρώματα, λιπαντικά βενζίνη, η κηροζίνη, το πετρέλαιο Diesel, κλπ)
Επικίνδυνα απόβλητα με τη μορφή παχύρρευστων υγρών, λάσπης και
στερεών (απόβλητα διυλιστηρίων πετρελαιοειδών, δεξαμενών πλοίων
μεταφοράς πετρελαιοειδών, κλπ).

Βασικές κατηγορίες στερεών αποβλήτων:
•
•
•
•
•
•

τα υλικά συσκευασίας
ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός
τα ελαστικά
τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές
κατεδαφίσεις
οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές
τα ορυκτέλαια

και
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ΧΑΡΤΙ – ΓΥΑΛΙ – ΜΕΤΑΛΛΟ - ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Μια ιστορία γραμμένη σε χαρτί
Το χαρτί είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής. Διαβάζουμε
εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία. Γράφουμε εργασίες και
φτιάχνουμε κατασκευές και έργα τέχνης από χαρτί.
Χρησιμοποιούμε χάρτινες σακούλες στις αγορές μας. Οι
κάρτες, τα γράμματα και τα κουτιά με τα δώρα που στέλνουμε
και μας στέλνουν είναι από χαρτί. Το ίδιο και τα κύπελλα στα
οποία πίνουμε τον καφέ μας και οι αφίσες που βάζουμε στον
τοίχο. Ακόμα και τα χαρτομάντιλα είναι από χαρτί.
Πότε φτιάχτηκε χαρτί για πρώτη φορά στην ιστορία
Η ανακύκλωση του χαρτιού είναι το ίδιο παλιά με την εφεύρεση του χαρτιού: την
πρώτη φορά που φτιάχτηκε χαρτί ήταν από χρησιμοποιημένα
υλικά. Σύμφωνα με τον θρύλο, το 105 π.Χ. στην Κίνα ένας
αξιωματούχος της αυλής, ο Τσάι Λουν, μίλησε στον
αυτοκράτορα Χο Τι της δυναστείας των Χαν, για τη έμπνευση
που είχε να φτιάξει χαρτί. Ο Τσάι Λουν ανακάτεψε κομμάτια από
φλοιό δέντρων, παλιά
κουρέλια και κομμάτια μετάξι, ίνες από
κάνναβη, φύλλα μουριάς και τα
πολτοποίησε σφυροκοπώντας τα μέσα σε νερό. Τον πολτό
που έφτιαξε τον έβαλε σε ένα πλέγμα από μπαμπού για να
στεγνώσει. Το πρώτο χαρτί στην ιστορία της ανθρωπότητας
ήταν πραγματικότητα.
Το 1907 ο αρχαιολόγος Όρελ Στάιν σε έναν πύργο του
Σινικού Τείχους βρήκε ένα κιβώτιο που εκτός άλλων περιείχε
και εννέα επιστολές γραμμένες σε χαρτί. Σύμφωνα με τους ειδικούς, κανένα από τα
έγγραφα του κιβωτίου δεν ήταν μεταγενέστερο από το έτος 137.
Η παρασκευή του χαρτιού ήταν ιερό και απαραβίαστο μυστικό για τους Κινέζους για
οχτώ αιώνες όταν η γνώση πέρασε στους Άραβες από αιχμάλωτους Κινέζους
χαρτοποιούς. Οι Άραβες δημιούργησαν χαρτοποιίες στη Βαγδάτη, τη Δαμασκό, τη
Σαμαρκάνδη και διέδωσαν τον τρόπο παρασκευής χαρτιού στη Βόρεια Αφρική, τη
Σικελία και την Ισπανία. Οι Ευρωπαίοι έμαθαν τα μυστικά του χαρτιού με τις
σταυροφορίες. Το πρώτο εργοστάσιο χαρτοποιίας δημιουργήθηκε στη Βαλένθια της
Ισπανίας τον 12ο αιώνα. Παρά το γεγονός ότι οι Άραβες έλεγχαν το εμπόριο χαρτιού
σε όλη τη Μεσόγειο, μετά από δύο τρεις αιώνες όλες οι μεγάλες πόλεις της Ευρώπης
απέκτησαν εργοστάσιο χαρτοποιίας.
Μέχρι τον 18ο αιώνα το χαρτί κατασκευαζόταν από ίνες λιναριού, κάνναβης και
κομμάτια κουρελιών.
Οι πρώτες ύλες όμως δεν επαρκούσαν και έτσι οι άνθρωποι άρχισαν να κάνουν
έρευνες για την ανακάλυψη νέων υλών για την παραγωγή χαρτιού αλλά και την
μηχανική παρασκευή του γιατί μέχρι τότε το χαρτί φτιαχνόταν με το χέρι.
Στα τέλη του 18ου αιώνα ένα Γερμανός παπάς παρασκεύασε για πρώτη φορά χαρτί
από ίνες ξύλου ανακαλύπτοντας τη μέθοδο παρασκευής χαρτιού από ξυλόμαζα. Η
μέθοδος αυτή εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα.
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Ένας γυάλινος κόσμος
Το γυαλί ανακαλύφθηκε πριν από 5.000 χιλιάδες χρόνια
περίπου.
Λέγεται ότι πηγή έμπνευσης για να φτιαχτεί γυαλί ήταν τα
υαλόμορφα υλικά που εμφανίζονται μετά από μια
ηφαιστειακή έκρηξη.
Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έφτιαχναν διακοσμητικές γυάλινες χάντρες από άμμο και
στάχτη ξύλου.
Οι Ρωμαίοι έκαναν το γυαλί γνωστό στις βόρειες περιοχές της Ευρώπης, ενώ το
Μεσαίωνα τα τζάμια αποτελούσαν σύμβολα πλούτου και δύναμης και υπήρχαν μόνο
στα σπίτια των πλουσίων.
Σήμερα το γυαλί είναι πολύ φθηνότερο και χρησιμοποιείται όχι μόνο για να
φτιάξουμε παράθυρα και καθρέφτες αλλά για να φτιάξουμε δοχεία συσκευασίας
τροφίμων και ποτών σε όλα τα σχήματα και τα μεγέθη.
Επίσης από γυαλί φτιάχνονται τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων, των τραίνων και των
αεροπλάνων, οι φακοί για τα γυαλιά μας, τα τηλεσκόπια, οι φωτογραφικές και
κινηματογραφικές μηχανές, θερμοκήπια και εργοστάσια, οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες,
επιστημονικές συσκευές και δοκιμαστικοί σωλήνες, οπτικές ίνες για τις
τηλεπικοινωνίες, οθόνες για τις τηλεοράσεις και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
γυάλινες ίνες για μόνωση.

Μέταλλα τα πολύτιμα
Μπορείτε να φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς ποδήλατα, μηχανάκια ή αυτοκίνητα;
Έναν κόσμο χωρίς γέφυρες ή μηχανήματα, χωρίς επιστημονικά ή χειρουργικά
εργαλεία; Χωρίς συνδετήρες, κονσέρβες ή κουτάκια αναψυκτικών;

Τι είναι τα μέταλλα;
Μια μεγάλη κατηγορία χημικών στοιχείων με κοινές ιδιότητες, όπως η λάμψη, η
υψηλή αγωγιμότητα, η δυνατότητα σχηματισμού ελασμάτων και συρμάτων.
Χαρακτηριστικά μέταλλα είναι ο σίδηρος, ο χαλκός, το αργίλιο (αλουμίνιο), το
νάτριο, το ασβέστιο, ο ψευδάργυρος, το μαγνήσιο, το τιτάνιο και το ουράνιο. Με
εξαίρεση τον υδράργυρο όλα τα μέταλλα σε θερμοκρασία δωματίου (20° C) είναι
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στερεά. Επίσης με εξαίρεση τον χαλκό που είναι κόκκινος και τον χρυσό που είναι
κίτρινος τα μέταλλα έχουν ένα χαρακτηριστικό αργυρόλευκο χρώμα.
Η τεχνική με την οποία εξάγονται τα μέταλλα από τα μεταλλεύματα, ο καθαρισμός
και όλες οι απαραίτητες εργασίες λήψης καθαρών μετάλλων, ή κραμάτων ή άλλων
ενώσεων ονομάζεται μεταλλουργία.
Η ιστορία της μεταλλουργίας, που στην
αρχαία Ελλάδα προστατευόταν από τον
θεό Ήφαιστο, συνδέεται με την εξέλιξη
του ανθρώπου και το πέρασμά του από
την προϊστορία στην ιστορία. Γύρω στο
5.000 π. Χ. ο άνθρωπος πέρασε από την
Λίθινη Εποχή στην Εποχή του Χαλκού
και αργότερα στην Εποχή του Μπρούτζου
και του Σιδήρου.

Ένας πλαστικός αιώνας
Όπου κι αν κοιτάξουμε γύρω μας υπάρχει
πλαστικό. Αποτελεί μεγάλο μέρος των
συσκευασιών για τρόφιμα και αναψυκτικά και
για τους περισσότερους από εμάς υπάρχει στο
σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και το
λεωφορείο που παίρνουμε για το σχολείο ή το
γραφείο.
Είναι μέρος των ρούχων μας, των γυαλιών μας,
των
δοντιών,
των
υπολογιστών,
των
τηλεφωνικών συσκευών, των πιατικών και
μαχαιροπήρουνων και των παιχνιδιών μας. Και η
λίστα δεν έχει τελειωμό γιατί πολύ απλά το
πλαστικό βρίσκεται παντού.
Μπορεί να είναι βακελίτης, πολυεστέρας, πολυαιθυλένιο, ρητίνη ή νάιλον. Να είναι
καλαμάκι, κούκλα Μπάρμπι, πλαστικό λουλούδι, σακούλα σουπερμάρκετ και
σκουπιδιών, ρολόι Swatch, πλαστικό χρήμα, στυλό bic ή καλσόν.
Η ιστορία του ξεκινάει το 1902 με την
εμφάνιση της κλωστής ρεγιόν, του
πρώτου συνθετικού υλικού.
Λίγο αργότερα, το 1909 ο πατέρας του
πλαστικού και Βέλγος επιστήμονας Λεό
Μπέκελαντ, χαρίζει στον κόσμο τον
βακελίτη ανοίγοντας το δρόμο για το
πλαστικό σύμπαν.
Το 1925 εφευρίσκεται το σελοφάν, ένα
υλικό που είναι λεπτό σαν ύφασμα αλλά
δεν είναι ύφασμα, που μοιάζει με χαρτί
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αλλά δεν είναι χαρτί, που είναι διαφανές σαν γυαλί αλλά δεν είναι γυαλί, αλλά μπορεί
να τυλίξει τα πάντα, το 1927 το σελοτέιπ, το 1934 το νάιλον, το 1936 το πλεξιγκλάς,
το 1938 το τεφλόν, το 1940 οι πρώτες νάιλον κάλτσες, το 1942 τα τάπερ, το 1948 ο
πρώτος δίσκος βινυλίου που έγινε η συνθετική σανίδα σωτηρίας της μουσικής
βιομηχανίας, για να αναφέρουμε μερικές μόνο από τις σημαντικές χρονολογίες στην
ιστορία του πλαστικο

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ:
Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στη χώρα μας έχει πάρει εκρηκτική
διάσταση. Η μέθοδος που εφαρμόζεται είναι η εναπόθεση των απορριμμάτων ενώ η
υγειονομική ταφή είναι περιορισμένη.
Οι συγκεκριμένοι χώροι για την εναπόθεση των απορριμμάτων είναι πολλές φορές
ακατάλληλοι ή δεν έχουν την κατάλληλη υποδομή, ενώ συνήθως δεν εφαρμόζονται οι
προδιαγραφές
για
την
προστασία του περιβάλλοντος.
Σήμερα
λειτουργούν
περισσότεροι
από 5.000
σκουπιδότοποι, από τους
οποίους οι περισσότεροι χωρίς
άδεια και χωρίς στοιχειώδεις
κανόνες υγειονομικής ταφής.
Η αυθαίρετη και ανεξέλεγκτη
λειτουργία
αυτών
των
χωματερών οδηγεί συχνά σε
ρύπανση του υπεδάφους και
των υπογείων νερών, ενώ η
καύση των σκουπιδιών έχει ως
αποτέλεσμα τη ρύπανση του
αέρα και συχνά γίνεται αιτία
δασικών πυρκαγιών.
Η αύξηση των απορριμμάτων στη χώρα μας ήταν και είναι ραγδαία, αφού από το
1987 μέχρι το 1994 τα σκουπίδια αυξήθηκαν κατά 600.000-700.000 τόνους το χρόνο.
Έτσι σήμερα οι ποσότητες των οικιακών απορριμμάτων ανέρχονται σε 3.600.00
τόνους το χρόνο.
Τι άλλα προβλήματα αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας με τα απορρίμματα;
•
•

δεν μπορούμε να βρούμε χώρους για τη διαχείριση των απορριμμάτων
χάνονται μεγάλες ποσότητες χρήσιμων υλικών όπως χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο,
πλαστικό, μέταλλα, ξύλο, ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν είτε με την
επαναχρησιμοποίησή τους, είτε με την ανακύκλωση και τη χρήση τους σε
νέες εφαρμογές, εξοικονομώντας έτσι τεράστιες ποσότητες πρώτων υλών και
ενέργειας.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Διαχείριση είναι η προσωρινή αποθήκευση, η συλλογή, η μεταφορά και εναπόθεση
των απορριμμάτων σε ειδικούς χώρους διάθεσης. Επίσης είναι η μεταφόρτωση και
κάθε εργασία επεξεργασίας για την επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση ή ανακύκλωση
των απορριμμάτων.
Καύση
Τα απορρίμματα τοποθετούνται σε ειδικούς κλίβανους και
αποτεφρώνονται με τη χρήση της θερμικής τους ενέργειας και
ποσότητας καυσίμων. Στόχος είναι η μείωση του όγκου των
σκουπιδιών με την μετατροπή τους σε υλικά που δεν είναι
επικίνδυνα για την υγεία, και η εκμετάλλευση της ενέργειας
των σκουπιδιών για να παραχθεί θέρμανση, ατμός και ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι
μέθοδος πολύ ακριβή, αλλά απαραίτητη σε ορισμένες περιπτώσεις ειδικών
απορριμμάτων.
Διαλογή στην πηγή
Είναι διαδικασία ανακύκλωσης με την οποία επιτυγχάνεται ανάκτηση χρήσιμων
υλικών όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλο κλπ, πριν αυτά αναμειχθούν με την υπόλοιπη
μάζα των απορριμμάτων. Δεν αποτελεί άλλη μια μέθοδο επεξεργασίας των
απορριμμάτων, αλλά τρόπο για τη διαχείρισή τους.
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ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
•

Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισής τους

•

Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαμβάνονται συνεχώς
από τηφύση.

•

Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων
(ελαφρύνεται, έτσι, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος).

•

Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή όλων
τωνπροαναφερθέντων αντικειμένων.

•

Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών
τωνπροϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης.

•

Σώζεται η υγεία όλων των κατοίκων του
διασφαλίζεται τοκαλύτερο μέλλον των παιδιών.

•

Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών
για τηνδιάσωση του πλανήτη.

•

Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για τη
συμμετοχή στην βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών
ζωής.

πλανήτη

και
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ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ
ΤΙ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ
▪

Να είναι άδειες από τροφές και υγρά.

▪

Να τις ξεπλύνουμε, αν χρειαστεί, ώστε να μην έχουν υπολείμματα τροφών,
λάδια κ.λπ.

▪

Να τσακίζουμε τις χάρτινες κούτες για να μην πιάνουν όλο το χώρο.

▪

Όταν υπάρχει χώρος, να ρίχνουμε χύμα τις συσκευασίες και όχι μέσα σε
σφιχτοδεμένες σακούλες, για να βοηθάμε τη διαδικασία του διαχωρισμού στο
εργοστάσιο.

▪

Στους φακέλους για εύθραυστα αντικείμενα -αυτούς που έχουν πλαστική
επένδυση με τις φουσκαλίτσες αέρα για ασφάλεια- είναι καλύτερα να
διαχωρίζουμε μόνοι μας το χαρτί από το πλαστικό.

▪

Στην ίδια λογική, βγάζουμε τα καπάκια από τις γυάλινες συσκευασίες - στις
πλαστικές δεν έχει μεγάλη σημασία γιατί διαχωρίζονται αργότερα στη
διαδικασία ανάκτησης.

▪

Να συμπιέζουμε τα πλαστικά μπουκάλια, όταν μπορούμε, για να
εξοικονομούμε χώρο.

▪

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να πετάμε σπασμένα τζάμια ή καθρέφτες, γιατί η διαλογή
γίνεται στοχέρι και είναι επικίνδυνο για τους εργάτες.

ΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ
▪

Τα υλικά που ανήκουν σε άλλα συστήματα ανακύκλωσης: μπαταρίες, κάθε
είδους ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ελαστικά, μέταλλα, ρούχα,
παπούτσια, πλαστικά δοχεία από λάδια αυτοκινήτων ή από φυτοφάρμακα,
οικοδομικά υλικά, στρώματα, παλιά έπιπλα, την παλιά δερμάτινη τσάντα, τα
οργανικά υπολείμματα των τροφών, τα κλαδιά από τα δέντρα.

▪

Tις βιοδιασπώμενες σακούλες (αυτές θεωρούνται συμβατικά σκουπίδια και
δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στην ανακύκλωση. Είναι καλύτερα να τις
χρησιμοποιούμε στα κοινά σκουπίδια γιατί, όταν η σακούλα διασπάται,
επιταχύνεται ο χρόνος αποδήμησης).

▪

Αποτσίγαρα από έτοιμα ή από στριφτά τσιγάρα.

▪

Χρησιμοποιημένες χαρτοπετσέτες και μυξομάντιλα.
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Στον ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ μπαίνουν όλες οι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, δηλαδή: αλουμινένιες,
λευκοσιδηρές, πλαστικές, γυάλινες και χάρτινες.

Συσκευασίες από Αλουμίνιο, π.χ. αναψυκτικά,
μπίρες κ.ά.

Συσκευασίες από Λευκοσίδηρο, π.χ. από γάλα
εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό κ.ά.

Συσκευασίες από Πλαστικό, π.χ. μπουκάλια και δοχεία από νερό, αναψυκτικά,
γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα,
φίλμ περιτυλίγματος , οδοντόκρεμες, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες κ.ά.

Συσκευασίες από Γυαλί, π.χ. μπουκάλια και βαζάκια, χυμοί, αναψυκτικά,
αλκοολούχα ποτά, τρόφιμα κ.ά.

Συσκευασίες από Χαρτί & Χαρτοκιβώτια, π.χ. από ηλεκτρικές συσκευές, γάλα,
χυμούς, δημητριακά, πίτσα, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, χαρτοσακούλες κ.ά.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ http://ecorec.gr
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS http://www.medsos.gr
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ WWF Ελλάς http://www.wwf.gr
GREENPEACE http://www.greenpeace.org/greece
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ http://www.eepf.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HELMEPA
http://www.helmepa.gr & http://www.helmepajunior.gr
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://kpeedess.pel.sch.gr/ethniko.htm
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
http://www.env.gr/myenv/PerivThemata/anakyklosi.htm
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
http://www.eedsa.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ)
http://www.herrco.gr
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ http://www.electrocycle.gr
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Οργανικά απόβλητα - είδη, πηγές και χρήσεις
Υπάρχουν διάφοροι τύποι οργανικών αποβλήτων, η οποίοι συνήθως απορρίπτονται.
Παρακάτω θα εξετάσουμε μερικούς τύπους και τις πηγές των οργανικών αποβλήτων,
καθώς και παραδείγματα της συχνής χρήσης τους.
Αστικά ή οικιακά απόβλητα
Αυτό το είδος των αποβλήτων αποτελείται συνήθως από ωμά ή μαγειρεμένα
υπολείμματα τροφίμων και απορρίμματα κήπου, όπως κομμένο γρασίδι ή υπολείμματα
από κλαδευμένους θάμνους και φυτοφράκτες.
Τα απόβλητα της κουζίνας είναι συχνά αναμειγμένα με ανόργανα υλικά όπως
πλαστικές συσκευασίες που δεν μπορούν να κομποστοποιηθούν. Θα ήταν ωφέλημο αν
αυτό το είδος αποβλήτων διαχωρίζεται στην πηγή - αυτό θα καταστήσει την
ανακύκλωσή τους πολύ ευκολότερη.
Τα οικιακά απόβλητα συνήθως παράγονται σε σχετικά μικρές ποσότητες. Στις
αναπτυσσόμενες χώρες τα αστικά απόβλητα έχουν πολύ υψηλότερη περιεκτικότητα σε
οργανική ύλη.
Η βασική αρχή της ανακύκλωσης των οικιακών απορριμμάτων απεικονίζεται στο
σχηματικό διάγραμμα παρακάτω.

Διαδικασία ανακύκλωσης των οικικαών αποβλήτων
Οργανικά απόβλητα που παράγονται για εμπορικούς σκοπούς
Υπο τον όρο αυτό εννοούμε τα αποβλήτα που παράγονται σε δημόσια κτίρια όπως
σχολεία, ξενοδοχεία και εστιατόρια. Οι ποσότητες των αποβλήτων εδώ είναι πολύ
μεγαλύτερες και υπάρχει καλό δυναμικό για χρήση σε συνεργασία με μικρές
επιχειρήσεις.
Ζωικά και ανθρώπινα απόβλητα
Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία που συνδέονται με
τη διάθεση των λυμάτων. Τα λύματα που δεν έχουν επεξεργαστεί περιέχουν βακτήρια
και παθογόνους παράγοντες που προκαλούν σοβαρές ασθένειες. Θα πρέπει να τονιστεί
ότι είναι αναγκαίο να συμμορφώνουμε με τις διαδικασίες υγείας και ασφάλειας κατά
τη διαχείριση των λυμάτων και τα άτομα που ασχολούνται με την επεξεργασία τους
πρέπει να έχουν μια σαφή εικόνα των κινδύνων για την υγεία. Τα λύματα που δεν έχουν

επεξεργαστεί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για γεωργικές καλλιέργειες, που
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα.
• Απόβλητα ανθρώπινων κοπράνων παράγονται σε μεγάλες ποσότητες
στις αστικές περιοχές και επεξεργάζονται με διαφορετικούς τρόπους.
Στις χειρότερες περιπτώσεις, πολύ λίγα γίνονται για την εξάλειψη ή τη
θεραπεία των εν λόγω αποβλήτων και αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα
τεράστιο κίνδυνο για την υγεία. Συχνά, τέτοια είναι η κατάσταση στις
φτωχές γειτονιές ή σε ορισμένες περιοχές μερικών μεγάλων πόλεων.
Τα νερά απο την αποχέτευση συχνά υποβάλλονται μόνο σε μια
πρόχειρη επεξεργασία και εκχέονται στο πλησιέστερο σώμα του νερού
με ελάχιστη ή καμία επεξεργασία. Υπάρχουν μέθοδοι για τον
καθαρισμό σε μεγάλη κλίμακα και η χρήση του νερού αποβλήτων ως
λίπασμα και ως πηγή ενέργειας. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη
μέθοδος είναι η αναερόβια χώνευση για την παραγωγή βιοαερίου και
υγρού λιπάσματος.
• Η κομποστοποίηση των αποχωρητηρίων διευκολύνει τη μετατροπή των
ανθρώπινων κοπράνων σε πλούσιο λίπασμα.
• Τα ζωικά απόβλητα σπάνια χάνονται. Αυτά τα γόνιμα υπολείμματα
χρησιμοποιούνται συνήθως ως πηγή λιπάσματος το οποίο εφαρμόζεται
απευθείας στο έδαφος ή ως πηγή ενέργειας, είτε με άμεση καύση (μετά
την ξήρανση), ή μέσω αποσύνθεσης για την παραγωγή μεθανίου.

Εξωτερική εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων που παράγει
ηλεκτρική ενέργεια

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ
«ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019» ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΑΜΕΙΟ

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΑΝΗ» Πρόληψη και Ανακύκλωση
Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Δήμο
Δυτικής Μάνης «GREEN MANI»

Δικαιούχος: M.K.O.ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2: ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

1

1. Ημερομηνία
……………………

2. Ηλικία
☐12-13
☐14-15
☐16-18
☐>18

3. Φύλο
☐Άρρεν
☐Θήλυ

4. Τάξη
……………………………………………………….

5. Σχολείο
☐Γυμνάσιο Κάμπου
☐Γυμνάσιο Καρδαμύλης
☐Λύκειο Καρδαμύλης

6. Σε ποιο χωριό μένεις;
………………………………………
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7. Τύπος Κατοικίας
☐Μονοκατοικία
☐Διπλοκατοικία
☐Πολυκατοικία
☐Αρ.διαμερισμάτων

8. Αριθμός ενοίκων
…………………………………….

9. Έχεις κήπο;
☐Ναι
☐Όχι

10. Έχεις ακούσει για τα ‘αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ)’ και τη
‘ρύπανση του περιβάλλοντος’ στο σχολείο; Αν ναι, σε ποιο μάθημα;
☐Ναι
☐Όχι
……………………………………………………………………………………….

11. Έχεις ακούσει για την ‘ανακύκλωση’ στο σχολείο; Αν ναι, σε ποιο
μάθημα;
☐Ναι
☐Όχι
……………………………………………………………………………………….
3

12. Ξέρεις τι σημαίνει η λέξη ‘βιοαπόβλητα’ (απόβλητα τροφίμων);
☐Ναι
☐Όχι

13. Όταν σκέφτεσαι "σκουπίδια", τι εικόνες σου έρχονται στο μυαλό;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

14. Τα απορρίμματα (σκουπίδια) δεν αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στις
μέρες μας, γιατί οι ποσότητες που παράγονται είναι πολύ μικρές.
☐ΣΩΣΤΟ
☐ΛΑΘΟΣ

15. Η μη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να προκαλέσει
ασθένειες στους ανθρώπους.
☐ΣΩΣΤΟ
☐ΛΑΘΟΣ

16. Η μη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να προκαλέσει
θάνατο σε ψάρια ή πουλιά.
☐ΣΩΣΤΟ
☐ΛΑΘΟΣ
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17. Σε ποιόν ανήκουν αυτό που μένει από τα απορρίμματα;
………………………………………………………………………………………

18. Ποια από τα απορρίμματα σου πετάς στον μπλε κάδο ανακύκλωσης;
☐Μόνο τα τρόφιμα
☐Μόνο τα χαρτιά
☐Μόνο τα πλαστικά
☐Μόνο τα γυάλινα
☐Μόνο όσα είναι από αλουμίνιο
☐Τα χαρτιά, τα πλαστικά, τα γυάλινα και τα αλουμινένια

19. Υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης (μπλε κάδοι) στο χωριό σου;
☐ΝΑΙ
☐ΟΧΙ

20. Υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης (μπλε κάδοι) στο σχολείο σου;
☐ΝΑΙ
☐ΟΧΙ

21. Κάνετε ανακύκλωση στο σχολείο σου;
☐ΝΑΙ
☐ΟΧΙ
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22. Εάν οι πλησιέστεροι στο σπίτι σου συμβατικοί κάδοι (πράσινοι, ασημί
και μαύροι) είναι γεμάτοι τι κάνεις;
☐Αφήνετε τα σκουπίδια στον δρόμο δίπλα από τον κάδο
☐Κρατάτε τα σκουπίδια και τα πηγαίνετε στον πλησιέστερο άδειο κάδο
☐Πετάτε τα σκουπίδια στους κάδους ανακύκλωσης συσκευασιών (μπλε κάδοι)
☐Άλλο

23.

Όταν είσαι έξω και χρησιμοποιείς μια συσκευασία:

☐Πετάτε το ανακυκλώσιμο υλικό στο καλαθάκι του δρόμου ή σε συμβατικό
κάδο
☐Πετάτε το ανακυκλώσιμο υλικό στον ειδικό κάδο ανακύκλωσης συσκευασιών,
εφόσον υπάρχει σε κοντινή απόσταση

24. Όταν ακούς τη λέξη «ανακύκλωση», τι εικόνες σου έρχονται στο
μυαλό;
(γράψτε τουλάχιστον τρεις)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

25. Τα χρησιμοποιημένα γυαλιά, χαρτιά, πλαστικά και μέταλλα
θεωρούνται άχρηστα υλικά, άρα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε ως
σκουπίδια.
☐ΣΩΣΤΟ
☐ΛΑΘΟΣ
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26. Τα χρησιμοποιημένα γυαλιά, χαρτιά και μέταλλα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ξανά για την παραγωγή νέων προϊόντων.
☐ΣΩΣΤΟ
☐ΛΑΘΟΣ

27. Με ένα τόνο ανακυκλωμένου χαρτιού σώζουμε περίπου 17 δέντρα.
☐ΣΩΣΤΟ
☐ΛΑΘΟΣ

28. Τα καθαρά ανακυκλώσιμα υλικά είναι Χαρτί, Πλαστικό, Μέταλλο,
Γυαλί.
☐ΣΩΣΤΟ
☐ΛΑΘΟΣ

29. Το γυαλί μπορεί να ανακυκλωθεί μόνο μια φορά.
☐ΣΩΣΤΟ
☐ΛΑΘΟΣ

30. Αν το γυαλί βρεθεί με τα άλλα ανακυκλώσιμα μπορεί να σπάσει και
να τα ‘αχρηστεύσει’, μετατρέποντας τα σε απόβλητα.
☐ΣΩΣΤΟ
☐ΛΑΘΟΣ
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31. Το αλουμίνιο αν το πετάξουμε στα σκουπίδια θα «λιώσει» μετά από
100-200 χρόνια.
☐ΣΩΣΤΟ
☐ΛΑΘΟΣ

32.

Χιλιάδες

πλαστικά

καταλήγουν

στη

θάλασσα

κάθε

χρόνο

δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στου θαλάσσιους οργανισμούς.
☐ΣΩΣΤΟ
☐ΛΑΘΟΣ

33. Τα απόβλητα τροφίμων από την κουζίνα (βιοαπόβλητα) δε μπορούν
να ανακυκλωθούν.
☐ΣΩΣΤΟ
☐ΛΑΘΟΣ

34. Τα τελικά αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) δεν πρέπει να ξεπερνάνε
το 8 με 10%, δηλαδή να έχουμε Ανακυκλώσιμα 45%, Βιοαπόβλητα 45%
και ΑΣΑ 10%
☐ΣΩΣΤΟ
☐ΛΑΘΟΣ

35. Γνωρίζεις τι είναι κομποστοποιητής;
☐ΝΑΙ
☐ΟΧΙ
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36. Τα πράσινα απορρίμματα κήπων μπορούν να οδηγηθούν για
κομποστοποίηση.
☐ΣΩΣΤΟ
☐ΛΑΘΟΣ

37. Όταν ακούς τη λέξη «κομποστοποίηση», τι εικόνες σου έρχονται στο
μυαλό;
(γράψτε τουλάχιστον τρεις)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

38. Θα ήθελες κομποστοποιητή στο σχολείο σου; Θα ήθελες να μάθεις
τη λειτουργία του και να τον χρησιμοποιείς;
☐ΝΑΙ
☐ΟΧΙ

39. Κάνετε στο σπίτι σας ανακύκλωση;
☐ΝΑΙ
☐ΟΧΙ

40. Διαχωρίζετε τα βιοαπόβλητα (τρόφιμα) από την ανακύκλωση;
☐ΝΑΙ
☐ΟΧΙ
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41. Ποια υλικά ανακυκλώνετε;
☐ΧΑΡΤΙ
☐ΠΛΑΣΤΙΚΑ
☐ΓΥΑΛΙ
☐ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
☐ΑΛΛΟ…………………………………………………
☐ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ

42. Πόσο συχνά μεταφέρετε εκτός του σπιτιού σας τα ανακυκλώσιμα
υλικά;
☐ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
☐1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
☐1 ΦΟΡΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ
☐1 ΦΟΡΑ / ΜΗΝΑ
☐ΑΛΛΟ

43. Με ποιον τρόπο/μέθοδο διαχωρίζετε τα υλικά για ανακύκλωση;
☐ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
☐ΜΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΑΚΟΥΛΑ
☐ΜΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ
ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
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44. Ποια είναι τα οφέλη της ανακύκλωσης; (Γιατί ανακύκλωση;)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

45. Έχετε κάποιου είδους οικιακή κομποστοποίηση/ανακύκλωση των
αποβλήτων τροφίμων ή/και πράσινων υπολειμμάτων κήπων στο σπίτι
σας;
☐ΝΑΙ
☐ΟΧΙ

46. Αν ναι περιγράψτε την μέθοδο που χρησιμοποιείτε.
☐ΚΑΔΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
☐ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΕ ΧΩΡΑΦΙ
☐ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΖΩΑ

47. Αν όχι θα θέλατε να σας δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχετε σε
πρόγραμμα ανακύκλωσης των αποβλήτων τροφίμων κουζίνας και
πράσινων υπολειμμάτων κήπων ;
☐ΝΑΙ
☐ΟΧΙ
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48. Τι σας αποτρέπει από το ανακυκλώσετε /εμπόδια (Εάν όχι εσάς,
σκεφτείτε τι είναι αυτό που αποτρέπει γνωστούς ή/και φίλους;
☐ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ
☐ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
☐ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΜΕΣΟ ΟΦΕΛΟΣ

49. Τι προβλήματα δημιουργούνται από την ύπαρξη κάδων στους
δρόμους;
☐ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
☐ΟΠΤΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ
☐ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
☐ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
☐ΆΛΛΟ………………………………………………………………………………

50. Θα θέλατε να αλλάξει ο τρόπος αποκομιδής των απορριμμάτων στο
χωριό σας;
☐ΝΑΙ
☐ΟΧΙ

51. Αν ναι τι θα θέλατε να αλλάξει;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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52.

Ποιες

ώρες

θεωρείτε

κατάλληλες

για

να

συλλέγονται

τα

απορρίμματα;
☐ΠΡΩΙ 09:00
☐ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 16:00
☐ΒΡΑΔΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 10:00

53. Πως θα σας φαινόταν να ελευθερώναμε τους δρόμους από τους
κάδους απορριμμάτων;
☐ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ
☐ΚΑΛΟ
☐ΜΕΤΡΙΟ
☐ΚΑΚΟ

54. Θα θέλατε να έχετε στο σπίτι σας τον δικό σας κάδο απορριμμάτων;
☐ΝΑΙ
☐ΟΧΙ

55. Το πρώτο βήμα για τη σωστή Πρόληψη και Ανακύκλωση Αστικών
Στερεών

Αποβλήτων

είναι

η

απομάκρυνση

των

οργανικών

(βιοαποβλήτων) από τα άλλα αστικά στερεά απόβλητα.
☐ΣΩΣΤΟ
☐ΛΑΘΟΣ
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56. Ό,τι από βιοαπόβλητα δεν δίνουμε στα οικόσιτα ζώα πρέπει να
οδηγείται στην κομποστοποίηση.
☐ΣΩΣΤΟ
☐ΛΑΘΟΣ

57. Θα σου ήταν εύκολο να τοποθετήσεις τα βιοαπόβλητα (απόβλητα
τροφίμων) και τα μικροκλαδέματα σε ξεχωριστό κάδο;
☐ΝΑΙ
☐ΟΧΙ

58. Θα ήθελες ξεχωριστό κοινόχρηστο κάδο για απόρριψη παπουτσιών
και ενδυμάτων;
☐ΝΑΙ
☐ΟΧΙ

59. Τι είδους ενέργειες από την μεριά του Δήμου θα σε βοηθούσαν για
να ανακυκλώνεις περισσότερο;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

60. α) Να σας δοθούν ξεχωριστοί κάδοι ανακύκλωσης για να
ανακυκλώνετε στο σπίτι σας;
☐ΝΑΙ
☐ΟΧΙ
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61. β) Να τοποθετήσετε τον κάδο ανακύκλωσης εντός του σπιτιού σας
και να τον βγάζετε έξω μόνο συγκεκριμένες μέρες και ώρες βάση
προγράμματος αποκομιδής που θα καθορίσει ο Δήμος.
☐ΝΑΙ
☐ΟΧΙ

62. γ) Να λαμβάνεις λεπτομερή ενημερωτικά υλικά και να συμμετέχεις
σε ενημερωτικό εργαστήριο στο σχολείο σας για την ανακύκλωση.
☐ΝΑΙ
☐ΟΧΙ

63. δ) Πως θα σου φαινόταν εάν ο δήμος καθιστούσε παράνομη την
απόρριψη ανακυκλώσιμων υλικών στα σκουπίδια με την επιβολή
προστίμου;
☐ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ
☐ΚΑΛΟ
☐ΜΕΤΡΙΟ
☐ΚΑΚΟ

64. ε) Θα βοηθούσε ένα οικονομικό κίνητρο για να ανακυκλώνετε
περισσότερο, όπως μειωμένα τέλη ή χρέωση με βάση την ποσότητα
των απορριμμάτων που παράγει ο καθένας;
☐ΝΑΙ
☐ΟΧΙ
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65. ζ) Αναφέρετε άλλες ενέργειες
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

66. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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