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Η εκπαιδευτική εργαλειοθήκη 
αποτελείται από 18 πράσινες και 
κόκκινες κάρτες

Οι κόκκινες κάρτες αφορούν σε δραστηριότητες κατασκευών, με τις
οποίες οι μαθητές μαθαίνουν πώς να αντικαθιστούν συμβατικές
καταναλωτικές συνήθειες με αειφόρες πρακτικές που οδηγούν στην
μείωση των καθημερινών απορριμμάτων μιας χρήσης.

Οι πράσινες κάρτες αφορούν σε διαδραστικά παιχνίδια, τα οποία
μπορούν να παιχτούν ομαδικά μέσα στην τάξη. Αποτελούν εργαλεία
προώθησης της κριτικής σκέψης, ενεργοποίησης, ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για το ζήτημα των απορριμμάτων.

Οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να διαρκούν περίπου
όσο μια ή 2 σχολικές ώρες. Χρησιμοποιήστε τις κάρτες μέσα στην τάξη και
εισαχθείτε με τους μαθητές σας σε σύγχρονες εκπαιδευτικές
προσεγγίσεις, όπου η περιβαλλοντική εκπαίδευση και πιο εξειδικευμένα
η γνώση για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων αποτελούν
σύγχρονα και απαραίτητα εργαλεία για τις επόμενες γενιές.
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Στο πάνω μέρος της κάρτας θα αναγράφεται με λευκά γράμματα σε ποια κατηγορία

ανήκει η δραστηριότητα της κάρτας: πρόληψη, επανάχρηση ή διαλογή στην πηγή.

Κάποιες κάρτες μπορεί να ανήκουν σε παραπάνω από μια κατηγορίες ή σπάνια σε

καμία.

Θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την 

εκτέλεση της δραστηριότητας

Θα βρείτε την λίστα με τα υλικά που 

είναι απαραίτητα για την εκάστοτε 

κάρτα

Σε κάποιες κάρτες υπάρχουν εικόνες

με τα βήματα κατασκευής ή 

βοηθητικές εικόνες για την εκτέλεση 

της δραστηριότητας.

Στο κάτω μέρος της κάρτας θα βρείτε 

πληροφορίες για την ηλικιακή 

καταλληλότητα, αν πρόκειται για 

ατομική ή ομαδική δραστηριότητα και 

για την χρονική διάρκεια
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Ποιοί είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι της εργαλειοθήκης;

➔ Καλλιεργείται η άποψη ότι η διαχείριση των απορριμμάτων απαιτεί 

συνεργασία και συλλογικότητα.

➔ Οι μαθητές αναπτύσσουν κριτική σκέψη, όσον αφορά στο ζήτημα 

διαχείρισης απορριμμάτων.

➔ Εξοικειώνονται με τις έννοιες της επανάχρησης υλικών και την μείωση 

συσκευασιών μιας χρήσης.

➔ Αντιλαμβάνονται την διαδικασία της ολοκληρωμένης διαχείρισης 

απορριμμάτων, μαθαίνοντας για την πρόληψη, την επανάχρηση και την 

διαλογή στην πηγή.

➔ Ενημερώνονται για τον κανονισμό καθαριότητας και το τι προβλέπει.
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Το επιτραπέζιο παιχνίδι:

“Το νου σου στα απορρίμματα” 

αποτελεί ένα επιπλέον εκπαιδευτικό εργαλείο.

Μπορεί να παιχτεί στην τάξη ή σε εκδρομές ή στο προαύλιο.

Στις επόμενες σελίδες ακολουθεί το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορείτε να

βασιστείτε για να πλαισιώσετε τις δραστηριότητες της εργαλειοθήκης. Μπορείτε να το

χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε συζήτηση στην τάξη. Στο κάθε κομμάτι της θεωρίας θα

αναγράφεται ενδεικτικά σε ποιες κάρτες της εργαλειοθήκης μπορείτε να το αξιοποιήσετε.

Στο τέλος του εγχειριδίου θα βρείτε συνοδευτικό υλικό, με περαιτέρω πηγές και βιβλιογραφία

για την επιμόρφωσή σας, αν δείτε ότι το ζήτημα διαχείρισης των απορριμμάτων σας έχει

ξυπνήσει το ενδιαφέρον, ώστε να συνεχίσετε να ενημερώνετε τους μαθητές σας και να

προετοιμάζετε την επόμενη γενιά με γνώση και εργαλεία για έναν πιο βιώσιμο και οικολογικό

τρόπο ζωής.



Τι είναι τα απορρίμματα;

Ως απορρίμματα ή απόβλητα θεωρούνται υπολείμματα τροφών και

αντικείμενα τα οποία έχουν παύσει να εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο

έχουν κατασκευαστεί. Τα απορρίμματα διακρίνονται σε στερεά απόβλητα και

υγρά απόβλητα (ή λύματα). Ιδιαίτερα επικίνδυνα για τους βιολογικούς

οργανισμούς είναι τα τοξικά απόβλητα και τα πυρηνικά απόβλητα. Σύμφωνα

με την επίσημη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat,

παρήχθησαν 505 κιλά αστικά απόβλητα κατά μέσο όρο ανά άτομο στην

Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020, τέσσερα περισσότερα σε σχέση με ένα χρόνο

νωρίτερα και 38 κιλά περισσότερα σε σχέση με τα επίπεδα του 1995.

Κάρτες: 8, 11, 13

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B1


Σκέψου!

Στη φύση δεν υπάρχουν απορρίμματα. Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό έμβιο 

ον που παράγει απορρίμματα, μεταποιεί δηλαδή πρώτες ύλες,

με τρόπο που δεν μπορούν να απορροφηθούν από τους φυσικούς κύκλους.

Το 2019, το οποίο αφορούν και τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα, η

κατά κεφαλήν παραγωγή αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα

διαμορφώθηκε στα 524 κιλά ανά κάτοικο, σημειώνοντας αύξηση κατά

1,7% σε σχέση με το 2018, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ ήταν 502 κιλά.



Τι τα κάνουμε αυτά τα απόβλητα; Τα θάβουμε σε χωματερές, σχεδόν όλα. Το 77,6% των

ΑΣΑ οδηγούνται σε ταφή, το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ. Μόνο το 19,9% πάνε

για ανακύκλωση ή κομποστοποίηση (έναντι 48,5% στη Γερμανία και 32,5% στη Σουηδία),

ενώ μόνο το 1,3% χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας.

Τα απόβλητα που παράγονται σήμερα στην Ελλάδα προέρχονται από διάφορες πηγές.

Για παράδειγμα, το 2018 το μεγαλύτερο μέρος των 45,6 εκατ. τόνων στερεών αποβλήτων

που δημιουργήθηκαν στη χώρα -σχεδόν τα μισά- προέρχονταν από τα ορυχεία και τα

λατομεία. Άλλες κατηγορίες αποβλήτων περιλαμβάνουν τις ηλεκτρικές μπαταρίες,

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, αυτοκίνητα και άλλα προϊόντα, ενώ πολλά

απόβλητα παράγει και ο πρωτογενής τομέας (εκτιμώνται περί τους 12,5 εκατ. τόνους το

2018 -εκ των οποίων το 80% από την κτηνοτροφία). Σύμφωνα με εκτιμήσεις του 2015,

παράγουμε 142 κιλά απόβλητα τροφίμων ανά κάτοικο κάθε χρόνο -τα περισσότερα στην

ΕΕ- την ώρα που ως χώρα είμαστε πέμπτοι ως προς το ποσοστό του πληθυσμού που

βρίσκεται σε επισιτιστική ανασφάλεια.Μια πολύ σημαντική υποκατηγορία των στερεών

αποβλήτων είναι τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) που περιλαμβάνουν τα σκουπίδια

των νοικοκυριών, αλλά και σκουπίδια από γραφεία, καταστήματα και δημόσιους

οργανισμούς. Κάθε ένας από εμάς στην Ελλάδα κατά μέσο όρο παράγει πάνω από μισό

τόνο τέτοια απόβλητα κάθε χρόνο.

Πόσα απορρίμματα παράγουμε;



Υπάρχουν και άλλες δομές που ανακυκλώνουν ή επαναχρησιμοποιούν. Στην Ελλάδα έχουμε 143 

εγκεκριμένα διαλυτήρια αυτοκινήτων. Ένα μεγάλο ποσοστό των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (περίπου 44%) επαναχρησιμοποιούνται σε άλλες χρήσεις 

(επιχώσεις, επιστρώσεις αγροτικών δρόμων κλπ.). Ένα επίσης μεγάλο ποσοστό, όμως, (άγνωστο 

πόσα ακριβώς) απορρίπτονται ανεξέλεγκτα στα φυσικά οικοσυστήματα.

Η Ελλάδα ανακυκλώνει περίπου το 60% των αποβλήτων συσκευασιών (που πάνε στους

γνωστούς μπλε κάδους), ένα ποσοστό κοντά στον μέσο όρο της Ε.Ε. Ανακυκλώνουμε σχεδόν όλες

τις χάρτινες και μεταλλικές συσκευασίες που πετιούνται, αλλά μόνο το 1/3 των πλαστικών

συσκευασιών και ένα μικρότερο ποσοστό συσκευασιών από γυαλί και ξύλο.

Η όποια ανακύκλωση, δε, γίνεται κυρίως στο εξωτερικό. Το 55,6% των χάρτινων συσκευασιών

που πετιούνται στην Ελλάδα, εξάγονται σε τρίτες χώρες για να ανακυκλωθούν. Όλες οι γυάλινες

συσκευασίες που πετιούνται, εξάλλου, ανακυκλώνονται στη Βουλγαρία, από εργοστάσιο

ελληνικών συμφερόντων.



Το νου σου στο πλαστικό.. που είναι το πιο 
δύσκολο υλικό προς ανακύκλωση

Τα πλαστικά είναι συνθετικές χημικές ενώσεις και μπορεί να είναι φυσικά,

ημισυνθετικά ή συνθετικά. Τα περισσότερα παράγονται από πετρέλαιο και

άλλα ορυκτά υλικά, παρόλο που μπορούν να παραχθούν και από άλλες

πηγές όπως η κυτταρίνη και το άμυλο καλαμποκιού. Σε σχέση με τους

υπόλοιπους ευρωπαϊκούς λαούς, οι Έλληνες ανακυκλώνουν ελάχιστα, ενώ

το μεγαλύτερο μέρος των απορριμμάτων οδηγείται σε ταφή, μια

διαδικασία η οποία κόστισε €111,2 εκατ., για τις ποσότητες πλαστικής

συσκευασίας που δεν ανακυκλώθηκαν το 2019.

https://www.newmoney.gr/tag/aporrimmata/


● ΡΕΤ (τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο)

Το PET χρησιμοποιείται κυρίως σε δοχεία μιας χρήσης, όπως

μπουκάλια για αναψυκτικά και νερό, μπολ για σαλάτες και

dressing και άλλα, αλλά και σε οθόνες LCD, μόνωση καλωδίων,

μονωτικές ταινίες κ.α.. Έχει αναφερθεί πως σκεύη από PET

συχνά απορροφούν οσμές από τρόφιμα και υγρά που

αποθηκεύονται σε αυτά. Ανακυκλώνεται σε μεγάλο βαθμό και

αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά πλαστικά.

● HDPE ή HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)

Το HDPE βρίσκεται στις πλαστικές σακούλες για ψώνια και για

σκουπίδια, στα μπουκάλια γάλακτος και χυμού, στα δοχεία

παγωτού και γιαουρτιού, στα μπουκάλια σαμπουάν και

απορρυπαντικών, στους κουβάδες, σε σωλήνες και καφάσια. Η

ανακύκλωση του είναι συνηθισμένη.

Οι 7 κατηγορίες πλαστικού που αναλύονται, αποτελούν το Resin Identification Code

(RIC) που διαχωρίζει τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πλαστικά και διευκολύνει τους

πολίτες και τις εταιρείες ανακύκλωσης, στον διαχωρισμό τους κατά την ανακύκλωση.

Κάρτες: 5, 7, 12



● PVC (χλωριούχο πολυβινύλιο) Η χρήση του έχει μειωθεί

λόγω του τοξικού κύκλου ζωής του, αφού προκαλεί

προβλήματα τόσο στην υγεία του ανθρώπου, όσο και στην

υγεία του περιβάλλοντος. Οι διαδικασίες παραγωγής,

χρήσης και απόρριψης του είναι τοξικές. Θεωρείται από

τα πιο τοξικά πλαστικά, αφού απελευθερώνει πολλές

καρκινογόνες και τοξικές ουσίες. Ανακυκλώνεται σπάνια

και το υλικό που προκύπτει από την ανακύκλωσή του

χρησιμοποιείται σε πατώματα, φιλμ και φύλλα, καλώδια,

παπούτσια

● LDPE ή LDPE (πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας)

Κάποιες από τις χρήσεις του είναι το σελοφάν, τα

σακουλάκια τροφίμων, οι σακούλες σκουπιδιών, μαλακά

μπουκάλια, σωλήνες άρδευσης κ.α.. Αποτελεί μια πιο

λεπτή και ευέλικτη εκδοχή του πολυαιθυλενίου.

Θεωρείται αμετάβλητο υλικό και συνεπώς είναι ασφαλές

για τρόφιμα και πόσιμα υγρά. Δεν ανακυκλώνεται σε

μεγάλο βαθμό

Το νου σου στο πλαστικό.. που είναι το πιο 
δύσκολο υλικό προς ανακύκλωση

Κάρτες: 5, 7, 12



● PS (πολυστυρόλιο) Το απλό και καθαρό πολυστυρένιο

χρησιμοποιείται σε θήκες για CD, παιχνίδια, πλαστικά

μαχαιροπήρουνα μιας χρήσης και πλαστικά ποτηράκια που

μοιάζουν με γυάλινα, ενώ το διευρυμένο πολυστυρένιο το

βρίσκουμε σε αφρώδη ποτηράκια για ζεστά ροφήματα,

κουτιά και δίσκους φαγητού, προστατευτικά σε συσκευασίες

και μόνωση σε κτίρια. Το πολυστυρένιο ανακυκλώνεται, αλλά

με πολύ χαμηλούς ρυθμούς επειδή η ανακύκλωσή του είναι

δύσκολη.

● Άλλα πλαστικά Αυτή η κατηγορία αποτελεί μια ομπρέλα για

όλα τα πλαστικά που δεν ανήκουν σε καμία από τις

παραπάνω κατηγορίες, όπως ρητίνες και πλαστικά που

αποτελούνται από δύο ή περισσότερα υλικά. Οι ιδιότητες

εξαρτώνται και καθορίζονται κάθε φορά από το εκάστοτε

πλαστικό. Χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία,

στις ηλεκτρικές συσκευές, στους υπολογιστές και σε άλλα

ηλεκτρονικά, στα θερμός και άλλες συσκευασίες. Η

ανακύκλωσή τους είναι πάρα πολύ δύσκολη, λόγω της

πολυπλοκότητας του εκάστοτε πλαστικού.

Τα βιοπλαστικά υπάγονται σε αυτή την κατηγορία

● ΡΡ (πολυπροπυλένιο) Το πολυπροπυλένιο έχει πολλές

χρήσεις και μερικές από αυτές είναι τα δοχεία παγωτού και

τα μπουκάλια, δοχεία για ζεστό φαγητό, οι σακούλες για

πατατάκια, τα καλαμάκια, πιάτα που είναι ασφαλή για

χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων, κάποιοι βραστήρες,

έπιπλα κήπου, τάπερ και άλλα σκεύη φαγητού. Συνήθως τα

καπάκια των πλαστικών μπουκαλιών είναι από PP.

Θεωρείται ένα ασφαλές πλαστικό και ανακυκλώνεται

περιστασιακά, λόγω των χρωματισμών και των προσμίξεων

που μπορεί να έχει.



Η πρόληψη αποτελεί προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων επιλογών στην

διαχείριση αποβλήτων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία.

Τι είναι όμως πρόληψη? Η πρόληψη αποβλήτων περιλαμβάνει όλες τις

ενέργειες που λαμβάνονται πριν ένα αγαθό-αντικείμενο, ουσία-υλικό

χαρακτηριστεί απόβλητο. Τα προϊόντα μιας χρήσης χρησιμοποιούν τεράστια

ποσά πόρων και ενέργειας, τόσο για να παραχθούν, όσο και για να

ανακυκλωθούν, ενώ ο χρόνος χρήσης τους είναι ελάχιστος. Στην φύση δεν

υπάρχουν σκουπίδια, ακριβώς επειδή όλα ανήκουν σε έναν αέναο κύκλο

επανάχρησης. Η πρόληψη επομένως, αφορά στο να μην αποκτούμε

προϊόντα τα οποία σύντομα μετά από μια πολύ σύντομη περίοδο χρήσης

τους θα καταλήξουν να είναι άχρηστα απόβλητα.

Σκέψου!

Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μια τάση, 

που πολλοί άνθρωποι την ακολουθούν ως στάση 

ζωής και ονομάζεται “κίνημα zero waste” ή αλλιώς 

“κίνημα μηδενικών απορριμμάτων”. Πρόκειται για 

μια προσαρμοσμένη καταναλωτική συμπεριφορά, 

όπου αλλάζοντας καθημερινές συνήθειες 

σταματάς να παράγεις απορρίμματα. Όπως 

δηλώνουν οι υποστηρικτές αυτής της φιλοσοφίας: 

“ δεν χρειάζονται 5 ανθρώποι που να εφαρμόζουν 

την Zero Waste λογική σωστά, αλλά ένα 

εκατομμύριο άνθρωποι που να την προσπαθούν 

έστω και λάθος. ”

Πρόληψη



Μερικές απλές συνήθειες που μπορούμε να εφαρμόσουμε για να μειώσουμε τα 
απορρίμματα που παράγουμε:

Κάρτες: 8, 9, 11, 13, 14, 17



Πλαστική Ρύπανση

Ρύπανση ονομάζουμε την παρουσία ρύπων στο περιβάλλον (δηλαδή κάθε

είδους ουσίας, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας) σε τέτοια

ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές

επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα

οικοσυστήματα. Κατά τον 21ο αιώνα, η χρήση του πλαστικού διαδόθηκε

ευρέως, καθώς πρόκειται για ένα προϊόν φθηνό, εύπλαστο και ανθεκτικό

(PlasticsEurope et al., 2018). Σαν αποτέλεσμα, τα περισσότερα πλαστικά που

παράγονται είναι μιας χρήσης και πετιούνται άμεσα. Τουλάχιστον το 75% των

πλαστικών που έχουν συνολικά παραχθεί παγκοσμίως αποτελούν αυτή τη

στιγμή απόβλητο. Και τουλάχιστον 1/3 από αυτά τα πλαστικά απόβλητα

έχουν καταλήξει στη φύση, στο πόσιμο νερό και στις θάλασσες (de Souza

Machado et al., 2018).

Πρόληψη



Μερικές απλές συνήθειες που μπορούμε να εφαρμόσουμε για να μειώσουμε τα 

πλαστικά απορρίμματα που παράγουμε:

Κάρτες: 8, 9, 11, 13, 14, 17

Σκέψου!

Ένας μέσος άνθρωπος καταπίνει ως και 5 γραμμάρια πλαστικό κάθε εβδομάδα! Σαν

να τρώει μια πιστωτική κάρτα κάθε εβδομάδα!

Σε περιοχές ανεξέλεγκτης διαχείρισης έχει επηρεαστεί η ζωή των κατοίκων με

αναπνευστικά, καρδιολογικά και νευρολογικά προβλήματα. Τα πλαστικά

απορρίμματα αποτελούν αιτία τραυματισμού ή και θανάτωσης πολλών ειδών άγριας

ζωής.



Η επανάχρηση πρόκειται κυρίως για μια αλλαγή νοοτροπίας. Αποτελεί μια

απάντηση στον σύγχρονο τρόπο ζωής, όπου πολύ εύκολα αντικαθιστούμε παλιά

προϊόντα αγοράζοντας καινούρια. Ας μην ξεχνάμε και την σύγχρονη τάση των

μεγάλων εταιριών παραγωγής να εφαρμόζουν την λεγόμενη σχεδιασμένη

αχρηστία: μια επιχειρηματική στρατηγική στην οποία η απαξίωση (η διαδικασία

της αχρήστευσης- είτε επειδή τα προϊόντα καθίστανται εκτός τρέχουσας

μόδας/στυλ είτε επειδή δεν είναι πλέον χρησιμοποιήσιμα) ενός προϊόντος έχει

σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σε αυτό από τη σύλληψη του. Λύση σε αυτό

αποτελούν προσωπικές αλλαγές. Ανταλλακτικά παζάρια, διοργάνωση φεστιβάλ

που προάγουν τους τρόπους αλλά και την κουλτούρα ανταλλαγής ή επανάχρησης,

συμμετοχή σε δίκτυα επανάχρησης προϊόντων αποτελούν λύσεις.

Επανάχρηση

Σκέψου!

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ η βιομηχανία της μόδας

θεωρείται η δεύτερη πιο μολυσματική βιομηχανία

στον κόσμο. Όσον αφορά τις εκπομπές CO2 είναι

υπεύθυνη για περισσότερες εκπομπές από όσες

προέρχονται από την αεροπορία και τη ναυτιλία,

μαζί! Αυτός που πληρώνει το τίμημα των χαμηλών

τιμών της γρήγορης μόδας είναι η φύση, αν

αναλογιστούμε ότι για να φτιαχτεί ένα τζιν

χρειάζονται 7.500 λίτρα νερού. Αυτά ισοδυναμούν

με την ποσότητα νερού που καταναλώνει ο μέσος

άνθρωπος για επτά ολόκληρα χρόνια. Επιπλέον,

περίπου μισό εκατομμύριο τόνοι μικροϊνών, που

ισοδυναμούν με τρία εκατομμύρια βαρέλια

πετρελαίου, φτάνουν στον ωκεανό κάθε χρόνο.



Κέντρο Δημιουργικής Επανάχρησης Υλικών (ΚΔΕΥ): Τα ΚΔΕΥ αποτελούν 

οριοθετημένους και οργανωμένους χώρους, στους οποίους οι πολίτες μπορούν να 

αποθέτουν μεταχειρισμένα αντικείμενα. Ένα ΚΔΕΥ μπορεί να αποτελείται από μια απλή 

κτιριακή υποδομή, όπου δημιουργούνται διακριτοί χώροι για την ταξινόμηση, την 

επιδιόρθωση και την αποθήκευση αντικειμένων. Στα ΚΔΕΥ δύναται να γίνονται 

αποδεκτά, μεταχειρισμένα αντικείμενα κάθε είδους, όπως είδη ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παιχνίδια, έπιπλα, ποδήλατα, βιβλία και 

κλωστοϋφαντουργικά είδη. Οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) 

κατοίκων, υποχρεούνται στην υλοποίηση και λειτουργία τουλάχιστον ενός ΚΔΕΥ έως το 

έτος 2023.

Κάρτες: 1, 2, 5, 7, 10



Η διαλογή στην πηγή αφορά στον διαχωρισμό των υλικών προς ανακύκλωση

στους αντίστοιχους κάδους, με τα κύρια να είναι: πλαστικό, μέταλλο, χαρτί,

γυαλί και βιοαπόβλητα. Μέχρι σήμερα η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναμιγνύει όλα τα ανακυκλώσιμα σε έναν κάδο (τον

μπλε), με αποτέλεσμα οι πολίτες να πληρώνουν μέσω των δημοτικών τελών τη

διαχείριση των κάδων αυτών. Η διαλογή στην πηγή, η ξεχωριστή δηλαδή

συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών σε διαφορετικά ρεύματα, εξασφαλίζει

εξοικονόμηση πόρων για τους Δήμους και κατ’ επέκταση μειωμένα δημοτικά

τέλη. Παράλληλα, τα υλικά δεν επιμολύνονται και μπορούν να

επαναξιοποιηθούν ως πρώτες ύλες και η ανακύκλωση να μπορεί να

λειτουργήσει.

Διαλογή στην πηγή



Υποδομές που περιλαμβάνουν οι δήμοι για να επιτύχουν την ανακύκλωση με 
διαλογή στην πηγή:

Κάρτες: 3, 6, 8, 11



Γνωστό και ως “Green Dot”. Το σύμβολο αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η

συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη. Είναι ένα σύμβολο που χρησιμοποιείται στις

συσκευασίες και σημαίνει ότι ο παραγωγός συμμετέχει σε σύστημα εναλλακτικής

διαχείρισης και συνεισφέρει οικονομικά για την ανακύκλωση του προϊόντος.

Το σύμβολο αυτό (mobius loop), αναγράφεται στα προϊόντα που είναι κατάλληλα για

ανακύκλωση. Δεν σημαίνει ότι η συσκευασία έχει φτιαχτεί από ανακυκλωμένα υλικά.

Το σύμβολο αυτό, όπως το παραπάνω, υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για

ανακύκλωση. Το ποσοστό που αναγράφεται στο εσωτερικό είναι το ποσοστό του

ανακυκλωμένου υλικού που περιέχεται στο προϊόν.

Όταν υπάρχει το σύμβολο αυτό σε ένα προϊόν, σημαίνει ότι κατασκευάζεται από

ανακυκλωμένο αλουμίνιο και μπορεί να ανακυκλωθεί ξανά.

Χρησιμοποιείται για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και σημαίνει ότι έχουν 

παραχθεί μετά τις 13 Αυγούστου 2005, και ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται στους 

κάδους μαζί με τα οικιακά απόβλητα αλλά να διατίθενται ξεχωριστά ώστε να 

ανακυκλώνονται.

Πολύτιμη γνώση αποτελεί η σηματοδότηση πάνω στις συσκευασίες. 

Διαλογή στην πηγή

X%

Το σύμβολο υπάρχει σε γυάλινες συσκευασίες (μπουκάλια, βάζα κτλ) και προτρέπει στην 

ανακύκλωσή τους.



Το σύμβολο αυτό δεν συνδέεται με την ανακύκλωση αλλά είναι μια παράκληση προς

τους υπεύθυνους πολίτες να απορρίπτουν το προϊόν με τον πιο κατάλληλο τρόπο.

Δύναται επίσης να τοποθετηθεί σε κάποιο σημείο όπου υπάρχει κάδος απόρριψης

αποβλήτων.

Το προϊόν με το εν λόγω σύμβολο είναι κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμο ατσάλι

που μπορεί να ανακυκλωθεί ξανά.

Συναντάται σε χαρτί ή προϊόντα ξύλου και σημαίνει ότι το ξύλο προέρχεται από δάση

που διαχειρίζονται με βιώσιμο τρόπο και σύμφωνα με τις αρχές του FSC.

Η μπλε πράσινη μαργαρίτα είναι το οικολογικό σήμα της ΕΕ. Πρόκειται για εθελοντικό

σήμα που πιστοποιεί την βελτιωμένη περιβαλλοντική επίδοση συγκεκριμένων

προϊόντων ή /και υπηρεσιών ανάμεσα σε άλλα της ίδιας κατηγορίας και απονέμεται

από τρίτο ανεξάρτητο φορέα βάσει πολλαπλών κριτηρίων που έχουν προκύψει μετά

από αξιολόγηση κύκλου ζωής.

Το σύμβολο υπάρχει σε γυάλινες συσκευασίες (μπουκάλια, βάζα κτλ) και 

προτρέπει στην ανακύκλωσή τους.

Κάρτα: 15



Μετά από όσα είδαμε καταλαβαίνουμε ότι για την ολοκληρωμένη διαχείριση

απορριμμάτων, οφείλουμε να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας και να

αντιστρέψουμε την πυραμίδα. Μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη,

επανάχρηση όσων περισσότερων προϊόντων μπορούμε, ανακύκλωση με

διαλογή στην πηγή όσων θέλουμε να απορρίψουμε. Η ανάκτηση ενέργειας

από την καύση των απορριμμάτων καθώς και η απόρριψη τους σε ΧΥΤΑ,

θεωρούνται πλέον παρωχημένοι τρόποι διαχείρισης των αποβλήτων μας.

Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων



Κάρτες: 3, 6, 8, 9, 11, 13, 17



Ο Κανονισμός Καθαριότητας ενός Δήμου ρυθμίζει όλες τις υποχρεώσεις

και τα δικαιώματα του Δήμου και των πολιτών, που αφορούν στην τήρηση

της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, την προστασία του

περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στην πόλη.

Παράλληλα ένας Κανονισμός Καθαριότητας συμβάλει στην γνωστοποίηση

των σχετικών κανόνων και την εφαρμογή τους από κάθε εμπλεκόμενο

μέρος (Υπηρεσία Καθαριότητας και άλλες δημοτικές υπηρεσίες, κάτοικοι,

επαγγελματίες και επισκέπτες της πόλης) καθώς επίσης στην διαχείριση

των απορριμμάτων κάθε μορφής. Είναι σημαντικό να ενημερωνόμαστε για

τον κανονισμό καθαριότητας που ισχύει στον δήμο μας.

Ο Κανονισμός Καθαριότητας



Κάρτα: 16



● Το εκπαιδευτικό πακέτο «Ορθολογιστική Διαχείριση των Απορριμμάτων» Το συνολικό πακέτο περιέχει 

ολοκληρωμένα υλικά για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (την Προδημοτική, τη Δημοτική και τη Μέση 

Εκπαίδευση) που καλύπτουν όλα τα κρίσιμη ζητήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων. 

http://www.greendot.com.cy/gr/view-subpage-greeniversity/19/educational-materia

● Το Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο με τίτλο: “Θαλάσσια απορρίμματα – Το αποτύπωμα των ανθρώπων 

στις ακτές και τις θάλασσες” αποτελούμενο από Φύλλα Εργασίας, Φύλλα Πληροφοριών και Διευκρινίσεις προς 

τους εκπαιδευτικούς.

http://medsos.gr/medsos/2008-08-12-07-14-43/2008-08-28-11-24-19/lifeammos/1610–life-ammos.html

● «Μάθε.. Νοιώσε… Δράσε : Μαζί για θάλασσες χωρίς σκουπίδια» Σχέδια μαθήματος και δραστηριότητες 

(Marlisco ) http://www.medies.net/_uploaded_files/publications/marlisco_gr.pdf

● Τα απορρίμματα στη ζωή μας Εκπαιδευτικό υλικό που προσεγγίζει το θέμα των απορριμμάτων και 

αποτελείται από τρία μέρη και αντίστοιχα τεύχη:

Το πρώτο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό και αποτελεί βοήθημα για τον δικό του ρόλο. 

http://www.moec.gov.cy/dkpe/chrisimo_yliko/aporrimata_viivlio_ekpaideftikou.pdf

Το δεύτερο περιέχει χρήσιμες γνώσεις και στοιχεία για την επεξεργασία των θεμάτων, τη διευκρίνιση εννοιών 

και την εμβάθυνση σε σχετικές τεχνολογίες.

http://www.moec.gov.cy/dkpe/chrisimo_yliko/aporrimata_genikes.pdf

Το τρίτο τεύχος απευθύνεται στον μαθητή και αποτελεί τον κορμό μιας σειράς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

οι οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν ανεξάρτητα ή συνδυαστικά.

http://www.moec.gov.cy/dkpe/chrisimo_yliko/aporimmata_vivlio_mathiti.pdf

● Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Απορρίμματα: Τα χρήσιμα… άχρηστα» του ΚΠΕ ΕΔΕΣΣΑΣ           http://kpe-

edess.pel.sch.gr/ethniko.htm

● «Αγαπώ την πόλη μου .. γι αυτό και ανακυκλώνω» ΚΠΕ ΝΑΟΥΣΑΣ http://www.kpenaousas.gr/files/tetradio-

agapo-tin-poli-mou.pdf

● «Μην απορρίπτεις τα απορρίμματα» Εκπαιδευτικό υλικό του ΚΠΕ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ http://goo.gl/pllmRr

● «Παρέα με την κυρία ΜΕΑ» Εκπαιδευτικό υλικό ΚΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

http://users.sch.gr/organopoulos/ekpaideytiko_yliko/kpe_an_olympou_mea_2010a.pdf

Βιβλιογραφία

http://www.greendot.com.cy/gr/view-subpage-greeniversity/19/educational-materia
http://medsos.gr/medsos/2008-08-12-07-14-43/2008-08-28-11-24-19/lifeammos/1610–life-ammos.html
http://www.medies.net/_uploaded_files/publications/marlisco_gr.pdf
http://www.moec.gov.cy/dkpe/chrisimo_yliko/aporrimata_viivlio_ekpaideftikou.pdf
http://www.moec.gov.cy/dkpe/chrisimo_yliko/aporrimata_genikes.pdf
http://www.moec.gov.cy/dkpe/chrisimo_yliko/aporimmata_vivlio_mathiti.pdf
http://kpe-edess.pel.sch.gr/ethniko.htm
http://www.kpenaousas.gr/files/tetradio-agapo-tin-poli-mou.pdf
http://goo.gl/pllmRr
http://users.sch.gr/organopoulos/ekpaideytiko_yliko/kpe_an_olympou_mea_2010a.pdf


● Οδηγός ανάπτυξης διαθεματικών δραστηριοτήτων Π.Ε.

Θεωρητικό μέρος για διαχείριση απορριμμάτων  (σελ 62- 67)

http://www.env-edu.gr/Documents/%CE%A3%CE%B5%CE%BB.%2041-80.pdf

Δραστηριότητες για τη διαχείριση απορριμμάτων (σελ 135)

http://www.env-edu.gr/Documents/%CE%A3%CE%B5%CE%BB.%20121-164.pdf

● ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Προβλήματα και η αντιμετώπισή τους [Θεωρητικό μέρος – Οδηγός εκπαιδευτικών] 

http://goo.gl/4KjIi6

● Οδηγός κομποστοποίησης http://users.sch.gr/organopoulos/ekpaideytiko_yliko/gliaos_kostas_combost.pdf

● «Μην κλαις τενεκεδούλα» Οικολογική ιστορία για παιδιά, του ΚΠΕ Καλαμάτας http://www.kpe-

kalamatas.gr/gr_pages/tenekedoula.pdf

● «Τα όνειρα των σκουπιδιών» Οικολογική ιστορία για παιδιά, του ΚΠΕ Καλαμάτας

http://www.kpe-kalamatas.gr/gr_pages/skoupidia.pdf
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