
Δράση 2: Εκπαιδευτικό Οπτικοακουστικό υλικό

Πακέτο 2: 

Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού  

Τίτλος έργου: Πρόληψη και Ανακύκλωση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Δήμο Δυτικής Μάνης «GREEN MANI»                     

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020»

Άξονας προτεραιότητας 3: Συμμετοχικότητα πολιτών 

Μέτρο: Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες

Θεματική Ενότητα: Α.3.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της διαλογής 
στην πηγή των αστικών στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των βιοαποβλήτων

Προϋπολογισμός: 50.000,00 €

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο

Δικαιούχος: ΜΚΟ «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ»
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ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
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ΓΥΑΛΙΝΗ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΛΗΣ

ΤΕΝΕΚΕΔΟΥΛΗΣ
ΧΑΡΤΕΝΙΑ



Υλικό Χρόνος

Εισιτήριο λεωφορείου 2 – 4 εβδομάδες

Ύφασμα 1 – 5 μήνες

Σχοινί 3 – 14 μήνες

Μάλλινη κάλτσα 1 χρόνο

Βαμμένο ξύλο 13 χρόνια

Αλουμινένιο κουτί 100 – 200 χρόνια

Πλαστικό μπουκάλι 450 χρόνια

Γυάλινο μπουκάλι άγνωστο





Ανακύκλωση

Χαρτιά Γυαλιά Μέταλλα Πλαστικά Υφάσματα



Χρειάζομαι την 

βοήθειά σου.! Έλα να 

αντιστοιχήσουμε μαζί 

τις σωστές απαντήσεις 

του πίνακα.



Υλικά

Οφέλη

Α)  1 τόνος χαρτιού
1) 135 λίτρα πετρέλαιο

Β)  1 τόνος γυαλί 2)  Μείωση διοξειδίου του άνθρακα κατά 

δυόμιση φορές

Γ)  1 τόνος μέταλλα 3)  17 ζωές δέντρων

Δ)  Πλαστικό 4) 35 κιλά φθοριούχου αλουμινίου

«Πώς να σώσω τη γη κάνοντας ανακύκλωση»



Κάδοι ΑνακύκλωσηΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ
ΓΥΑΛΙ



Κάδος γυάλινων 

απορριμμάτων

Κάδος πλαστικών

απορριμμάτων

Κάδος χάρτινων 

απορριμμάτων

Κάδος μη 

ανακυκλώσιμων 

υλικών

«Ρίξε στο σωστό κάδο»



Ανακυκλώσιμα υλικά

ΧΑΡΤΙ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΓΥΑΛΙ 



«Γίνε ο καλύτερος οικολόγος περιβαλλοντιστής»

1.  Τι θα ήταν καλύτερο να κάνεις με τα βιβλία, τα τετράδια και τα εκτυπωμένα χαρτιά 

που δεν χρειάζεσαι;

 Α. Να τα πετάξω στα σκουπίδια.

 Β. Να τους βάλω φωτιά.

 Γ.    Να εξοικονομήσω χαρτί επαναχρησιμοποιώντας τα φύλλα απ’           την 

άγραφη πλευρά τους.

 Δ. Η πρώτη ύλη απ’ την οποία παράγεται το χαρτί είναι το ξύλο απ’ τους 

κορμούς των δέντρων και η διαδικασία παραγωγής χαρτιού απαιτεί ποσά 

ενέργειας (καύση πετρελαίου). Καλύτερα να τα στείλω για ανακύκλωση.



2.  Πού θα ήταν καλύτερα να πετάξω τα πλαστικά αντικείμενα;

 Α. Να τα ρίξω στα σκουπίδια, να πάνε στη χωματερή.

 Β.   Να ελέγξω αν έχει το σήμα ανακύκλωσης και να το ρίξω στον     αντίστοιχο 

κάδο ανακύκλωσης.



3. Με τα γυάλινα μπουκάλια νομίζεις ότι θα ήταν καλύτερο να:

 Α. Τα επιστέφω, εφόσον είναι επιστρεφόμενα.

 Β. Τα ρίχνω στον κάδο ανακύκλωσης γυαλιού.

 Γ. Τα πετάω στον αγωνιστικό χώρο ποδοσφαίρου αν η ομάδα μου χάσει.



4.  Πού να πετάξω το τενεκεδένιο κουτάκι αναψυκτικού;

 Α. Να παίξω μπάλα μ’ αυτό  και μετά να το πετάξω στα 

σκουπίδια.

 Β. Γιατί να το πετάξω και να μην το ρίξω στους κάδους 

αλουμινίου;



5. Στο σπίτι μου πόσους κάδους θα ήταν καλύτερο να έχω;

 Α. Έναν για όλα τα απορρίμματα.

 Β. Τρείς κάδους ανακύκλωσης (χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού) 

και έναν για τα μη ανακυκλώσιμα απορρίμματα. 


