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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
 Η ανακύκλωση αποτελεί μια βασική έννοια της 

σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων. 
Μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και 
την χρήση ενέργειας και ως εκ τούτου τις 
εκπομπές ρυπογόνων αερίων. Τα 
ανακυκλώσιμα υλικά περιλαμβάνουν το γυαλί, 
το χαρτί, το αλουμίνιο και άλλα μέταλλα, τα 
πλαστικά ,την άσφαλτο, τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. 



 
  
 Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 

πρέπει να ανακυκλώνονται όχι μόνον γιατί η 
τοποθέτησή τους σε χώρους ταφής 
απορριμμάτων επιβαρύνει το περιβάλλον 
αλλά και γιατί βλάπτει την υγεία μας. Τα 
βιοδιασπάσιμα απόβλητα,όπως τα 
υπολείμματα τροφίμων ή τα απόβλητα 
κήπων και καλλιεργειών, είναι επίσης 
ανακυκλώσιμα με τη βοήθεια 
μικροοργανισμών μέσω της 
κομποστοποίησης ή της αναερόβιας 
χώνευσης. 



ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 Το σύμβολο της ανακύκλωσης έχει τη δική του 

ιστορία.Πάνω από 500 σχέδια συμμετείχαν στο 
διαγωνισμό και το βραβείο πήγε στον σπουδαστή του 
Τμήματος Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου της 
Ν.Καλιφόρνιας Gay Anderson.Το σχέδιο του τρία                       
τόξα σε κυκλική πορεία  

                               βασίστηκε στην ανακάλυψη του   
                              μαθηματικού του 19ου αιώνα August                                          
 
Mobius.Το σύμβολο απεικονίζει τη συνέχεια σε μια 

πεπερασμένη οντότητα. 
 

  



ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 

 
 Η Σουηδία είναι μία χώρα με πολύ ανεπτυγμένο 

πράσινο αίσθημα. Μόλις το 4% των 
απορριμμάτων που πετούν οι κάτοικοι της 
χώρας καταλήγει σε χωματερές. Το 96% 
ανακυκλώνεται ή μετατρέπεται σε ενέργεια που 
χρησιμοποιείται για θέρμανση ή ηλεκτροδότηση. 
Η ανακύκλωση έχει φτάσει σε τόσο μεγάλα 
ποσοστά ,ώστε δεν υπάρχουν πλέον σκουπίδια 
για καύση και παραγωγή ενέργειας. Καταφεύγει, 
λοιπόν, στη λύση εισαγωγής απορριμμάτων από 
τη Νορβηγία ενώ τα κατάλοιπα από την καύση 
των σκουπιδιών επιστρέφονται στη Νορβηγία 
και θάβονται σε ειδικές χωματερές. 



   

Presenter
Presentation Notes
Το γράφημα του 2009 απεικονίζει τις χώρες με τη μεγαλύτερη ανακύκλωση δημοτικών αποβλήτων.Η Γερμανία είναι πρώτη με το Βέλγιο και τη Σουηδία .



ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

 Θα μπορούσατε να φανταστείτε ένα σπίτι αποκλειστικά από... 
σκουπίδια; Κι όμως, η εταιρεία «Kuadro» με έδρα το Μεξικό, 
υποστηρίζει ότι βρήκε τρόπο να μετατρέπει τα πλαστικά 
σκουπίδια σε σπίτια για φτωχούς. 

 Ο Ramon Espinoza, εμπορικός διευθυντής της εταιρείας 
αποκάλυψε ότι κάθε μήνα, μόνο στην Πολιτεία που βρίσκεται η 
εταιρεία παράγονται 3.000 τόνοι πλαστικών απορριμάτων. 

 Η εταιρεία αποφάσισε να εισέλθει στην αγορά κατοικίας μετά 
την πετυχημένη πορεία που γνώρισε στην μετατροπή πλαστικών 
απορριμάτων σε μικρότερες κατασκευές όπως παγκάκια, φράχτες 
και σπιτάκια σκύλων. Τώρα, η «Kuadro» βρίσκεται σε 
συζητήσεις με την κυβέρνηση του Μεξικού, για την 
κατασκευή κοινοτήτων χαμηλού κόστους για φτωχούς. 

  
Πηγή: http://www.queen.gr/KALYTERH-ZWH/OIKOLOGIA-PERIBALLON/item/62325-etaireia-
kataskeyazei-spitia-apo-skoypidia#ixzz2R55kWRoA 
 

 

http://www.queen.gr/KALYTERH-ZWH/OIKOLOGIA-PERIBALLON/item/62325-etaireia-kataskeyazei-spitia-apo-skoypidia
http://www.queen.gr/KALYTERH-ZWH/OIKOLOGIA-PERIBALLON/item/62325-etaireia-kataskeyazei-spitia-apo-skoypidia


 

  Ένας από τους πιο θρυλικούς στην ιστορία της παγκόσμιας μόδας, 
ο οίκος Gucci, παρουσίασε τη νέα του σειρά  από eco-friendly 
παπούτσια. 

 Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του οίκου, η καλλιτεχνική 
διευθύντρια Frida Giannini σχεδιασε μία σειρά φιλική προς το 
περιβάλλον, η οποία αποτελείται και από γυναικεία και 
ανδρικά παπούτσια και θα είναι μέρος της Pre Fall 2012 
συλλογής. Σε μία προσπάθεια να πλησιάσει όλο και περισσότερο 
τους eco-friendly φίλους του οίκου, η σειρά συνδυάζει 
οικολογικά πρότυπα της εποχής. 

 H εν λόγω σειρά περιλαμβάνει τις γυναικείες, οικολογικές πάντα, 
Marola Green μπαλαρίνες και τα ανδρικά California Green 
sneakers τα οποία είναι κατασκευασμένα από βιολογικό 
πλαστικό, δηλαδή ένα υλικό που αντικαθιστά το τόσο βλαβερό για 
το περιβάλλον πλαστικό. 

  
Πηγή: http://www.queen.gr/KALYTERH-ZWH/OIKOLOGIA-PERIBALLON/item/60844-o-oikos-
gucci-egine-oikologikos#ixzz2R57HaX8C 
 
 

http://www.queen.gr/KALYTERH-ZWH/OIKOLOGIA-PERIBALLON/item/60844-o-oikos-gucci-egine-oikologikos
http://www.queen.gr/KALYTERH-ZWH/OIKOLOGIA-PERIBALLON/item/60844-o-oikos-gucci-egine-oikologikos




 Η Νέα Ζηλανδία στο πλαίσιο προστασίας του 
περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι τα νησιά Τοκελάου 
στο νότιο Ειρηνικό Ωκεανό πρόκειται να γίνουν το 
πρώτο έθνος στον κόσμο που ηλεκτροδοτείται 
εξολοκλήρου από ήλιο με την εγκατάσταση 4000 
φωτοβολταϊκών πάνελ σε τρία νησιά-Φακαόφο, 
Νουκουνούνου και Ατάφου.Τα φωτοβολταϊκά θα 
παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια στους 1400 κατοίκους 
των νησιών και θα συμβάλουν στην εξοικονόμηση 
12000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα καθώς τα 
νησιά απολαμβάνουν εξαιρετικής ηλιοφάνειας όλο το 
χρόνο.Οι ελπίδες αντιμετώπισης του φαινομένου του 
Θερμοκηπίου στρέφονται στα νησιά Τοκελάου καθώς 
προβλέπεται να εξαφανιστούν λόγω της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη μέσα στον 21ο αιώνα. 





 Η Ford ξεκίνησε πρόσφατα να ενσωματώνει φυσικά υλικά σε 
ανταλλακτικά αυτοκινήτων της, συμπεριλαμβανομένων του 
σιταριού και των προϊόντων σόγιας. Οι επιστήμονες της Ford 
ερευνούν επίσης τις χρήσεις της φλούδας από καρύδα, των 
καρότων και των πλαστικών με βάση το καλαμπόκι. 
 
Στο μεταξύ, η εταιρία έχει ξεκινήσει να μαζεύει τα πλαστικά 
μπουκάλια από κάθε της συνέδριο με σκοπό να τα 
χρησιμοποιήσει στα ηλεκτρικά της αυτοκίνητα μέσα στον 
επόμενο χρόνο. 
 
Στόχος της είναι η «Καμπάνια των 2 εκατομμυρίων μπουκαλιών», 
με την οποία θέλει να συγκεντρώσει εκατομμύρια πλαστικά 
μπουκάλια που θα τα χρησιμοποιήσει για να φτιάξει τα χαλάκια 
των αυτοκινήτων αλλά και τα καλύμματα των θέσεων. Ήδη, 
πάντως, χρησιμοποιούνται τρία ζευγάρια από χρησιμοποιημένα τζιν 
παντελόνια για κάθε αμάξι, ώστε να δημιουργηθούν ανακυκλώσιμα 
καλύμματα. 
 
Η εταιρία οραματίζεται την κατασκευή αυτοκινήτων με 100% 
βιοδιασπώμενο εσωτερικό στο μέλλον, και οι ασταμάτητες 
κινήσεις της προς αυτή τη κατεύθυνση υπόσχονται ένα καλύτερο 
μέλλον για το περιβάλλον και τη σύγχρονη διαβίωση. 

  
Πηγή: http://www.queen.gr/KALYTERH-ZWH/OIKOLOGIA-
PERIBALLON/item/34678-To-amaxi-toy-mellontos-einai-100-anakyklwsimo#ixzz2R5EWhlBw 
 
 

 
 

http://www.queen.gr/KALYTERH-ZWH/OIKOLOGIA-PERIBALLON/item/34678-To-amaxi-toy-mellontos-einai-100-anakyklwsimo
http://www.queen.gr/KALYTERH-ZWH/OIKOLOGIA-PERIBALLON/item/34678-To-amaxi-toy-mellontos-einai-100-anakyklwsimo


ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 Το 2010 η Ελλάδα βρισκόταν στην τελευταία θέση 

στην ΕΕ ως προς την ανακύκλωση.Δεν υπάρχει στη 
χώρα ούτε φιλοσοφία ούτε και κίνητρα για να 
συμμετάσχουν στην ανακύκλωση τόσο εταιρείες 
όσο και πολίτες.Περίπου το 80%των 
απορριμμάτων εξακολουθεί να θάβεται σε 
ΧΥΤΑ.Μόνο το 18% ανακυκλώνεται ενώ μόλις 5% 
κομποστοποιείται.Τα τελευταία χρόνια γίνονται 
κάποια βήματα με την ανταποδοτική 
ανακύκλωση,την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης,τους δήμους,τις βιομηχανίες και τις 
ιδιωτικές εταιρείες ανακύκλωσης αλλά σχετικά 
ανοργάνωτα. 

 



 Σύμφωνα με άρθρο του Γιώργου Λιάλιου που 
δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 23-2-2013 η Ελλάδα 
τη δεκαετία 2000-2010 δεν εφάρμοσε εθνικά ή 
περιφερειακά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων,δεν έχει 
αυξήσει τη φορολόγηση των απορριμμάτων που 
καταλήγουν σε ΧΥΤΑ ,δεν έχει θεσπίσει την απαγόρευση 
ταφής οργανικών αποβλήτων ,δεν έχει θεσπίσει 
οικονομικά κίνητρα για την αύξηση της ανακύκλωσης 
ούτε έχει εφαρμόσει κάποια πρωτοποριακή πολιτική στη 
διαχείρισή τους.Τέλος η Ελλάδα είναι μία από τις 8 χώρες 
της ΕΕ οι οποίες δεν έχουν εισαγάγει ειδικό φόρο επί των 
ποσοτήτων των απορριμμάτων που καταλήγουν σε 
ΧΥΤΑ.Μεγάλη βέβαια πληγή αποτελεί η αποκομιδή των 
μεταλλικών σκουπιδιών από μετανάστες που τα πωλούν 
σε εξευτελιστικές τιμές περπατώντας όλη την Αθήνα. 



ΤΟ ΟΓΔΟΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
 Με μια μικρή ομάδα μαθητών κυρίως από την πρώτη 

λυκείου προσπαθήσαμε να μάθουμε τι είναι η 
ανακύκλωση και να μυηθούμε σε αυτήν.Το πρόγραμμα 
ξεκίνησε δειλά δειλά το Νοέμβριο με περισσότερες 
ενέργειες από το Γενάρη και μετά όπου 
συνεργαστήκαμε με την εταιρεία ΑΦΗΣ για 
ανακύκλωση μπαταριών τη ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ για 
ανακύκλωση λαμπτήρων  και το Δήμο Αθηνών για την 
ανακύκλωση απορριμμάτων,όπου καταλάβαμε ότι 
είμαστε πολύ πίσω και σε νοοτροπία αλλά και σε 
συνεργατικές διαδικασίες.Τέλος συλλέξαμε καπάκια, 
κοντά στα 7 κουτιά και τα στείλαμε στο Σύλλογο 
Παραπληγικών Νομού Πέλλας για την αγορά 
αναπηρικών αμαξιδίων και άλλων υλικών. 



Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ  



Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ 
 Πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία υπήρξε για τους 

μαθητές της Β λυκείου η εκδρομή στη ΛΑΚΩΝΙΚΗ 
ΒΙΟΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. μια εταιρεία Λαϊκής Κοινωνικής 
Βάσης , λίγο έξω από την πόλη της Σπάρτης ,που 
αγοράζει από τους ίδιους τους πολίτες τα σκουπίδια 
τους .Οι πολίτες διαχωρίζουν γυαλί, χαρτί, πλαστικό, 
μέταλλο και τηγανέλαιο και τα πηγαίνουν στην 
Εταιρεία.Εκεί ζυγίζονται και ο πολίτης παίρνει το 
αντίτιμο των απορριμμάτων που έχει προσκομίσει 
ενώ η εταιρεία χωρίς μεσάζοντες προχωρά στην 
ανακύκλωση.Αυτό που έγινε κατανοητό στους 
μαθητές και συζητήθηκε είναι ότι πίσω από την 
ανακύκλωση έχει ξεκινήσει ένα παιχνίδι κερδοσκοπίας 
ανάμεσα σε μεγάλες εταιρείες,σουπερ μάρκετ,δήμους 
που έχουν οικονομικά οφέλη από την ανακύκλωση. 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 













ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
 Ωραία εμπειρία υπήρξε η επίσκεψη στο 

ΚΠΕ Δραπετσώνας όπου οι μαθητές 
είδαν, έμαθαν,έπαιξαν και βίωσαν την 
ανακύκλωση σε μια αστική περιοχή και 
υποβαθμισμένη του Πειραιά. 
 



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 





ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Η Ελλάδα χρειάζεται να κάνει πολλά σε επίπεδο 

ανακύκλωσης .Πιστεύουμε πως αν υποχρεωτικά σε όλα τα 
σχολεία της χώρας ανεξάρτητα από τα άλλα προγράμματα 
περιβαλλοντικής που γίνονται ξεκινήσουν βασικές δράσεις 
ανακύκλωσης θα αρχίσει να αλλάζει πρώτα η νοοτροπία 
των πολιτών.Χρειάζεται να συνειδητοποιήσουν οι νέοι 
πρώτα,που είναι το μέλλον της χώρας, ότι τα σκουπίδια 
είμαστε εμείς ,ότι εμείς τα παράγουμε και πως η αξιοποίησή 
τους και επαναχρησιμοποίησή τους είναι καθήκον μας.Όταν 
δουν οι ιθύνοντες να αλλάζει και η νοοτροπία και να υπάρχει 
από τα σχολεία κινητικότητα τότε και οι δήμοι θα 
δραστηριοποιηθούν και η πολιτεία αλλά και η χώρα θα 
μπορεί επάξια να προσεγγίσει τους στόχους της Ε.Ε. .Αν δεν 
αλλάξει η νοοτροπία ,να γίνει ‘’πράσινη’’ τότε το περιβάλλον 
που είναι το σπίτι μας θα συνεχίσει να επιβαρύνεται. 



AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΠΌ ΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 ΠΗΓΕΣ  
 www.econews.gr 
 www.Kathimerini.gr 

 www.queen.gr 
 www.skai.gr 

 

http://www.econews.gr/
http://www.kathimerini.gr/
http://www.queen.gr/


Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα   
 Μπελέρης Άγγελος                                   Υπεύθυνοι καθηγητές: 
 Μπέλος Ηλίας                                           Αλεξανδρή Ευσταθία 
  Μπρίσκου Κώστας                                   Kατσούλη Αθανασία 
 Κωνσταντή Αναστασία                              Μολουγιάννη Άννα 
 Κουνάδης Κώστας 
 Νικολούδης Ιάσωνας 
 Λαμπαδάς Αλέξιος 
 Μάρκο Χριστίνα 
 Κασιώτης Κωνσταντίνος 
 Σεφεριάν Σπύρος  
 Χριστίνα Σέβα  
 Αγγελική Καραγκούνη 
 Ρέιτσελ Νουόκε 
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