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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



1. Τα σκουπίδια σαν πρόβλημα της σημερινής κοινωνίας

Πριν από λίγο καιρό ο Στίβεν Χόκινγκ, με μια δυσοίωνη πρόβλεψη, δήλωσε πως αν το 

ανθρώπινο είδος θέλει να επιζήσει, θα πρέπει να μετακομίσει σε άλλο πλανήτη. Λίγα χρόνια 

νωρίτερα μια τέτοια σκέψη θα περιοριζόταν στα συγγράμματα επιστημονικής φαντασίας ενώ 

σήμερα αναμένεται να τεθεί σοβαρά στο τραπέζι των συζητήσεων. Ο λόγος δεν είναι η 

ανάπτυξη διαστημικής τεχνολογίας αλλά το γεγονός ότι μέρα με τη μέρα το περιβάλλον του 

γαλάζιου πλανήτη γίνεται όλο και λιγότερο βιώσιμο για τον άνθρωπο εξαιτίας της μόλυνσης και 

στέρησης των πηγών.

Το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων αποτελεί ένα από τα τρία σημαντικότερα 

παγκοσμίως, μαζί με την έλλειψη νερού και τις κλιματικές αλλαγές ενώ μεταφέρεται από γενιά 

σε γενιά. Τα τρία αυτά προβλήματα τείνουν να ενωθούν σε ένα ενώ και η αντιμετώπισή τους 

απαιτεί μια ενιαία πολιτική. Η τελευταία τάση στην επιστήμη της διαχείρισης αποβλήτων 

απαιτεί π.χ. να διαλέγουμε τρόπους που να μην συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή, κάτι που 

δεν μας απασχολούσε πριν από μια δεκαετία.

Τρεις είναι οι βασικές πηγές αποβλήτων: το περίσσευμα απόκτησης πρώτων υλών, ο 

μετασχηματισμός των πρώτων υλών σε προϊόντα και το περίσσευμα των προϊόντων μετά τη 

χρήση τους. Μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα προσανατολίζεται περισσότερο στην τρίτη φάση 

παραγωγής αποβλήτων, στα αστικά απορρίμματα. Στην πραγματικότητα όμως, τα απόβλητα των 

δύο προηγούμενων φάσεων είναι πολύ περισσότερα, πολύ συχνά πιο επικίνδυνα και συνδέονται 

στενά με την επιβίωση της ανθρωπότητα, διότι συμβάλλουν στην εξάντληση των πρώτων υλών.



Θα αναρωτηθεί κανείς πως φθάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Στο πρώτο ήμισυ του αιώνα που 

έφυγε, ο περισσότερος πληθυσμός κατοικούσε σε μικρές πόλεις και χωριά, διατηρούσε κάποιες 

μικρές καλλιέργειες και είχε λίγα κατοικίδια ζώα με συνέπεια τα οργανικά τα όποια παρήγαγε να 

τα μετατρέπει σε κομπόστ ή να δίνονται σαν τροφή στα ζώα τους. Τα χαρτιά, τα μπουκάλια, τα 

μέταλλα ή άλλες συσκευασίες ήταν πολύτιμα υλικά για διάφορες χρήσεις και εν συνεχεία για το 

τζάκι, το μαγκάλι ή την ανακύκλωση. 

Μετά τον πόλεμο πολιτικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί και χωροταξικοί λόγοι συντέλεσαν ώστε να 

οδηγηθούμε σιγά - σιγά στη σημερινή κατάσταση. Έτσι, το δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα η 

ύπαιθρος ερημώθηκε σε μεγάλο βαθμό και οι πόλεις διογκώθηκαν απρογραμμάτιστα για να 

καταλήξουν στην σημερινή τους μορφή με τους πολίτες στοιβαγμένους σε πολυώροφα κτίρια με 

κεντρική θέρμανση και χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε ελεύθερο χώρο, με συνέπεια να μην 

είναι δυνατή η αξιοποίηση μεγάλου μέρους των σκουπιδιών, δηλαδή των χαρτιών ή των 

οργανικών. Έτσι, η πληθυσμιακή έκρηξη των πόλεων σε συνδυασμό με τη συγκεκριμένη 

χωροταξική τους κατάληξη και δομή οδήγησαν τις σημερινές πόλεις στην υπέρμετρη 

παραγωγή σκουπιδιών.

Όμως, οι αλλαγές που συντελέσθηκαν και είχαν σαν αποτέλεσμα την τεράστια αύξηση των 

σκουπιδιών, δεν σταματάνε εδώ. Έτσι, τις τελευταίες δεκαετίες αυξήθηκαν υπέρμετρα οι 

καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών, έγιναν τεράστιες αλλαγές στους τρόπους συσκευασίας 

των προϊόντων, αυξήθηκαν υπερβολικά τα συσκευασμένα προϊόντα, οι συσκευασίες έγιναν 

μεγαλύτερες, βαρύτερες, μιας χρήσης και λιγότερο φιλικές προς το περιβάλλον. Η διάρκεια 

ζωής συσκευών και προϊόντων μειώθηκε σημαντικά, ενώ τα πλαστικά, που δύσκολα 

ανακυκλώνονται και αποικοδομούνται, μπαίνουν όλο και πιο πολύ στη ζωή μας. 

Παράλληλα, η μόνη «τεχνική» που εφαρμοζόταν στη διαχείριση των απορριμμάτων στις πόλεις, 

μικρές ή μεγάλες, ήταν η συλλογή και το ξεφόρτωμά τους, κυριολεκτικά οπουδήποτε, και εν 

συνεχεία στις περισσότερες περιπτώσεις ακολουθούσε η ανεξέλεγκτη ή «ελεγχόμενη» καύση 

τους. Οι λίγοι δήμοι που προσπάθησαν, αποτυχημένα τελικά, να υλοποιήσουν κάποια 

προγράμματα ανάκτησης υλικών ήταν οι εξαιρέσεις.



Mε την αρχή της νέας χιλιετίας τα σκουπίδια και τα προβλήματα συσσωρεύτηκαν και η 

διαχείριση των απορριμμάτων έφθασε να αποτελεί το πιο εκτεταμένο, σοβαρό και πολυσύνθετο 

περιβαλλοντικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Οι διαστάσεις του προβλήματος έχουν φθάσει σε 

οριακό σημείο. Έτσι, σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν περίπου 1.200 χωματερές, από τις 

οποίες η συντριπτική πλειοψηφία τους δεν έχουν και τυπικά άδεια λειτουργίας, ενώ σχεδόν 

όλες λειτουργούν χωρίς να τηρούν στοιχειώδεις κανόνες υγειονομικής ταφής. Ο έλεγχος 

ακόμα και οι κυρώσεις για τους όρους λειτουργίας τους παραμένουν ακόμη ανύπαρκτες. Η 

εικόνα της απόρριψης των απορριμμάτων συμπληρώνεται και με ένα τεράστιο αριθμό 

μικρών ή μεγαλύτερων σκουπιδότοπων της τάξης των 10.000-15.000 σε όλη τη χώρα. Είναι 

συνηθισμένη η εικόνα της βουνοπλαγιάς δίπλα σε κεντρικό δρόμο, του ρέματος ή ενός 

χειμάρρου, όπου οι γύρω κοινότητες 'απαλλάσσονται' από τα σκουπίδια τους, χωρίς να 

αναρωτιέται κανείς για το τι θα απογίνουν και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό το γεγονός στο 

περιβάλλον και την υγεία. Σε σχέση με την ποσότητα των απορριμμάτων αυτή αυξάνεται τα 

τελευταία χρόνια με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς σε σχέση με παλαιότερα. Τα επίσημα στοιχεία 

του 1987 αναφέρουν σαν ετήσια παραγωγή απορριμμάτων στην Ελλάδα τα 3 εκατομμύρια 

τόνους (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1987), ενώ σήμερα, με βάση τη μέτρηση του Υπουργείου Εσωτερικών 

(Κόλλιας, 1993) για μέση παραγωγή απορριμμάτων σε ένα κιλό ανά κάτοικο και ημέρα, 

εκτιμάται ότι το 2007 η παραγωγή των απορριμμάτων θα πρέπει να προσεγγίσει τα 6-6,5 

εκατομμύρια τόνους. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ, 

που χαρακτήρισε το αιώνα που φεύγει και που δεν θα πρέπει να είμαστε καθόλου υπερήφανοι γι’ 

αυτό.

Τα υγρά στραγγίσματα, που παράγονται στους χώρους απόρριψης, αποτελούν σημαντική απειλή 

για το περιβάλλον. Αυτά τα υγρά απόβλητα μπορούν να συγκριθούν με τα επικίνδυνα απόβλητα 

μιας ρυπογόνας βιομηχανίας, αφού μπορεί να περιέχουν μολυσματικά ή και τοξικά συστατικά. 

Εφόσον το επιτρέπουν οι γεωλογικές συνθήκες τα υγρά αυτά μπορεί να φθάσουν στα 

επιφανειακά και τα υπόγεια νερά, με συνέπεια τη ρύπανση ποταμιών, λιμνών και υγροβιότοπων, 

την αχρήστευση πηγών ύδρευσης και άρδευσης και την αύξηση του κινδύνου μετάδοσης 

ασθενειών στον άνθρωπο και στα ζώα. Πολλές φορές στη χώρα μας έχουν επαληθευτεί τέτοιοι 

μηχανισμοί ρύπανσης υπόγειων ή επιφανειακών νερών.

Τεράστιες εκτάσεις σε βουνά και παραλίες, δάση και υγροτόπους, θάλασσες και ποτάμια ή 

λίμνες, χαράδρες και βουνοκορφές μετατρέπονται σε μικρούς ή μεγάλους σκουπιδότοπους. Τα 

πλαστικά, τα μέταλλα και το αλουμίνιο χρειάζονται δεκαετίες, ίσως και μερικούς αιώνες, για να 

αποδομηθούν στο περιβάλλον, γι’ αυτό αποτελούν τα συνηθέστερα υλικά σε αυτούς τους 

χώρους. Ο καθαρισμός αυτών των περιοχών από τα σκουπίδια είναι μια όλο και πιο δύσκολη και 

δαπανηρή υπόθεση.



Το βιοαέριο, που εκλύεται στις χωματερές από την αποσύνθεση των οργανικών υλικών, 

ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και συμβάλλει με τα άλλα αέρια στο 'φαινόμενο του 

θερμοκηπίου' και την αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος. Επίσης, ευθύνεται και για τις 

αυταναφλέξεις των απορριμμάτων, για εκρήξεις ή ακόμη και  για κατάρρευση ολόκληρων 

περιοχών (π.χ. έκρηξη και κατάρρευση στη χωματερή της Κων/πολης με δεκάδες νεκρούς). 

Επίσης, οι σκουπιδότοποι αποτελούν αιτία για το περίπου 10% των πυρκαϊών στη χώρα μας. 

Μερικές από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων έχουν ξεκινήσει από 

σκουπιδότοπους, όπως για παράδειγμα από τον σκουπιδότοπο της Αυλώνας ξεκίνησε πυρκαγιά 

που έκαψε μεγάλες δασικές εκτάσεις στην Αττική.

Τους σκουπιδότοπους επισκέπτονται σε πολλές περιπτώσεις ζώα, που εκτρέφονται από τον 

άνθρωπο για το κρέας ή το γάλα τους προς αναζήτηση τροφής. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, 

ολόκληρα κοπάδια με πρόβατα, κατσίκια ή γουρούνια να βόσκουν σε σκουπιδότοπους. Επίσης, 

οι σκουπιδότοποι αποτελούν  εστίες αναπαραγωγής εντόμων και τρωκτικών. Τα προηγούμενα, 

σε συνδυασμό με τη μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από τα υγρά των 

σκουπιδιών, καθιστούν φανερό ότι οι σκουπιδότοποι είναι χώροι που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο 

τη δημόσια υγεία, αφού από αυτούς μπορούν να μεταδοθούν μολυσματικές ασθένειες.

Γνωρίζοντας ότι για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας, το κόστος 

διαχείρισης των απορριμμάτων θα αυξηθεί σημαντικά στο άμεσο μέλλον, και αναλογιζόμενοι 

ότι, το κόστος αντιμετώπισης ενός περιβαλλοντικού προβλήματος ελαχιστοποιείται, όσο πιο 

νωρίς και όσο πιο κοντά στην αιτία του αυτό αντιμετωπίζεται, είναι φανερό ότι συμφέρει να 

μειωθεί η ποσότητα των απορριμμάτων που παράγεται. Έτσι, σε όλες τις προηγμένες χώρες που 

αντιμετώπισαν ανάλογα προβλήματα πριν από δεκαετίες, στις λύσεις που επιλέχτηκαν 

περιλαμβανόταν η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ως κύρια πολιτική κατεύθυνση για τη 



διαχείρισή τους με σημαντικά περιβαλλοντικά, αλλά και οικονομικά οφέλη, ενώ οι ΧΥΤΥ 

αποτελούσαν την βασικότερη συμπληρωματική λύση για την ταφή των υπολοίπων. Σήμερα, η 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε όλα τα στάδια της παραγωγής τους αποτελεί τη 

βασική επιλογή πολιτικής, που προτείνεται από την Ε.Ε. και υλοποιείται πλέον στο σύνολο 

σχεδόν των μελών της Ε.Ε.

Όπου έχει εφαρμοσθεί η πολιτική της μείωσης των απορριμμάτων και ανάκτησης 

χρήσιμων υλικών από αυτά, αποδείχθηκε ότι ανάμεσα στα άλλα εκπαιδεύει και ενεργοποιεί 

τους πολίτες στην κατεύθυνση της προστασίας και του σεβασμού γενικότερα του 

περιβάλλοντος. Επίσης, η πολιτική της μείωσης των απορριμμάτων αντιμετωπίζει σε μεγάλο 

βαθμό και και τις αρνητικές αντιδράσεις των πολιτών στη χωροθέτηση των ΧΥΤΥ.

Από όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω, γίνεται φανερό ότι είναι ώριμες πλέον οι συνθήκες για να 

προχωρήσουμε από τους ανεξέλεγκτους σκουπιδότοπους σε προγράμματα μείωσης των 

απορριμμάτων και ανάκτησης υλικών. 

Με την έννοια 'Μείωση των Απορριμμάτων' εννοούμε μια σειρά τεχνικών επιλογών και 

νομοθετικών-οικονομικών ρυθμίσεων, καθώς και ένα πλαίσιο κοινωνικής συμπεριφοράς και 

ενεργής συμμετοχής των πολιτών, με στόχο τη δραστική ελάττωση του όγκου και του βάρους 

των απορριμμάτων, που καταλήγουν στους χώρους τελικής διάθεσης, σε όσο το δυνατόν πιο 

αρχικό στάδιο παραγωγής τους.

Η Μείωση των Απορριμμάτων μπορεί τεχνικά να επιτευχθεί με την Αποφυγή Παραγωγής 

τους, με Επαναχρησιμοποίηση Υλικών, με Ανακύκλωση Υλικών, με Κομποστοποίηση 

Οργανικών και με Εναλλακτική Διαχείριση Επικίνδυνων και Ειδικών Απορριμμάτων. 

Εκτός από αυτούς τους τρόπους μείωσης χρησιμοποιούνται διεθνώς και άλλες τεχνολογίες, 

εντασσόμενες στις τεχνικές για τη γενικότερη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτές οι 

τεχνολογίες είναι ο Μηχανικός Διαχωρισμός των Απορριμμάτων και οι Τεχνολογίες 

Ανάκτησης Ενέργειας (Καύση, Πυρόλυση, Αεριοποίηση). Τέλος, για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των απορριμμάτων είναι απαραίτητη η ασφαλής τελική διάθεση των υπολοίπων 

σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Παράλληλα, όλα τα προηγούμενα, 

θα πρέπει να υποστηριχθούν με νομοθετικά μέτρα, οικονομικές ρυθμίσεις και προγράμματα 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Ποιος είναι ο πιο απλός, πιο φτηνός, πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη διευθέτηση των 

σκουπιδιών; Είναι εύκολο - πρώτα απ' όλα να μην πραγματοποιούνται! Κατά συνέπεια η 

Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τους κατασκευαστές να σχεδιάσουν προϊόντα που θα 



δημιουργούν λιγότερα σκουπίδια και ρύπανση, από τη στιγμή που κατασκευάζονται έως και 

μετά την αχρήστευσή τους και να είναι φιλικά προς το περιβάλλον για όλη τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής τους. Αυτό λέγεται καθαρή τεχνολογία. Εμείς, ως καταναλωτές, έχουμε έναν 

καθοριστικό ρόλο για την ενθάρρυνση της καθαρής τεχνολογίας, επιλέγοντας να αγοράσουμε 

υπηρεσίες και προϊόντα "δίχως σκουπίδια".

Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να συμβάλει στην πρόληψη της δημιουργίας 

αποβλήτων και στην προώθηση της ανακύκλωσης, ενημερώνοντας τους καταναλωτές, 

υποστηρίζοντας την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη νέων και φιλικότερων προς το 

περιβάλλον αγαθών, και προωθώντας τρόπους παροχής προϊόντων και υπηρεσιών με 

χρήση λιγότερων πόρων. Ο δεσμός μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και αύξησης της 

ποσότητας αποβλήτων πρέπει να σπάσει. 

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να έχει μειωθεί έως το 2010 η τελική διάθεση αποβλήτων 

κατά 20 %, σε σύγκριση με το 2000, και κατά 50 % έως το 2050. Για να τον επιτύχει, έχει 

καταρτίσει στρατηγική με τις εξής προτεραιότητες : 

• Πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων. 

• Ανάκτηση των αποβλήτων μέσω επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης 

ενέργειας. 

• Βελτίωση των συνθηκών επεξεργασίας. 

• Ρύθμιση του θέματος της μεταφοράς τους. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δρα σύμφωνα με τέσσερις βασικές αρχές : 

• Την αρχή της πρόληψης: περιορισμός των αποβλήτων στην πηγή και ενθάρρυνση της 

βιομηχανίας να παράγει - και των καταναλωτών να επιλέγουν - προϊόντα κι υπηρεσίες 

που δημιουργούν λιγότερα απόβλητα. Επίσης, ανάπτυξη και προώθηση μιας 

πανευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανακύκλωση των αποβλήτων. 

• Την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει": αυτοί που δημιουργούν ρύπανση πρέπει να καλύπτουν 

το κόστος αντιμετώπισής της. Κατά συνέπεια, πρέπει να εντοπίζονται οι επικίνδυνες 

ουσίες και όσοι ρυπαίνουν πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή, την επεξεργασία 

και την ανακύκλωση των αποβλήτων που παράγουν. 

• Την αρχή της προφύλαξης: όταν διαφαίνεται ενδεχόμενος κίνδυνος, πρέπει να γίνονται 

προσπάθειες πρόληψής του. 



• Την αρχή της εγγύτητας: διευθέτηση των αποβλήτων όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 

πηγή δημιουργίας τους. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων κι ενθαρρύνει τους 

καταναλωτές να κάνουν επιλογές που προστατεύουν το περιβάλλον. Προσπαθεί να επηρεάσει 

τις αποφάσεις των παραγωγών και των καταναλωτών με: 

• τη χρήση οικολογικών σημάτων 

• την αντικατάσταση των επικίνδυνων ουσιών 

• τον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων 

• τις εκτιμήσεις για τον κύκλου ζωής 

• την ανάπτυξη καθαρότερων τεχνολογιών 

• πληροφοριακά φυλλάδια 

• εκστρατείες ευαισθητοποίησης 

• κατευθυντήριες αρχές 

• κανονισμούς και φορολογία. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει νομοθετικές πράξεις (οδηγίες) σχετικά με τα απόβλητα. 

• Ήδη από το 1975, η οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα απαιτούσε από τα κράτη μέλη να 

μεριμνούν για την πρόληψη της παραγωγής τους και για τη διάθεσή τους με τρόπο 

φιλικό για το περιβάλλον. 

• Η οδηγία για τα επικίνδυνα απόβλητα του 1991 καθόρισε τους κανόνες για τη διάθεσή 

τους. 

• Το 1992, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωσε το οικολογικό σήμα για να βοηθήσει τους 

καταναλωτές να αναγνωρίζουν τα "πράσινα" προϊόντα τα οποία πληρούν έναν αριθμό 

οικολογικών κριτηρίων. 

• Το 1994, η οδηγία για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών έθεσε 

στόχους για την ανάκτηση και την ανακύκλωση, που οδήγησαν στην επιτυχή επιλεκτική 

συλλογή απορριμμάτων σ' όλη την Ευρώπη. Ο στόχος για το 2008 είναι να γίνεται 

ανακύκλωση του 55-80% των απορριμμάτων και ανάκτηση τουλάχιστον του 60%. 

• Όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα για τα απόβλητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε πολλές 

αποφάσεις για τον περιορισμό των τοξικών αποβλήτων. Για παράδειγμα, μειώθηκαν τα 

βαρέα μέταλλα στις μπαταρίες. 

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως στόχο τη μείωση των διοξινών, οι οποίες είναι εξαιρετικά 

τοξικές χημικές ουσίες, κατά 90 % μεταξύ 1985 και 2000. Επίσης, μία νέα οδηγία τέθηκε 

σε ισχύ το 2005, για τον περιορισμό των διοξινών που εκπέμπονται κατά την 

αποτέφρωση . 



• Σύμφωνα με την οδηγία του 1999, είναι πλέον υποχρεωτική η συλλογή και η 

επεξεργασία του μεθανίου που εκπέμπεται από τους χώρους υγειονομικής ταφής 

αποβλήτων. Για το διάστημα 2006-2016 είχε τεθεί ως στόχος η μείωση κατά 65 % των 

βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής . 

• Υπάρχουν πολλοί άλλοι νόμοι σχετικά με τις μπαταρίες, τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια 

και διάφορα άλλα επικίνδυνα υλικά . 

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε την εξαγωγή ορισμένων επικίνδυνων αποβλήτων σε 

χώρες εκτός του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. 

Τον Δεκέμβριο 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μία νέα θεματική στρατηγική για την 

πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων. Η μακροπρόθεσμη αυτή στρατηγική αποβλέπει 

στη μετατροπή της ΕΕ σε μια κοινωνία ανακύκλωσης, κοινωνία που θα περιορίζει την 

παραγωγή αποβλήτων και θα τα χρησιμοποιεί ως πόρο. Σαν πρώτο βήμα, η Επιτροπή προτείνει 

την αναθεώρηση της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα, του 1975, την καθιέρωση προτύπων 

ανακύκλωσης και την υποχρέωση των κρατών μελών να αναπτύξουν εθνικά προγράμματα 

πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων. 



Τι μπορείς να κάνεις ΕΣΥ

1. Διερεύνησε τις επιλογές που έχεις στον τόπο σου για ανακύκλωση και ενθάρρυνε την 

οικογένειά σου να ταξινομεί τα σκουπίδια και να επαναχρησιμοποιεί ή ανακυκλώνει όσο το 

δυνατό περισσότερα.

2. Πολλά σούπερ μάρκετ προσφέρουν επαναχρησιμοποιούμενες πλαστικές σακούλες αντί για 

αναλώσιμες μιας χρήσης. Μπορεί να έχουν ένα ονομαστικό κόστος, όμως είναι πιο ισχυρές και 

διαρκούν περισσότερο. Όταν πηγαίνετε για ψώνια, θυμηθείτε να παίρνετε μαζί σας τις πλαστικές 

σακούλες αντί να παίρνετε καινούριες στο ταμείο.

3. Ίσως να μη χρειάζεστε τη συσκευασία που σας προσφέρετε. Πείτε στον υπεύθυνο εάν 

χρειάζεστε ή όχι επιπλέον σακούλες για να βάλετε μέσα τις αγορές σας, ή εάν πιστεύετε πως ένα 

προϊόν έχει πολύ άχρηστο περιτύλιγμα, το επιστρέφετε στον υπεύθυνο και συνιστάτε σ' αυτό το 

κατάστημα να χρησιμοποιήσει λιγότερο στο μέλλον.

4. Αγοράζοντας είδη σαν τα δημητριακά για το πρωϊνό ή τροφή 

για κατοικίδια ζώα χύμα μπορείτε να μειώσετε τα σκουπίδια και 

να εξοικονομήσετε συσκευασία.

5. Πού μπορείτε να βρείτε τα πράγματα που αναφέρθηκαν; 

Ψάξτε για καταστήματα επιδιόρθωσης στον τόπο σας και 

ενθαρρύνετε την οικογένειά σας και τους φίλους σας να τα 

χρησιμοποιήσουν, απ' ό,τι να πετούν τα πράγματα όταν 

παθαίνουν μία βλάβη. 

6. Πριν να πετάξετε ρούχα κατάλληλα να φορεθούν αλλά είναι 

εκτός μόδας και πριν αγοράσετε καινούρια, φανταστείτε τρόπους 

για να τα μετατρέψετε, να τους δώσετε νέα

7.   Μειώστε τα απορρίµµατα προτού ακόμη αγοράσετε τα προϊόντα, προτιμώντας αυτά που η 

συσκευασία τους είναι μικρή και φιλική προς το περιβάλλον. 

8.   Αναζητήστε το λογότυπο της ανακύκλωσης στα προϊόντα που αγοράζετε. 

9.   Αποφεύγετε τις συσκευασίες µιας χρήσης. Προτιμήστε τις επιστρεφόμενες φιάλες και 

συσκευασίες. 

10.   Επαναχρησιμοποιείστε υλικά αντί να τα πετάτε στα σκουπίδια. Μήπως τα παλιά προϊόντα ή 

συσκευές σας μπορούν να φανούν χρήσιμα σε κάποιον άλλο συμπολίτη σας; 



11.   Προσέχετε τις συσκευασίες στα προϊόντα που αγοράζετε. Οι γυάλινες συσκευασίες είναι 

κατά τεκμήριο φιλικότερες προς το περιβάλλον από τις πλαστικές και τις αλουμινένιες 

συσκευασίες. 

12.  Χρειάζεστε πάντα πλαστικές σακούλες; Προτιμήστε µία πάνινη τσάντα ή µία χάρτινη 

σακούλα. 

13.  Ανακυκλώστε! Πιέστε το Δήμο σας να ξεκινήσει προγράµµατα ανακύκλωσης αν δεν το 

κάνει ήδη. Η νέα νομοθεσία επιβάλλει την ανακύκλωση όλων των απορριμμάτων (όχι μόνο των 

συσκευασίων, αλλά και των ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών, των οχημάτων, των 

ορυκτελαίων, των μπαταριών, των οικοδομικών αποβλήτων, κ.λπ). 

14.  Χρησιμοποιήστε επαναχρησιµοποιούµενα δοχεία για την αποθήκευση τροφών στο ψυγείο 

σας αντί να τις καλύπτετε µε αλουμινόχαρτο. 

15.  Χρησιμοποιήστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 

16. Ανακυκλώστε το λάδι μηχανής του αυτοκινήτου σας. Δώστε το στο συνεργείο και µη το 

ρίχνετε στην αποχέτευση.

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση χαρακτηρίζεται η ανάκτηση και επαναφορά σε χρήση υλικών που προέρχονται 

από μεταχειρισμένα προϊόντα. Η ανακύκλωση εξοικονομεί  ενέργεια ,οπότε μειώνεται η όξινη 

βροχή , το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η ατμοσφαιρική μόλυνση. Η ανακύκλωση μειώνει 

την ανάγκη για εξεύρεση πρώτων υλών ,εξοικονομεί ενέργεια αφού τα ανακυκλωμένα προϊόντα 

χρειάζονται λιγότερη ενέργεια για να αναπαραχθούνε σε σχέση με τα προϊόντα που παράγονται 

από πρώτες ύλες. Έτσι μειώνεται η μόλυνση του περιβάλλοντος. Επίσης εξοικονομεί χρήματα 

και δημιουργεί θέσεις εργασίας. Τα προγράμματα ανακύκλωσης, εφόσον έχουν σχεδιαστεί καλά, 

είναι καλύτερα από την μέθοδο της υγειονομικής ταφής ή της καύσης των απορριμμάτων, γιατί 

δεν μολύνουν το περιβάλλον και μειώνουν 

την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η φύση 

δεν  παράγει  απορρίμματα.  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.

Αν η φύση δεν έκανε ανακύκλωση και παρήγαγε σκουπίδια όπως παράγει ο άνθρωπος, δε θα 

υπήρχε σήμερα ζωή στον πλανήτη. Όλα ξεκινούν από το μυαλό µας. Εάν καταλάβουμε ότι τα 

σκουπίδια δεν είναι άχρηστα υλικά, αλλά χρήσιμες πρώτες ύλες για τις κατάλληλες βιομηχανίες, 

τότε θα συνειδητοποιήσουμε πόσο λάθος είναι η κατάληξη αυτών των υλικών στις χωματερές, 

µε τεράστιο περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό κόστος.

Ξέρετε  ότι,  αν  όλοι  οι  κάτοικοι  της  Ελλάδας  ανακυκλώναμε  τα  αλουμινένια  κουτάκια  που 

αγοράζουμε  (κουτάκια  αναψυκτικών,  μπύρας,  κλπ.)  οι  ελληνικές  εκπομπές  διοξειδίου  του 

άνθρακα θα μειώνονταν κατά 250 χιλιάδες τόνους ετησίως; Ή ότι αν ανακυκλώναμε όλα τα 

υλικά συσκευασίας και χάρτου θα αποφεύγονταν η έκλυση 3,84 εκατοµµυρίων τόνων διοξειδίου 

του άνθρακα στην ατμόσφαιρα;

Κάθε προϊόν που αγοράζουμε παράγεται µε τη χρήση ενέργειας και κάθε επιπλέον κιλοβατώρα 

επιβαρύνει την ατμόσφαιρα µε ένα κιλό διοξειδίου του άνθρακα. Η παραγωγή προϊόντων από 

ανακυκλωμένο υλικό απαιτεί  λιγότερη ενέργεια  από ότι  η παραγωγή τους  από πρώτες  ύλες. 

Συνεπώς,  ένα  από τα  πολλαπλά οφέλη της  ανακύκλωσης  είναι  ότι  εξοικονομεί  ενέργεια.  Η 

ενέργεια που μπορεί να εξοικονομηθεί µε την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας και χάρτου 

αντιστοιχεί στην ενέργεια που καταναλώνει η πόλη της Αθήνας σε τέσσερις μήνες. Για κάθε 

τόνο  απορριμμάτων  που  αποτρέπουμε  από  τις  χωματερές  και  ανακυκλώνεται  ή 

κομποστοποιείται, αποφεύγεται η έκλυση 260-470 κιλών ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα 

στην ατμόσφαιρα.

  

  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ

Στις μεσαιωνικές πόλεις τα προβλήματα συλλογής των απορριμμάτων συνέβαλαν στην 

εξάπλωση των επιδημιών που εξόντωσαν εκατομμύρια ανθρώπους. Αλλά στα χρόνια εκείνα, 

ίσως, βρίσκεται και η αρχή του επαγγέλματος του ανακυκλωτή χαρτιού. Οι ρακκοσυλλέκτες, οι 

άνθρωποι μου μάζευαν τα χρησιμοποιημένα πανιά, δηλ. τα ράκκη, τροφοδοτούσαν τη 

βιομηχανία… χαρτιού (τότε το χαρτί προερχόταν κυρίως από πανιά) με τις αναγκαίες πρώτες 

ύλες. Σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως κι εδώ στην Ελλάδα (στην Ήπειρο κ.α.) οι 

ρακκοσυλλέκτες φρόντιζαν για την ανακύκλωση των «άχρηστων» πανιών. 

Οι τσιγγάνοι, οι γύφτοι, πλανώδιοι σιδεράδες της αποχής, επιδιόρθωναν, μετασκεύαζαν, 



επαναξιοποιούσαν σιδερένια και άλλα μεταλλικά αντικείμενα, και γι’αυτό έχαιραν μεγάλης 

εκτίμησης. Πανηγύρι στηνόταν στο χωριό με την άφιξη του τσιγγάνου.

Στις αρχές του 20ου αιώνα οι γυρολόγοι μάζευαν ήδη συστηματικά τα χρησιμοποιημένα χαρτιά 

για ανακύκλωση στην τότε χαρτοβιομηχανία. Η κατανάλωση χαρτιού ήταν, όμως, πολύ μικρή, 

μερικές χιλιάδες τόνοι το χρόνο. Την εποχή εκείνη, οι εφημερίδες αφού διαβάζονταν δεν 

κατέληγαν αμέσως για ανακύκλωση, αλλά μετατρέπονταν σε υλικά συσκευασίας για το 

περιτύλιγμα των προϊόντων στο μπακάλικο, των ψαριών στο ιχθυοπωλείο. Τα χασαπόχαρτα, τα 

στρατσόχαρτα είναι τα κύρια προϊόντα ανακύκλωσης χαρτιού. Οι χρησιμοποιημένες εφημερίδες 

–έτσι κι αλλιώς ελάχιστες σε αριθμό και σε ελάχιστα αντίτυπα- ήταν το κύριο υλικό 

συσκευασίας στις αρχές του αιώνα. Οι ψαράδες, αν δεν χρησιμοποιούσαν βούρλα για να 

«κρεμάσουν» τα ψάρια, θα έφτιαχναν με μια παλιά εφημερίδα ένα χωνία για να βάλουν εκεί 

μέσα τα ψάρια που αγόραζε ο πελάτης. Οι μπακάληδες θα τύλιγαν τα αυγά με τις παλιές 

εφημερίδες. Το ίδιο έκαναν και οι μανάβηδες για τα περιορισμένα φρούτα και μαρούλια που 

πουλούσαν. Οι ανακυκλωτές της εποχής φόρτωναν στην πλάτη τους ή το πολύ πολύ σε ένα κάρο 

τις παλιές εφημερίδες και τις πουλούσαν ως υλικό συσκευασίας σε μπακάλικα, μανάβικα κι 

άλλα μαγαζιά. Τα χαρτιά περιτυλίγματος και τα χαρτιά πολυτελείας που είναι ελάχιστα ή 

ανύπαρκτα την περίοδο αυτή. 

Τα περισσότερα χαρτιά εισάγονταν στην Ελλάδα. Από τα χαρτιά που παράγονταν στη χώρα 

(κυρίως κουτιά τσιγάρων, χοντρά χαρτόνια για πρόκες, στρατσόχαρτα για κρεοπωλεία και 

ιχθυοπωλεία αργότερα) τα περισσότερα –ποσοστό 60%- προέρχονταν από παλιά, από 

χρησιμοποιημένα χαρτιά που οι διάφοροι γυρολόγοι και οι «παλιοχαρτάδες» μάζευαν από το 

δρόμο, από τα τυπογραφεία κι από διάφορα εργοστάσια και εργαστήρια. 

Την εποχή εκείνη η Αθήνα είναι μικρή, περιορίζεται γύρω από την Ακρόπολη. Ο Δήμος 

Βούτσελας ανοίγει μία μικρή αποθήκη στην Πλατεία Ψυρρή. Γύρω στο 1922 ξεκινάει η 

ανακύκλωση χαρτιού σε πιο συστηματική βάση. Γυρολόγοι μαζεύουν το χαρτί στην Αθήνα αλλά 

και σε άλλες πόλεις και το πουλάνε στο Δήμο Βούτσελα. Στο χαρτοπολτό που εισάγεται από το 

εξωτερικό προστίθεται μία ποσότητα μέχρι 10% χρησιμοποιημένων χαρτιών.

Οι γυρολόγοι, οι «ρακοσυλλέκτες»-μία έννοια παρεξηγημένη- φορτωμένοι τους σάκους στην 

πλάτη μαζεύουν στην καλύτερη περίπτωση 50-100 κιλά χαρτί. Τα καροτσάκια και τα κάρα είναι 

σημαντική πολυτέλεια για τους ανακυκλωτές του χαρτιού την εποχή εκείνη. Μηχανήματα ή 

πρέσες δεν υπάρχουν. Στην καλύτερη περίπτωση μία κάσα μεταφέρεται επιτόπου και 

χρησιμοποιείται για τη συσκευασία και το δέσιμο των χαρτιών με τσέρκια, όταν η ποσότητά του 

είναι μεγάλη. Το χαρτί μπαίνει στην κάσα, πατιέται για να συμπιεστεί και στο τέλος 

τοποθετείται μια πόρτα για να πατηθεί και να συμπιεστεί περισσότερο. Οι μηχανικές πατέντες, 

οι πρώτες πρέσες, θα εμφανισθούν πολύ αργότερα, μετά τον πόλεμο. Οι περισσότερο γυρολόγοι, 

όμως, θα κουβαλάνε μέχρι πρόσφατα το χαρτί σε μεγάλα σακιά, τις μπούρδες από δρόμο σε 

δρόμο μέχρι να το παραδώσουνε για ανακύκλωση.



Σήμερα οι πιο οργανωμένοι από τους ρακκοσυλλέκτες, τους γυρολόγους, διαθέτουν κάποιο 

τρίκυκλο, ή ένα μικρό φορτηγάκι, που συνήθως είναι σε άσχημη κατάσταση, στα πρόθυρα 

διάλυσης. Νωρίς τα ξημερώματα θα συναντήσει ο αγουροξυπνημένος οδηγός στο Ρέντη και σε 

άλλες περιοχές, ηλικιωμένους ανθρώπους να τσουλάνε ή να σέρνουν ένα ξύλινοκαρότσι 

φορτωμένο με χαρτοκιβώτια. Μοναχικές σκιές που αγωνίζονται να παραδώσουν λίγο χαρτί και 

να πάρουν μερικά κατοστάρικα για να ξεδιψάσουν τα χείλη τους.

Οι πιο οργανωμένες χαρτοβιομηχανίες και οι βιομηχανίες γραφικών τεχνών έχουν αρχίσει να 

εμφανίζονται στη χώρα μας τις αρχές του αιώνα που διανύομε: το φακελάδικο, το 1918, ο 

Λαδόπουλος στην Πάτρα, η μεγαλύτερη την εποχή εκείνη χαρτοποιία των Βαλκανίων, η Αίγλη, 

η Χαρτοποιία Αιγίου, το 1932, ο Σαραντόπουλος στην Αθήνα, η χαρτοποιία του Κεφάλα, η 

Αθηναϊκή, το 1938. Η βιομηχανία γραφικών τεχνών ΕΛ.ΚΑ. θα μεταφερθεί στην Αθήνα. Η 

δεκαετία πριν τον πόλεμο είναι σημαντική για την άνθηση της χαρτοβιομηχανίας και των 

γραφικών τεχνών στην Ελλάδα, όπως και η δεκαετία του ’60. 

Μετά τον πόλεμο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στο χώρο του χαρτιού και της ανακύκλωσης. 

Ο Κολιόπουλος, μετέπειτα χαρτοποιία ΠΑΚΟ, θα ανοίξει τη δική του αποθήκη, 

συγκεντρώνοντας 8-10 τόνους χαρτί τη μέρα, όταν οι χαρτοβιομηχανίες σήμερα συγκεντρώνουν 

πάνω από 200 τόνους χρησιμοποιημένου χαρτιού τη μέρα.

Οργανωμένα η ανακύκλωση του χαρτιού στην Ελλάδα ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960. Η 

κατανάλωση του χαρτιού έχει ήδη αυξηθεί κατακόρυφα, το ίδιο και η παραγωγή και οι ανάγκες 

της βιομηχανίας σε χρησιμοποιημένο χαρτί, σε πρώτες ύλες δηλ. για ανακυκλωμένα χαρτικά. 

Την εποχή αυτή οι πιο μεγάλοι «παλιοχαρτάδες» (αυτοί δηλαδή που ασχολούνται με το εμπόριο 

παλαιού χαρτιού) είναι 8-10 άτομα: Ο Δ. Βούτσελας, ο Αράπης, ο Ποντίκης, ο Ζαμίνος, ο 

Σταυρόπουλος, κ.ά.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 κατασκευάζεται το εργοστάσιο της Βιοχαρτικής στον 

Ασπρόπυργο και η ΠΑΚΟ στην Πελασγία που αξιοποιούν τα παλιά χαρτιά. Λίγα χρόνια 

αργότερα η Θεσσαλική και η ΜΕΛ Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσουν παραγωγή χαρτιού 

χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη τα άχυρα από τις καλλιέργειες δημητριακών, κυρίως στο 

Θεσσαλικό κάμπο.

Σήμερα το Σωματείο Εμπόρων Παλαιού Χαρτιού περιλαμβάνει πάνω από 80 απασχολούμενους 

οργανωμένα και σε πεαγγελματικό επίπεδο στην συλλογή χρησιμοποιημένου χαρτιού για 

ανακύκλωση. Εκατοντάδες φορτηγά διασχίζουν την Αττική, τη Θεσσαλονίκη κι άλλες πόλεις, 

αλλά και τους εθνικούς αυτοκινητόδρομους και συγκεντρώνουν ή μεταφέρουν στις βιομηχανίες 

καθημερινά χρησιμοποιημένο χαρτί για ανακύκλωση.

Η κατανάλωση χαρτιού στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει τους 800.000 τόνους το χρόνο, όταν το 

1976 δεν ξεπερνούσε τους 400.000 τόνους. Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται προς ανακύκλωση 

300.000 τόνοι χρησιμοποιημένου χαρτιού (220.000 τόνοι από μεγάλους παραγωγούς, όπως 

σούπερ μάρκετ, βιομηχανίες, τυπογραφεία, βιβλιοδετεία, επιστροφές εφημερίδων και 



περιοδικών και άλλοι 80.000 τόνοι από σπίτια, γραφεία, κλπ).

Χιλιάδες άνθρωποι εξασφαλίζουν τα οικονομικά μέσα για την επιβίωσή τους συγκεντρώνοντας 

το χαρτί από τα υπόγεια των τυπογραφείων ή από υπερσύγχρονα γραφεία, από χώρους 

σκουπιδιών στο δρόμο ή τις εμπορικές περιοχές και τις αγορές, από σχολεία ή κοινωνικούς 

φορείς, από ανθρώπους που πιστεύουν ότι θα πλουτίσουν πουλώντας 100 κιλά χαρτί ή από 

ανθρώπους που μαζεύουν ακόμη και το πιο μικρό χαρτάκι πιστεύοντας ότι έτσι θα συμβάλουν 

στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η ιστορία της ανακύκλωσης όμως δεν θα γραφτεί εύκολα και περισσότερο δεν θα συνοδευθεί 

από το αναγκαίο φωτογραφικό ή άλλο υλικό, το οποίο χάθηκε μέσα στα χρόνια. Στην 

προσπάθειά μας να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για την ιστορία της ανακύκλωσης στην 

Ελλάδα, διαπιστώσαμε ότι οι φωτογραφίες των πρωταγωνιστών της ανακύκλωσης δεν 

υπάρχουν, οι εικόνες της ανακύκλωσης δεν ξέφτισαν μόνο από το χρόνο, χάθηκαν μαζί με τους 

ανθρώπους, που κουβάλησαν στην πλάτη τους χιλιάδες τόνους χρησιμοποιημένου χαρτιού για 

τη χαρτοβιομηχανία. Η προσπάθειά μας θα συνεχισθεί πιο συστηματικά και θα παρακαλούσαμε 

να μας βοηθήσει οποιοσδήποτε έχει παρόμοιο υλικό (έγγραφα, φωτογραφίες, γράμματα) που 

μπορούν να βοηθήσουν στην καταγραφή της ιστορίας της ανακύκλωσης του χαρτιού, των 

«χαρτάδων» αλλά ταυτόχρονα και της ίδιας της χαρτοβιομηχανίας στη χώρα μας, που θα 

επιχειρήσουμε από τις σελίδες αυτής της εφημερίδας. Όχι μόνο για λόγους που σχετίζονται με το 

παρελθόν αλλά κυρίως για να μιλήσουμε για το μέλλον της ανακύκλωσης του χαρτιού.

Χαρτιά κουζίνας και τουαλέτας, χαρτιά συσκευασίας, χαρτόνια και χαρτοκιβώτια παράγονται 

σήμερα στη χώρα μας από τη συλλογή χρησιμοποιημένου χαρτιού για ανακύκλωση. Παρόλα 

αυτά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ολοκληρωμένη πολιτική για προώθηση της ανακύκλωσης στη 

χώρα μας: νομοθετικές ρυθμίσεις, οικονομικά εργαλεία, ενημέρωση, επενδύσεις. Η ανακύκλωση 

χαρτιού στη χώρα μας δεν έχει φτάσει, ακόμη, τα υψηλά ποσοστά που έχουν επιτευχθεί τα 

τελευταία χρόνια σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η χαρτοποιία δεν μπορεί ακόμη να ικανοποιήσει 

τις ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις μίας σύγχρονης πολιτικής για την προώθηση της 

ανακύκλωσης και των ανακυκλωμένων προϊόντων. Οι πολίτες στη χώρα μας δεν γνωρίζουν 

ακόμη τα ανακυκλωμένα προϊόντα που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά και πολύ περισσότερο δεν 

έχει δημιουργηθεί η αναγκαία ζήτηση ανακυκλωμένων προϊόντων που θα οδηγήσει σε ένα νέο 

ποιοτικό άλμα την υπόθεση της ανακύκλωσης στη χώρα μας.

Η αναγκαία νομοθετική ρύθμιση της ανακύκλωσης (που ελπίζουμε ότι επιτέλους θα υπάρξει 

μέσα στους επόμενους μήνες), η μεταστροφή δημοσίων, κοινωνικών και αυτοδιοικητικών 

φορέων προς τα ανακυκλωμένα χαρτικά, η μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 

πολιτών, νέες επενδύσεις στη βιομηχανία και η βελτίωση της υποδομής για την ανακύκλωση 

μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα μία νέα περίοδο για τη χαρτοποιία και την ανακύκλωση 



χαρτιού στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και λίγο πριν το τέλος του αιώνα, που χαρακτηρίστηκε 

από την ραγδαία κατανάλωση χαρτιού αλλά και από την πιο συστηματική σήμερα ανακύκλωση 

χαρτιού, ιδιαίτερα στις βιομηχανικές χώρες.

Αλλά αν θέλουμε να πετύχει η ανακύκλωση χαρτιού, εκτός από τα πιο πάνω, θα πρέπει όλοι οι 

φορείς που σχετίζονται με την ανακύκλωση (πολιτεία, βιομηχανία, τοπική αυτοδιοίκηση, 

χαρτέμποροι, οικολογικές οργανώσεις) να επεξεργαστούν ένα συγκεκριμένο σχέδιο και για την 

αναβάθμιση της δουλειάς και των μέσω συλλογής χαρτιού από τους γυρολόγους, τους 

ρακκοσυλλέκτες που μαζεύουν το χαρτί από το δρόμο. Ανάμεσα στα θέματα που πρέπει να 

αντιμετωπισθούν είναι: 

Για λόγους πάταξης της φοροδιαφυγής, η εφορία ζητάει από τους ρακοσυλλέκτες τη διατήρηση 

βιβλίων και τη θεώρηση τιμολογίων. Κι αν αυτό είναι σωστό για οργανωμένες επιχειρήσεις, 

ποιός πιστεύει αλήθεια ότι άνθρωποι που δεν ξέρουν να γράφουν ούτε το όνομά τους, θα 

«μπλέξουν» με την εφορία, με τιμολόγια, ΦΠΑ για τις 2.000-3.000 δρχ. που βγάζουν τη μέρα με 

απίστευτο κόπο; Μία λύση είναι η δημιουργία ενός καταλόγου ρακοσυλλεκτών που θα μπορούν 

να διακινούν χωρίς τιμολόγια περιορισμένες ποσότητες χαρτιού που μαζεύουν στο δρόμο.

Συνήθως η συλλογή του χρησιμοποιημένου χαρτιού από τους δρόμους ή μέσα από τα σκουπίδια 

αποτελεί κίνδυνο για την υγεία των ρακοσυλλεκτών. Το χαρτί ανακυκλώνεται με διαδικασίες 

τέτοιες που ουσιαστικά απαλλάσσεται από το 99,9% των παθογόνων που μπορεί να υπάρχουν 

στα σκουπίδια. Η υγεία, όμως, των ανθρώπων αυτών απειλείται σοβαρά (Σ.Σ. δεν και τεύχος 

περιοδικού ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, τεύχος 17, «Απορρίμματα 

και Υγεία»). Μία πρόταση είναι να υπάρχει συνεχής 

ιατρική παρακολούθηση και υποστήριξή τους, εκπαίδευση 

και ενημέρωσή τους, κυρίως μέσω δικών τους δικτύων 

αλληλοϋποστήριξης που πρέπει να δημιουργηθούν. Το πιο 

σημαντικό, όμως, μεσοπρόθεσμα είναι να δημιουργηθούν 

οι προϋποθέσεις, ώστε το χαρτί να συγκεντρώνεται όχι 

μέσα από σκουπιδοντενεκέδες, αλλά διαχωρισμένο και σχετικά καθαρό.

Η συνεργασία με τη βιομηχανία και η εκπαίδευση των γυρολόγων στις ποιότητες του χαρτιού 

μπορεί να συμβάλλει στην εξασφάλιση καλύτερων ποιοτήτων ανακυκλωμένων προϊόντων.

Ένα ποσοστό των ανταποδοτικών τελών, των τελών καθαριότητας των Ο.Τ.Α. που καλύπτουν 

το κόστος συλλογής απορριμμάτων πρέπει να διατίθεται προς όφελος της συλλογής χαρτιού για 

ανακύκλωση. Αυτό το μέτρο σε συνδυασμό με οικονομικά εργαλεία, όπως είναι για παράδειγμα 

η εφαρμογή ενός «τέλους ανακύκλωσης» σε όσα προϊόντα καταλήγουν σήμερα στα άχρηστα, 

μπορεί να εξασφαλίσει μακροχρόνια το κόστος συλλογής κι αξιοποίησης του χαρτιού (και των 

άλλων υλικών), που είναι πράγματι υψηλό. Αλλά αυτό που κοστίζει σήμερα εξαιρετικά ακριβά 



είναι η συλλογή των σκουπιδιών ως άχρηστων: η συλλογή ενός τόνου σκουπιδιών και η 

μεταφορά τους σε μία χωματερή έχει φθάσει να κοστίζει 20.000-50.000 δρχ. Η ελάττωση των 

σκουπιδιών που αντιμετωπίζονται σήμερα σαν άχρηστα και η αξιοποίηση του μεγαλύτερου 

ποσοστού τους δεν θα έχει μόνο περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη αλλά και σημαντικά 

οικονομικά οφέλη, ενώ θα συμβάλει και στη δημιουργία πολύ περισσότερων νέων θέσεων 

εργασίας.

                                  

Η Ανακύκλωση στην Ελλάδα

Στις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται η χώρα μας στον τομέα της 

ανακύκλωσης. Κύριο εμπόδιο στην ανάπτυξη της ανακύκλωσης οι ανεξέλεγκτες και παράνομες 

χωματερές. Αυτό προκύπτει από απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου για θέματα Περιβάλλοντος 

Σταύρου Δήμα σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κωστή 

Χατζηδάκη. 

Το περιβαλλοντικό κίνημα έφτασε καθυστερημένα στην Ελλάδα, κατά τη δεκαετία του 80', 

οπότε ξεκίνησαν οι πρώτες 

προσπάθειες εναλλακτικής 

διαχείρισης, ενώ οι πολίτες δεν 

έχουν αποκτήσει ακόμα πλήρη 

οικολογική συνείδηση. Ένα 

μεγάλο μέρος της χώρας είναι 

αραιοκατοικημένο και, εν μέρει, 

επικρατεί η αντίληψη πως πάντα 

θα βρεθεί ένας χώρος για να 

«φιλοξενήσει» τα σκουπίδια. Σε 

αρκετές περιοχές μάλιστα, δεν 

έχουν δημιουργηθεί Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) και τα απορρίμματα καταλήγουν σε 

πάσης φύσεως χωματερές.

Τα ποσοστά ανακύκλωσης είναι ακόμα χαμηλά και σε σχέση με τις επιταγές της Ε. Έ. αλλά και 

τις περιβαλλοντικές ανάγκες. Αξιόλογες προσπάθειες έγιναν σ'αυτή την κατεύθυνση κατά την 

περασμένη δεκαετία. Από πλευράς αποτελεσματικότητας ξεχωρίζει η ολοκλήρωση του 



θεσμικού πλαισίου με νομοθεσία που επιβάλλει την εναλλακτική διαχείριση στα απόβλητα των 

συσκευασιών, στα ορυκτέλαια, τα αυτοκίνητα, τις μπαταρίες, τις ηλεκτρικές συσκευές, τα 

ελαστικά κ.α.

Παράλληλα, θεσπίστηκε και ο επίσημος φορέας. Το μεγαλύτερο σχήμα ανακύκλωσης που 

λειτουργεί σήμερα στην Ελλάδα είναι η Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ). 

Πρόκειται για μια ημικρατική εταιρία που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία των βιομηχάνων σε 

συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ) και υπό την εποπτεία 

του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Είναι γνωστό πως η ανακύκλωση, ως ανώτερη 

μορφή αξιοποίησης αποβλήτων συσκευασίας, 

κοστίζει. Ο τρόπος με τον οποίο έχει επιλεγεί να 

γίνει αυτή η χρηματοδότηση είναι η κοστολόγηση 

της συσκευασίας και των εταιρειών εκείνων που 

διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην αγορά. 

Αυτά τα τρία χρόνια έχουν γίνει σοβαρά βήματα, 

υπάρχει ένα δίκτυο κάδων που έχει εξαπλωθεί με 

τη συνεργασία των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης σε πολλές πόλεις της χώρας με πάνω από 25.000 κάδους και 100 αυτοκίνητα. Το 

2005 είχαμε μαζέψει γύρω στις 65 τόνους από συσκευασίες που ανακυκλώθηκαν ενώ για το 

2006 υπολογίζουμε ότι θα κλείσουμε με πάνω από 200.000 τόνους. Νομίζω ότι έχουν τεθεί 

κάποιες βάσεις με τη βοήθεια όλων, αλλά κυρίως των κατοίκων και θα μπορέσουμε να 

επιτύχουμε το στόχο που έχει θέσει η χώρα».

Απογοητευτικά τα επίπεδα συλλογής-επεξεργασίας των υλικών συσκευασία

Oι πολίτες θέλουν, οι φορείς μπορούν, αλλά το σύστημα πάσχει. Η ανακύκλωση στη χώρα μας, 

παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις των αρμοδίων και το τεράστιο κοινωνικό αίτημα, 

κινδυνεύει να μετατραπεί σε χαμένη ευκαιρία. Κι αυτό διότι το σημαντικότερο κομμάτι της, 

αυτό δηλαδή που αφορά τη συλλογή, επεξεργασία και ανάκτηση των υλικών συσκευασίας 

(υλικά που γεμίζουν κατά 50% τις χωματερές), βρίσκεται σε απογοητευτικά επίπεδα. Ποιος 

φταίει; 



Κατ’ αρχήν η πολιτεία. Το τμήμα ανακύκλωσης είναι υποστελεχωμένο και υποβαθμισμένο, ενώ 

εκκρεμεί στο ΣτΕ, από το 2001, η σύσταση του αρμόδιου για την ανακύκλωση φορέα. 

Δεύτερον, οι δήμοι, που προσδοκούν οικονομικά -και άλλα- οφέλη από το πρόβλημα και αν δεν 

τα κατοχυρώσουν γυρνούν την πλάτη σε μία αναγκαιότητα που κατά -γενική ομολογία- είναι 

πρώτης προτεραιότητας σε ολόκληρο τον πλανήτη. 

Τρίτον, η Εταιρεία Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Υλικών, ο πιο αδύναμος κρίκος, σύμφωνα με 

όλους όσοι συμμετέχουν στο μείζον θέμα της ανακύκλωσης υλικών, όπως χαρτί, γυαλί, 

πλαστικό και αλουμίνιο. Έπειτα από πέντε χρόνια ζωής, όχι μόνο δεν κατάφερε να αγγίξει τους 

ευρωπαϊκούς στόχους, αλλά και έχει εξαγριώσει τους κοινωνικούς της εταίρους. Οι 1.000 και 

πλέον εταιρείες (που καταβάλλουν ως ρυπαίνοντες τις εισφορές τους στην εν λόγω εταιρεία) 

είναι δυσαρεστημένες από τη λειτουργία και την αποδοτικότητά της. Παράλληλα, μεγάλοι δήμοι 

της χώρας (όπως του Πειραιά, της Αθήνας αλλά και του Περιστερίου) δηλώνουν ανοιχτά τον 

στρεβλό τρόπο λειτουργίας της ΕΕΑΑ και –με τις ευλογίες των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης που επισκέφτηκαν πρόσφατα τη χώρα μας και διαπίστωσαν μεγάλη καθυστέρηση στο 

θέμα– επιδιώκουν τη σύσταση νέας εταιρείας ανακύκλωσης υλικών. 

Αντίθετα, θετικότατα είναι τα μηνύματα που στέλνει η αντίστοιχη εταιρεία για την ανακύκλωση 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (η δεύτερη εταιρεία που ανακυκλώνει οικιακά 

απόβλητα). 

Η αποτυχία των μπλε κάδων

Χωρίς καμπάνιες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού (στην Ευρώπη 

αντίστοιχες προσπάθειες ξεκίνησαν με πραγματικό κατακλυσμό μηνυμάτων που διήρκεσε για 

χρόνια), χωρίς ουσιαστικά κίνητρα στους δήμους, με ελλιπές σχέδιο δράσης, αλλά με ένα 

σημαντικό αποθεματικό που αγγίζει και ίσως να ξεπερνάει τα 70.000 ευρώ, η Ελληνική Εταιρεία 

Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Υλικών συσκευασίας κατορθώνει ετησίως να ανακυκλώνει 

περίπου 230.000 τόνους τέτοιων απορριμμάτων σε ένα σύνολο αποβλήτων που ξεπερνάει τους 

1.056.000 τόνους. Από το 2003 (όταν άρχισε να λειτουργεί η συγκεκριμένη εταιρεία) ξεκίνησε 

συνεργασία με δήμους δίνοντάς τους μπλε κάδους και απορριμματοφόρα. Πολύ γρήγορα 

φάνηκε η αδυναμία των δήμων να ανταποκριθούν, καθώς το νέο σύστημα επέβαλε καινούργια 

δρομολόγια (αυξήθηκαν οι κάδοι άρα πολλαπλασιάστηκε η διαδικασία αποκομιδής) χωρίς όμως 

κάποιος να αναλάβει την επιπλέον δαπάνη. Όπως εξηγούν, για παράδειγμα, οι συνεργάτες του κ. 

Κακλαμάνη, μπορεί η μείωση του όγκου των απορριμμάτων που φτάνει στη χωματερή να έχει 

μειωθεί με την ανακύκλωση, όμως για τους δήμους αυτό σημαίνει παραπάνω δρομολόγια». 



Συσσωρευτές

Για να δούμε μερικούς αριθμούς σχετικά με τις μπαταρίες: 

Πάνω από 10 δισεκατομμύρια μπαταρίες παράγονται κάθε χρόνο στη γη. 

Στις Η.Π.Α. αγοράζονται κάθε χρόνο δύο δισεκατομμύρια μπαταρίες.

Στη Γαλλία2 κάθε χρόνο 720 εκατομμύρια μπαταρίες, βάρους 26.500 

τόνων.

Στην ελληνική αγορά παράγονται 40.000 περίπου τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων από 

συσσωρευτές μολύβδου-οξέος και νικελίου-καδμίου (από αυτούς, οι 8.000 τόνοι είναι διάλυμα 

θειικού οξέος, ποσότητα που μπορεί να καταστρέφει 8 δισ. λίτρα νερού). Το 2006 είχαν 

περισυλλεγεί 35.000 τόνοι, το 2005, 28.000 τόνοι και η τάση για το 2007 είναι αυξητική – το 

σύστημα πρέπει να συλλέγει και εξουδετερώνει ετησίως το 70% της παραγόμενης ποσότητας

- Μερικές χιλιάδες συσσωρευτές βιομηχανικού τύπου (βιομηχανίες, ΟΤΕ, στρατός) που είναι 

συνήθως μολύβδου ή καδμίου/νικελίου

- Περίπου 1.000.000 μπαταρίες αυτοκινήτων. (Οι περισσότερες είναι μολύβδου.)

- 100.000.000 μπαταρίες «οικιακής χρήσης» διαφόρων μεγεθών και τύπων, ενώ 5.000.000 είναι 

οι μπαταρίες σε σχήμα κουμπιού (κομβιόσχημες). 

(Αριθμοί προηγούμενης δεκαετίας. Οι παραπάνω αριθμοί σήμερα είναι μεγαλύτεροι)



Από τις «οικιακές» υπολογίζεται ότι το 80% είναι απλές μπαταρίες ψευδαργύρου/άνθρακα και οι 

υπόλοιπες είναι αλκαλικές. Ένας αριθμός περίπου 20.000.000 μπαταριών που κυκλοφορούσαν 

μέχρι τώρα κάθε χρόνο στην Ελλάδα ήταν αυτές που περιείχαν υδράργυρο σε ποσοστό 0,001-1 

% του βάρους τους. Αργότερα οι μπαταρίες αυτών των τύπων μείωσαν τα ποσοστά υδραργύρου 

μέχρι 0,025%. 

Σήμερα κυκλοφορούν μπαταρίες χωρίς καθόλου υδράργυρο (Να τις προτιμήσετε!) 

Από τις μπαταρίες σε σχήμα κουμπιού που κυκλοφορούν στην Ελλάδα κάπου 500.000 

μπαταρίες είναι αυτές που περιέχουν μεγάλα ποσοστά υδραργύρου, δηλ, μέχρι και 30%. 

Οι μόνες μπαταρίες που συλλέγονται και ανακυκλώνονται σήμερα στην Ελλάδα 

είναι οι μπαταρίες μολύβδου για τα οχήματα. Η συλλογή τους δεν είναι 

συστηματική, ούτε υπάρχει ενημέρωση των συνεργείων, των οδηγών κλπ. Το 

κίνητρο της συλλογής τους είναι μόνο οικονομικό, γιατί ο μόλυβδος που περιέχουν λιώνει και 

πουλιέται. 

Η ανακύκλωση των υπόλοιπων μπαταριών είναι δύσκολη και δαπανηρή. Σε ολόκληρη την 

Ευρώπη υπάρχουν σήμερα μόνο 4 εργοστάσια που τις ανακυκλώνουν. Τα 2 από αυτά στη 

Γαλλία και τα 2 στη Γερμανία. Για να δεχθεί ένα εργοστάσιο τις μπαταρίες που συγκεντρώνει 

ένας φορέας ή μια επιχείρηση απαιτούνται γραφειοκρατικές διαδικασίες και κόστος. Η συλλογή, 

η μεταφορά και η αποδοχή εκ μέρους μιας χώρας, των μπαταριών μιας άλλης, προαπαιτούν 

ειδικές συμβάσεις και έγκριση από τα υπουργεία περιβάλλοντος και των 2 χωρών4.

Τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ για μερικά χρόνια εφάρμοσαν ένα σύστημα συλλογής 

μεταχειρισμένων μπαταριών τις οποίες προωθούσαν στο εξωτερικό για ανακύκλωση. Τώρα 

έχουν μάλλον σταματήσει.

Σήμερα υπάρχει μια ελληνική εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων, η Envirochem Hellas με έδρα 

τον Πειραιά η οποία ειδικεύεται στη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Αυτή η εταιρεία έχει 

υπογράψει συμβάσεις με τα καταστήματα Carrefour και Praktiker και συγκεντρώνει για 

φόρτωση και μεταφορά στο εξωτερικό τις μπαταρίες που συλλέγουν. Έτσι οι επιχειρήσεις αυτές 

αναλαμβάνουν το κόστος να ανακυκλώσουν τις μπαταρίες μας με αντάλλαγμα την διαφημιστική 

τους προβολή.

Στις προθέσεις της Ε.Ε. είναι, στο μέλλον, οι μπαταρίες να συλλέγονται σε πολύ μεγαλύτερο 

ποσοστό από όσο σήμερα μέσω αυστηρών νομοθετικών ρυθμίσεων. Ως τότε όμως;



Η Ε. Ε. απαγορεύει με νόμο την εξαγωγή σε χώρες εκτός Ε.Ε. τοξικών αποβλήτων άρα και 

μπαταριών. Πόσο τηρείται αυτός ο νόμος όταν υπάρχουν φτωχές χώρες διαθέσιμες να δεχθούν 

επικίνδυνα απόβλητα για ένα πρόσκαιρο οικονομικό αντάλλαγμα;

Έρευνες σε 11 χωματερές στις Η.Π.Α. και στον Καναδά5 αποκάλυψαν πως, αν και οι μπαταρίες 

αποτελούν μόνον το 0,2% του όγκου των απορριμμάτων, από αυτές προέρχεται το 20% των 

τοξικών ουσιών των απορριμμάτων, ενώ, ταυτόχρονα, αποτελούν την κύρια πηγή καδμίου που 

είναι ένα επικίνδυνο μέταλλο. Αν σκεφτούμε ότι στη χώρα μας οι ηλεκτρονικές συσκευές 

καταναλώνονται όλο και περισσότερο τότε είναι πολύ πιθανό να έχουμε παρόμοια αναλογία 

μπαταριών στα απορρίμματά μας. (Παρ’ όλο που σχετικές έρευνες δεν γίνονται συχνά το 

ποσοστό 0,2% επί του συνόλου των απορριμμάτων δεν νομίζω ότι απέχει πολύ από τη δική μας 

πραγματικότητα) 

Ας μη ξεχνάμε ότι οι περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές σήμερα είναι εφοδιασμένες με 

«μνήμες» δηλαδή με δυνατότητα να επαναλαμβάνουν κάποια στοιχεία που δίνουμε σ’ αυτές. Για 

να διατηρούνται όμως οι μνήμες έχουν μέσα τους μικρές μπαταρίες που δίνουν ενέργεια στη 

συσκευή όταν τύχει να βγει από την πρίζα. 

Το ξέρετε π.χ. ότι μπαταρίες έχουν και πολλά σταθερά τηλέφωνα; (Πώς αλλιώς θα διατηρούσαν 

στη «μνήμη» τους τα τηλέφωνα που θέλουμε συχνότερα)

Το ξέρετε ότι όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν μπαταρίες; (Όχι οι φορητοί! Αυτοί και 

βέβαια έχουν. Μπαταρίες έχουν και όλοι οι οικιακοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές!)

 Τα απόβλητα πηγαίνουν για ανακύκλωση σε τέσσερις αδειοδοτημένες μονάδες που βρίσκονται 

σε Εβρο, Οινόφυτα, Ασπρόπυργο και Πάτρα. Οι συσσωρευτές μολύβδου-οξέος ανακυκλώνονται 

στην Ελλάδα και οι συσσωρευτές νικελίου-καδμίου στο εξωτερικό. Από τους συσσωρευτές που 

ανακυκλώνονται στην Ελλάδα παράγεται μόλυβδος και πλαστικά. Ο πρώτος πωλείται και 

χρησιμοποιείται εκ νέου σε μπαταρίες, σκάγια, μολυβδοσωλήνες, χρώματα, ηλεκτρικό και 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Το πλαστικό χρησιμοποιείται για 

γεω-υφάσματα, μηχανοκίνητες σκούπες κ.ά. 

Απόβλητα αυτής της εργασίας πρέπει να πηγαίνουν 

σε ειδικές χημικές χωματερές... 

Λιπαντικά έλαια



Πρώτοι στην Ε.Ε. 

Το σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων ΕΛΤΕΠΕ 

υπήρχε από το 1998, αλλά πήρε έγκριση ως επίσημος εθνικός φορέας διαχείρισης το 2004. Με 

το σύστημα έχουν συμβληθεί 124 υπόχρεες εταιρείες, οι οποίες καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο 

του 94% της συνολικής αγοράς λιπαντικών. Το δεύτερο εξάμηνο του 2004, οπότε λειτούργησε η 

εταιρεία, συνελέγησαν 13.000 τόνοι, το 2005 29.000 και το 2006 36.000 τόνοι. Φέτος 

αναμένονται 40.000 περίπου τόνοι, που αποτελούν το 67% των αποβλήτων λιπαντικών (60.000 

τόνοι). 

Οπως σημειώνει στην «Κ» ο διευθύνων σύμβουλος του συστήματος κ. Γιώργος Δεληγιώργης, 

«έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τον στόχο της διαχείρισης του 42% των αποβλήτων και 

κατέχουμε την πρώτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε.». Το σύστημα διαθέτει 25.000 

σημεία συλλογής σε συνεργεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, βιομηχανίες, δημόσιους φορείς κ.ά. 

Οι εξουσιοδοτημένοι συλλέκτες αποθηκεύουν τα απόβλητα σε επτά κέντρα συλλογής που 

βρίσκονται σε Ασπρόπυργο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κοζάνη, Βόλο, Καβάλα και Ηράκλειο. Στη 

συνέχεια μεταφέρονται στις έξι εγκαταστάσεις αναγέννησης που είναι η Cyclon Hellas στον 

Ασπρόπυργο, δύο στη Θεσσαλονίκη και από μία σε Βοιωτία, Πάτρα και Εύβοια. Από την 

αναγέννηση παράγονται λιπαντικά κατάλληλα για χρήση, ενώ για το απόβλητο που μένει 

υπάρχουν κανονισμοί με βάση τους οποίους πρέπει να διατίθεται ασφαλώς στο περιβάλλον. 

Από την τυχαία εναπόθεση λιπαντικών στη Φύση παράγονται διοξίνες, πολυχλωριωμένοι 

υδρογονάνθρακες, πολυαρωματικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα. Τα καμένα λάδια, με τα οποία 

είχαν αλείψει τους σωλήνες παροχής τροφής στα κοτόπουλα του Βελγίου, ώστε να ρέει 

ευκολότερα η τροφή, ευθύνονται για το σκάνδαλο των διοξινών. 



Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές

Η εταιρεία Ανακύκλωσης Συσκευασιών Α.Ε. θα κλείσει φέτος τον ισολογισμό της με θετικά 

αποτελέσματα. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία θα πρέπει να ανακυκλώνονται στη χώρα 

μας περίπου 44.000 τόνοι τέτοιων αποβλήτων (δηλαδή 4 κιλά ανά κάτοικο). Κατά το 2007 

περισυνελέγησαν 30.000 τόνοι. Αν όλα προχωρήσουν κανονικά, το συγκεκριμένο σύστημα θα 

μπορέσει να ανακυκλώνει μέχρι και 100.000 τόνους ετησίως. Με ένα εργοστάσιο 

αποσυναρμολόγησης στους Αγίους Θεοδώρους, με πολλές κεντρικές μονάδες συλλογής σε 

ολόκληρη τη χώρα (Ηράκλειο, Κέρκυρα, Μυτιλήνη, Ρόδο, Θεσσαλονίκη και αλλού), κυρίως 

όμως με τη μονάδα που κατασκευάζεται στη Λάρισα, η οποία θα αναβαθμίζει πλακέτες 

ηλεκτρονικών υπολογιστών για να ξαναχρησιμοποιηθούν (είναι το δεύτερο εργοστάσιο αυτής 

της τεχνολογίας που κατασκευάζεται στην Ευρώπη) λύνεται ένα σημαντικό πρόβλημα 

ανακύκλωσης των συσκευών που μέχρι χθες κατέληγαν στις χωματερές. Να σημειωθεί ότι με τη 

διαδικασία της απορρύπανσης αφαιρούνται από τα παλιά ψυγεία, τους παλιούς ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές υλικά όπως το φρέον ή το κάδμιο που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα (όταν 

καίγονται) ή το υδροφόρο (όταν θάβονται). 

Ομως, το μεγαλύτερο πρόβλημα για την καλή λειτουργία του συστήματος ήταν και παραμένει η 

συλλογή των υλικών. «Στην Ευρώπη» λέει στην «Κ» ο κ. Σπύρος Ευθυμίου, πρόεδρος της 

εταιρείας, «η συγκεκριμένη κατηγορία υλικών συλλέγεται από τους ΟΤΑ. Καθώς τα 

συγκεκριμένα υλικά δεν δημιουργούν πρόβλημα στους δήμους (σπεύδουν οι περίπου 10.000 

γυρολόγοι, τα συλλέγουν, τα πωλούν στις μάντρες και αυτές με τη σειρά τους στις 

χαλυβουργίες), οι δήμαρχοι δεν δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο. Για τον λόγο αυτόν οι μικρές 

ηλεκτρικές συσκευές στη μεγάλη τους πλειονότητα πετιούνται στα σκουπίδια. Και όμως, αυτά 

τα σκουπίδια είναι που δημιουργούν τις σημαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αρκεί να 

αναφέρουμε ότι μια μικρή μπαταρία, από αυτές που συνήθως υπάρχουν μέσα στα πεταμένα 

ηλεκτρικά, είναι αρκετή για να μολύνει 400 λίτρα νερού». 

Μέχρι στιγμής έχουν συμβληθεί με το σύστημα περίπου 300 δήμοι. Κάποιοι μάλιστα κάνουν… 

θαύματα, όπως ο δήμος Ρόδου που στέλνει 20 τόνους τον μήνα και η Θεσσαλονίκη που ζήτησε 

500 μικρούς κάδους και σήμερα δεν της φτάνουν. Και έπεται συνέχεια, αφού όπως εξηγεί ο κ. 

Ευθυμίου ο τρόπος λειτουργίας δίνει κίνητρα στους δήμους. Συγκεκριμένα, δίνονται 160 

ευρώ/τόνο, άρα σε ένα δήμο όπως η Αθήνα (που θα έπρεπε να μαζεύει 3.000 τόνους/ετησίως) τα 

έσοδα θα μπορούσαν να φτάσουν τις 480.000 ευρώ. 



Ελαστικά οχημάτων

Το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης παλαιών ελαστικών «ECO-ELASTIKA» 

άρχισε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 2004. Στο σύστημα συμμετέχουν 71 εισαγωγείς 

ελαστικών και 58 εισαγωγείς οχημάτων που αντιπροσωπεύουν το 98% των εισαγόμενων 

ελαστικών στη χώρα. 

Οπως σημειώνει στην «Κ» η κ. Αθανασία Δούκα, η συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών 

γίνεται απευθείας από βουλκανιζατέρ, συνεργεία, αναγομωτήρια και διαλυτήρια αυτοκινήτων 

που έχουν συμβληθεί με το πανελλαδικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων τέλους 

κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ). Το 2006 συνελέγησαν 47.000 τόνοι 

(88,85%) από τους 52.500 τόνους παλαιών ελαστικών που 

απορρίπτονται ετησίως στη χώρα (τα μεταχειρισμένα ελαστικά 

απελευθερώνουν διοξίνες όταν καίγονται και χρειάζονται 

μερικές εκατοντάδες χρόνια να αποδομηθούν). Από τις 

συλλεγείσες ποσότητες η εταιρεία κατάφερε να διαχειρισθεί 

37.840 τόνους (82%), ενώ η υπόλοιπη ποσότητα (8.790 τόνοι) 

παραμένει αποθηκευμένη σε χώρους προσωρινής 

αποθήκευσης. Το σύστημα ξεπέρασε κατά πολύ τον στόχο της αξιοποίησης του 65% των 

μεταχειρισμένων ελαστικών. 

Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 5 μονάδες κοκκοποίησης ελαστικού, μία μονάδα τεμαχισμού και 

μια μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης (τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ). Το μεταχειρισμένο 

ελαστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποστραγγιστικό σε τεχνικά έργα, ως αντικραδασμικό 

υλικό, ως ηχομονωτικό σε οικοδομές, ενώ το τρίμμα ελαστικού μειώνει την ολισθηρότητα των 

δρόμων. Το λινό που βρίσκεται μέσα τους και τα σίδερα αποτίθενται σε ΧΥΤΑ...



Γυαλί

Το γυαλί το χρησιμοποιούμε συχνά στη ζωή μας σε διάφορες μορφές. Όταν βρεθεί όμως στη 

φύση δεν αποσυντίθεται γι' αυτό πρέπει να το ανακυκλώνουμε.

Το γυαλί φτιάχνεται από μια ειδική άμμο που την εισάγουμε από το Βέλγιο, από σόδα και 

μαρμαρόσκονη. Όλα αυτά ανακατεύονται σε μεγάλα σιλό και πηγαίνουν στον κλίβανο τήξης και 

γίνονται υαλόμαζα (γυαλί σε υγρή κατάσταση) σε θερμοκρασία 5.000ο - 6.000ο C.

Η υαλόμαζα πηγαίνει σε ειδικές μηχανές και μπαίνει σε καλούπια που δίνουν το σχήμα των 

δοχείων. Μια άλλη μηχανή φυσάει για να δημιουργήσει τον ωφέλιμο χώρο των δοχείων και το 

γυαλί ψύχεται. Έτσι παίρνουμε τα διάφορα γυάλινα δοχεία. Όλη αυτή η διαδικασία ελέγχεται 

από το κέντρο ηλεκτρονικού ελέγχου (από ηλεκτρονικούς υπολογιστές).

Τα γυάλινα δοχεία ελέγχονται από εργάτες στη αρχή, για να δουν αν έχουν κάποια ατέλεια. 

Μετά τον έλεγχο των εργατών, πηγαίνουν σε ειδικές μηχανές οι οποίες ελέγχουν το στόμιο, το 

σχήμα και τη χωρητικότητά τους. Αν κάποια δοχεία έχουν ξεφύγει από το μάτι του ανθρώπου τα 

βγάζουν οι μηχανές.

Αφού τελειώσουν οι έλεγχοι, τα βάζουν σε παλέτες, τα πακετάρουν και τα πηγαίνουν στα 

εργοστάσια εμφιάλωσης. Τα μπουκάλια που είναι ραγισμένα ή έχουν άλλη ατέλεια πηγαίνουν 

για ανακύκλωση.

Υπάρχουν δύο τρόποι 

ανακύκλωσης. Ο πρώτος είναι η 

επαναχρησιμοποίηση των 

μπουκαλιών. Ο δεύτερος τρόπος 

έχει σχέση με τα μπουκάλια που 

δεν μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν και με τα 

διάφορα γυάλινα αντικείμενα. 

Αυτά τα συγκεντρώνουμε σε 

ειδικούς κάδους. 

Έπειτα μεταφέρονται στα κέντρα συγκέντρωσης γυαλιού όπου γίνεται ο διαχωρισμός του 

γυαλιού ανάλογα με το χρώμα του (άσπρο, πράσινο, καφέ). Μετά το σπάνε σε μικρά 

κομματάκια (υαλόθραυσμα) και το καθαρίζουν από χαρτιά, πλαστικά κ.ά. 

Στη συνέχεια το υαλόθραυσμα οδηγείτε στον κλίβανο τήξης κι ακολουθείται όλη η 



προηγούμενη διαδικασία.

Με την ανακύκλωση του γυαλιού κάνουμε οικονομία στις πρώτες ύλες και προστατεύουμε το 

περιβάλλον.

Πλαστικό

Οι Μεσογειακές ακτές ανήκουν τόσο στους ανθρώπους όσο και σε αρκετά θαλάσσια όντα. 

Κάποτε ήταν καθαρές χωρίς τουρισμό και ρύπανση. Τώρα τις κατακλύζει ένας πληθυσμός 300 

εκατομμυρίων ανθρώπων που συνεχώς αυξάνεται, και μια τεράστια τουριστική βιομηχανία. 

Έτσι τα σκουπίδια αποτελούν πια σήμερα μια σοβαρή απειλή για το ευαίσθητο οικοσύστημα της 

περιοχής, αν σκεφτούμε μάλιστα ότι τα νερά της πανέμορφης αυτής κλειστής θάλασσας 

ανανεώνονται το λιγότερο κάθε εκατό χρόνια!

Κάθε χρόνο εκατομμύρια θαλάσσια ζώα βρίσκουν τραγικό θάνατο στον πλανήτη μας από τη 

ρύπανση. Όμως τα δικά μας "μικρά σκουπίδια", αυτά που αφήνουμε απερίσκεπτα στην παραλία, 

είναι συχνά και τα πιο καταστροφικά. Ένα από τα πιο συνηθισμένα και ολέθρια υλικά είναι το 

πλαστικό...

Οι πλαστικές συσκευασίες χρησιμοποιούνται ευρύτατα γιατί είναι βολικές, ανθεκτικές στη 

χρήση και στα μικρόβια και προπάντων είναι φθηνές. Όμως το χαμηλό κόστος παραγωγής τους 

πληρώνεται πολύ ακριβά με την ανυπολόγιστη καταστροφή που προκαλούν σαν σκουπίδια στο 

περιβάλλον. 

Το κοινό πλαστικό χρειάζεται περίπου 450 χρόνια για να αποσυντεθεί στη Φύση, γι' αυτό το 

λόγο η καταστροφική του επίδραση είναι μακροχρόνια. Τα ποικίλα μεγέθη, σχήματα και 

χρώματα των πλαστικών ξεγελούν τα θαλάσσια ζώα που τα συγχέουν με την τροφή τους. 

Πράγματι η έρευνα έχει αποδείξει ότι τα θαλάσσια είδη επιλέγουν την τροφή τους ανάλογα με 

το χρώμα, το σχήμα και το μέγεθός τους. 

Μια διαφανής πλαστική σακούλα μοιάζει μέσα στο νερό με τσούχτρα που είναι ο αγαπημένος 

μεζές για πολλές θαλάσσιες χελώνες. Έτσι όταν καταπιούν την πλαστική αυτή "λιχουδιά", 

φράζεται το πεπτικό τους σύστημα ή πνίγονται. Έχει βρεθεί θαλάσσιο κήτος με 50 τέτοιες 

σακούλες στο στομάχι του!

Το 75%, περίπου, των σκουπιδιών "αναψυχής" που βρίσκονται σκορπισμένα στις ακτές της 

Μεσογείου είναι πλαστικά και αποτελούν κίνδυνο για τα θαλάσσια είδη. Πλαστικά καπάκια, 

καλαμάκια, σπάγκοι και κρίκοι ασφαλείας, έχουν βρεθεί συσσωρευμένα σε μεγάλες ποσότητες 



στο στομάχι θαλασσίων χελωνών μαζί με πλαστικά στυλό και μικρά αιχμηρά, επικίνδυνα 

κομμάτια από θρυμματισμένα πλαστικά κύπελλα. 

Οι πλαστικοί κρίκοι που συγκρατούν τα αλουμινένια κουτιά των αναψυκτικών ή και άλλα 

μεγαλύτερα δοχεία, ελκύουν νεαρά παιχνιδιάρικα ζώα, όπως τις φώκιες και τις ενυδρίδες ακόμα 

και πουλιά, με αποτέλεσμα να παγιδεύονται και να στραγγαλίζονται.

Πολλά πλαστικά περιέχουν βλαβερές οργανικές χλωριούχες ενώσεις, όπως το PCB, οι οποίες 

επιδρούν αρνητικά στην αναπαραγωγική ικανότητα και στο ανοσοποιητικό σύστημα των ζώων 

που τις τρώνε. Αυτές οι ουσίες παραμένουν και συσσωρεύονται στο σώμα του και όταν αυτό 

γίνει λεία άλλου ζώου μεταφέρονται από το θύμα στον κυνηγό, όπως συμβαίνει σε πολλές 

περιπτώσεις με τις φώκιες και τα δελφίνια, με αποτέλεσμα να βλάπτονται και αυτά. Τα πλαστικά 

συχνά συγκρατούν φυσαλίδες, έτσι όταν φαγωθούν από τις χελώνες δημιουργούν άνωση 

εμποδίζοντάς τις να βουτήξουν για να βρουν τροφή. 

Όμως δεν είναι μόνο τα πλαστικά που προκαλούν 

τόσες βλάβες. Ακόμα και τα μικρά χρυσόχαρτα 

περιτυλίγματος από τσιγάρα, καραμέλες, 

σοκολάτες ή παγωτά, ξεγελούν τα θαλάσσια ζώα 

που τα θεωρούν για μικρά ψάρια ή οστρακοειδή 

και τα καταπίνουν. Έτσι παραμένουν στο έντερο 

του ζώου, που ενώ αισθάνεται χορτάτο, στην 

πραγματικότητα αργοπεθαίνει από ασιτία. 

Όλα αυτά τα "μικρά σκουπίδια" που αναφέραμε 

δεν είναι παρά ένα μικρό μέρος από εκείνα που απερίσκεπτα πετάμε στις παραλίες. Αν 

προσθέσουμε και όλα όσα συσσωρεύονται στις ακτές από ψαροκάϊκα, κρουαζιερόπλοια, το 

Ναυτικό, τον εμπορικό στόλο, τις παραλιακές ταβέρνες, ξενοδοχεία και εξοχικά, ίσως 

συλλάβουμε το μέγεθος της τεράστιας ρύπανσης που προκαλούμε στο περιβάλλον.

Το MEDASSET - ο Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλασσίων Χελωνών 

εργάζεται από το 1988 για την μελέτη και την προστασία του αποδημητικού αυτού είδους που 

κινδυνεύει με εξαφάνιση στη Μεσόγειο και Παγκόσμια. 

Οι Θαλάσσιες Χελώνες, τα πανάρχαια αυτά αποδημητικά ερπετά, κατάφεραν να επιζήσουν στον 

πλανήτη μας πάνω από 100 εκατομμύρια χρόνια, τόσα ώστε να είναι μάρτυρες της εξαφάνισης 

των δεινοσαύρων. Στις μέρες μας κινδυνεύουν με άμεση εξαφάνιση. 



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Τα χρησιμοποιημένα αλουμινένια κουτιά από αναψυκτικά, μπύρες κ.α. δεν είναι άχρηστα. 

Αντίθετα, με την ανακύκλωσή τους προσφέρουν χρήματα σε σας που τα μαζεύετε και τα δίνετε 

στους χώρους που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται : 

α) η προστασία του περιβάλλοντος 

β) η εξοικονόμηση ενέργειας 

γ) ο περιορισμός της σπατάλης πρώτων υλών 

Κουτιά από αναψυκτικά, μπύρες κ.α. δεν είναι άχρηστα. Αντίθετα, με την ανακύκλωσή τους 

προσφέρουν χρήματα σε σας που τα μαζεύετε και τα δίνετε στους χώρους που έχουν 

δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται : 

α) η προστασία του περιβάλλοντος 

β) η εξοικονόμηση ενέργειας 

γ) ο περιορισμός της σπατάλης πρώτων υλών 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Ανακύκλωση είναι η συλλογή, επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση υλικών π.χ. αλουμίνιο, 

χαρτί, γυαλί κ.α.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η περισυλλογή κουτιών αλουμινίου προστατεύει το περιβάλλον δίνοντας έτσι ώθηση σε πολλά 

ολοκληρωμένα προγράμματα απορρύπανσης σ’ όλη τη χώρα. Επίσης τα ανακυκλούμενα υλικά 

Δεν συσσωρεύονται στις από καιρό παραφορτωμένες χωματερές .

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ανακύκλωση κουτιών αλουμινίου εξοικονομεί περίπου το 95% της ενέργειας που απαιτεί η 

παραγωγή αλουμινίου από μετάλλευμα. Δικαιολογημένα, λοιπόν, δόθηκε στην ανακύκλωση 

αλουμινίου ο χαρακτηρισμός ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ



Με την ανακύκλωση κουτιών αλουμινίου επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση πρώτων υλών στα 

κυριότερα στάδια παραγωγής αλουμινίου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 

Κάθε αλουμινένιο κουτί έχει μια χρηματική αξία. Όταν πετάτε ένα κουτί είναι σαν να πετάτε 

χρήματα. Παίρνοντας μέρος στην ανακύκλωση κερδίζεις αυτά τα χρήματα που θα 

χρησιμοποιηθούν για σένα, για να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής σου.

Με την ανακύκλωση του αλουμινίου έχουμε μεγάλο οικονομικό όφελος, αφού εξοικονομείται το 

95% της ενέργειας που χρειάζεται για 

την παραγωγή του από πρώτες ύλες. 

Ταυτόχρονα, η ανακύκλωση ενός τόνου 

αλουμινίου οδηγεί στην εξοικονόμηση :

4 τόνων βωξίτη

500 κιλών σόδας

100 κιλών ασβεστόλιθου

700 κιλών πετρελαίου

25 κιλών κρυολίτη

35 κιλών φθοριούχου αλουμινίου

Υπολογίζεται ότι το 1991 στην Ελλάδα καταναλώθηκαν 700 εκατομμύρια κουτιά αλουμινίου. 

Από αυτά, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, το 25% ανακυκλώθηκε. 

Το αλουμίνιο δικαίως χαρακτηρίζεται σαν το "πράσινο" μέταλλο, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις 

τεχνολογικές αλλά και οικολογικές απαιτήσεις.

Εδώ και περίπου 10 χρόνια, η κοινωνία έχει συνειδητοποιήσει το βαρύ περιβαλλοντικό κόστος 

που επισύρει η ανεξέλεγκτη τεχνολογική ανάπτυξη, με αποκορύφωμα το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου.

Η διεθνής παραγωγή αλουμινίου είναι από τους βασικούς πρωταγωνιστές στην προσπάθεια για 

μείωση ενέργειας για παραγωγική διεργασία, περιορισμό και έλεγχο εκπομπών ρύπων και 

διατήρηση τουλάχιστον της ποιότητας του περιβάλλοντος.

Η ανακύκλωση του αλουμινίου είναι το σημαντικότερο μέσο για την οικονομία ενέργειας και τη 

μείωση εκπομπών ρύπων. 

Για να καταδειχθεί η σημαντικότητα της ανακύκλωσης, τονίζεται ότι ενώ για την πρωτογενή 



παραγωγή 1 κιλού αλουμινίου (ηλεκτρόλυση αλουμίνας από βωξίτη) απαιτείται ενέργεια 14 

KWH, για την ανακύκλωση της ίδιας ποσότητας από σκραπ , απαιτείται μόνο 5% της ενέργειας 

της μεθόδου ηλεκτρολύσεως.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ προσπάθεια που καταβάλλεται πρός την κατεύθυνση αυτή, αποδεικνύεται και με 

το "κλείσιμο" ορυχείων βωξίτη, ενώ πολλές μονάδες ηλεκτρόλυσης (πάνω από 60% 

παγκοσμίως) τροφοδοτούνται με ενέργεια από υδροηλεκτρικά έργα (καθαρότερη ενέργεια, 

χωρίς εκπομπές καπναερίων). Η επαναφορά του τοπίου των σκαμμένων ορυχείων είναι 

καθιερωμένη και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν βραβεύσει την αναδάσωση παλαιών ορυχείων 

μεγάλης εταιρίας στην Αυστραλία.

Η προσπάθεια για οικονομικότερη διεργασία ηλεκτρολύσεως έχει ήδη διεθνώς αποδώσει, 

επιτυγχάνοντας μείωση ενέργειας 30% σε σχέση με εκείνη που χρειαζόταν πρό 30ετίας.

Καταβάλλεται προσπάθεια -μέσω ενημέρωσης- για να επικρατήσει ο όρος χρησιμοποίηση 

αλουμινίου αντί για κατανάλωση αλουμινίου, ώστε το κοινό να εξοικειωθεί με τις έννοιες 

περισυλλογής - διαχωρισμού και ανακύκλωσης.

Η διατήρηση της αξίας του μετάλλου, παράλληλα με την επ΄άπειρον δυνατότητα ανακύκλωσης 

του αλουμινίου, αποτελούν εξαιρετικά ελκυστικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν το προφίλ 

οικολογίας του αλουμινίου. Υπογραμμίζεται η δεδομένη σήμερα διατήρηση της ΙΔΙΑΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ μετάλλου μετά την ανακύκλωσή του.

Ο χαρακτηρισμός του σαν "Ενεργειακή Τράπεζα" αποδίδει πλήρως τα παραπάνω.

Αλλά και η παραγωγή προϊόντων από αλουμίνιο, έχει σε πολλές περιπτώσεις σημαντική 

οικολογική επίπτωση, όπως στην Αυτοκινητοβιομηχανία : Έτσι, για κάθε 100 κιλά που 

μειώνεται το βάρος ενός αυτοκινήτου μεσαίου κυβισμού λόγω χρήσης αλουμινίου αντί χάλυβα, 

προκύπτει μείωση εκπομπής καυσαερίων ποσότητας 2 τόνων για όλη τη διάρκεια ζωής του 

αυτοκινήτου, ενώ στον ίδιο χρόνο η αναμενόμενη οικονομία καυσίμου είναι 900 λίτρα βενζίνης 

(ελαφρότητα κατασκευής). 

Η διάρκεια ζωής των κατασκευών από αλουμίνιο είναι σημαντικά μεγαλύτερη εκείνων από 

χάλυβα, για λόγους αντοχής στη διάβρωση, ενώ το κόστος συντήρησής τους είναι από ελάχιστο 

έως αμελητέο.

Η τεχνολογία των κραμάτων σε συνδυασμό με την ευκολία υποβιβασμού του πάχους με την 

έλαση, δίνει νέα διάσταση σε δυνατότητα οικονομίας μετάλλου στις κατασκευές ( σκληρότερα 

κράματα - χαμηλότερο πάχος).

Η ανακύκλωση σαν εφαρμοσμένη βιομηχανική μέθοδος παραγωγής αλουμινίου, έχει ιστορία 

ζωής στην Ευρώπη από το 1920 περίπου.

Το σκραπ που προκύπτει κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας στα εργοστάσια 

παραγωγής, ανακυκλώνεται αμέσως δίνοντας αντίστοιχες κραματικά ποσότητες πλακών από το 

χυτήριο. Από την άλλη, οι κάθε είδους κατασκευές και προϊόντα αλουμινίου μπορούν να 



ανακυκλωθούν μετά το τέλος της διάρκειας ζωής τους. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την 

περισυλλογή, τον κραματικό διαχωρισμό και την ανακύκλωσή τους. Εκτεταμένα δίκτυα 

περισυλλογής, διαχωρισμού, προεπεξεργασίας και εμπορίας, λειτουργούν ήδη σε όλο τον κόσμο.

Σε Ευρωπαϊκή κλίμακα, το αλουμίνιο που χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι 

από εκείνα με τον υψηλότερο βαθμό ανακύκλωσης. Τό αλουμίνιο από δομικές εφαρμογές 

ακολουθεί, ενώ τρίτο σε βαθμό ανακύκλωσης είναι το αλουμίνιο από τα κουτιά μπύρας και 

αναψυκτικών.

Έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές τεχνικές ανακύκλωσης, προσαρμοσμένες στις διάφορες μορφές 

ανακυκλώσιμου αλουμινίου, π.χ. άλλη για άβαφο και χονδρού πάχους αλουμίνιο, άλλη για φόιλ 

αλουμινίου, άλλη για βαμμένο 

αλουμίνιο.

Η ΕΛΒΑΛ, έχει επενδύσει 

σημαντικά στον τομέα ανακύκλωση, 

με νέας τεχνολογίας μονάδες, ενώ 

παράλληλα προωθεί την πλήρη 

ανακύκλωση των στερεών 

προιόντων του χυτηρίου σε άλλης 

υφής υλικά.

                                               

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ

Τα οχήματα τα οποία φθάνουν στη φάση του τέλους του κύκλου ζωής τους και αποσύρονται από 

την κυκλοφορία, αποτελούν σήμερα μια σημαντική πηγή δημιουργίας αποβλήτων με σοβαρές 

ρυπαντικές επιπτώσεις. 8 έως 9 εκατομμύρια οχήματα απορρίπτονται ετησίως στην Ευρωπαϊκή 

'Ένωση. Περίπου 25% του βάρους των οχημάτων (τα ονομαζόμενα "κατάλοιπα τεμαχισμού") 

δημιουργούν ετησίως 2 - 3 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων τα οποία θάβονται σε χωματερές, 

μολύνοντας συχνά το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα. Η ποσότητα αυτή αποτελεί το 10% της 

συνολικής ποσότητας επικινδύνων αποβλήτων που παράγονται ετησίως στην ΕΕ. Τα απόβλητα 

αυτά πρόκειται να αυξηθούν στο μέλλον, λόγω του αυξανόμενου αριθμού οχημάτων που 

διατίθενται στην αγορά κάθε χρόνο.

Η διάλυση αυτοκινήτων με τη διαδικασία της κονιορτοποίησης και φυγοκέντρισης (shredding) 

για τον διαχωρισμό των διαφορετικών υλικών αποτελεί μια διαδικασία που εφαρμόζεται σχεδόν 

αποκλειστικά μέχρι σήμερα Περίπου 75% των μεταλλικών υλικών των αυτοκινήτων τέλους 

ζωής ανακυκλώνονται σήμερα ενώ περί το 20% αποτίθεται στις χωματερές. Με τη σημερινή 



τεχνολογία ανακύκλωσης κάθε αυτοκίνητο παράγει περί τα 700 kg μετάλλου που 

επαναχρησιμοποιούνται σαν πρώτη ύλη στην χαλυβουργία. Μετά την κονιορτοποίηση του 

οχήματος τέλους ζωής, τα εναπομένοντα υλικά περί τα 300 kg αντιπροσωπεύουν άχρηστα 

απόβλητα. Το μίγμα αυτό των αποβλήτων αποτελείται από πολύ μικρά σωματίδια ελαστικού, 

πλαστικού, υφασμάτων, γυαλιού και χρώματος καθώς και λιπαντικών και λάσπης από το δρόμο 

που αποτελεί ένα επικίνδυνο ρυπαντή. Η επεξεργασία του αποβλήτου αυτού είναι πολύ δύσκολη 

και η απόθεσή του σε χωματερές προκαλεί μια σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Μία ανάλυση του στόλου των αυτοκινήτων διεθνώς δείχνει ότι το όριο ζωής των οχημάτων 

αυξάνεται. Αυτό οφείλεται στην αύξηση της ποιότητας των οχημάτων και στην ευνοϊκή 

οικονομική ανάπτυξη. Είναι φανερό ότι η αύξηση του στόλου των αυτοκινήτων και η αύξηση 

των παλαιοτέρων αυτοκινήτων θα οδηγήσει στην αύξηση του αριθμού αυτοκινήτων που πρέπει 

να ανακυκλωθούν. Αυτός ο παράγων θα ληφθεί υπ' όψη για την πρόοδο του καθορισμού του 

κόστους της ανακύκλωσης στα επόμενα χρόνια.

Στην Ελλάδα η ανακύκλωση αυτοκινήτων δεν είναι οργανωμένη με συστηματικό τρόπο. Η 

συλλογή των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων γίνεται από τους Δήμους ή τον ΟΔΔΥ. Τα 

αυτοκίνητα προς διάλυση παραλαμβάνονται από μικρές εταιρείες ανακυκλωτών και αφού 

συμπιεσθούν ή απλώς τεμαχισθούν σε μικρότερα κομμάτια οδηγούνται σε μηχανές 

κονιορτοποίησης και τέλος στις χαλυβουργίες. Απορρύπανση δεν γίνεται, ενώ γίνεται διάλυση 

για την αφαίρεση εξαρτημάτων προς πώληση. Για τον διαχωρισμό χάλυβα από λοιπά υλικά 

υπάρχουν πολύ λίγες εταιρείες και η ανακύκλωση γίνεται κυρίως ως σκράπ χάλυβα.

Ο αριθμός των αυτοκινήτων πού αποσύρονται κάθε έτος λόγω παλαιότητας καθώς και λόγω 

ατυχημάτων τα οποία τα καθιστούν μη κατάλληλα προς λειτουργία και μη επιδιορθώσιμα 

κυμαίνεται σε ποσοστό 0.6 έως 0.8% επί του συνολικού αριθμού των εν κυκλοφορία οχημάτων. 

Από τα ποσοστά αυτά φαίνεται ότι ο αριθμός των αποσυρόμενων οχημάτων ετησίως είναι 

ιδιαίτερα μικρός, και οφείλεται εν μέρει στο ότι αρκετά παλαιά αυτοκίνητα αποσύρθηκαν κατά 

τα έτη 1991 και 1992 αλλά και στην φορολογική πολιτική που ακολουθήθηκε στη χώρα σε 

σχέση με το αυτοκίνητο. Κατά τα έτη 1991 και 1992 η εφαρμογή του μέτρου της απόσυρσης 

των παλαιών αυτοκινήτων οδήγησε στην απομάκρυνση από την κυκλοφορία 284.550 

επιβατικών αυτοκινήτων και 47.220 ελαφρών φορτηγών. Από τα οχήματα αυτά το 46.3°/ο 

προέρχονταν από την ευρύτερη περιοχή Αθηνών, ενώ το 53.7°/ο από την υπόλοιπη χώρα.

Η ανακύκλωση των οχημάτων είναι μία αλυσίδα ενεργειών στην οποία παίζουν σημαντικό ρόλο 

οι διαφορετικές διαδικασίες που την απαρτίζουν, από την διάλυση μέχρι την ανακύκλωση. Η 

ανακύκλωση αυτοκινήτων αποτελεί ένα νέο πεδίο δραστηριότητας στο οποίο απαιτούνται 

αρμονικές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών από τον ιδιοκτήτη του 



αυτοκινήτου που ολοκλήρωσε τον κύκλο της ζωής του μέχρι τους τελικούς αποδέκτες των 

υλικών που θα συγκεντρωθούν μετά τη διάλυσή του. Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί μια άμεση 

ανάγκη της τρέχουσας δεκαετίας. 

Ανακύκλωση στο Ηράκλειο

Η ανακύκλωση απορριμμάτων έχει ως γνωστόν ξεκινήσει και στο Ηράκλειο από τα τέλη του 

2006, βρίσκοντας θετική ανταπόκριση από τους δημότες. Κατόπιν συμφωνίας με το Δήμο 

Ηρακλείου (και όχι μόνο), η Ελληνική Εταιρεία Ανάκτησης και Ανακύκλωσης Υλικών (ΕΕΑΑ) 

διαθέτει ειδικά απορριμματοφόρα που περισυλλέγουν τα προς ανακύκλωση απορρίμματα από 

τους μπλε κάδους. Αυτά είναι τα θετικά της υπόθεσης.



Όμως, η περισυλλογή γίνεται αυστηρά «εκτός» του κέντρου της πόλης. Εντός των τειχών 

υπάρχουν μπλε κάδοι μόνο στις οδούς Πλαστήρα και Αρχ. Μακαρίου. Με αυτόν τον τρόπο, μια 

τεράστια ποσότητα ανακυκλώσιμων υλικών, που προέρχεται τόσο από οικιακούς καταναλωτές 

όσο και από μεγάλους καταναλωτές όπως κέντρα διασκέδασης και σούπερ μάρκετ, καταλήγει 

απλώς στα ...σκουπίδια. Η επίσημη δικαιολογία από το Δήμο Ηρακλείου και την ΕΕΑΑ είναι 

πως η ΕΕΑΑ δεν διαθέτει «μικρά» φορτηγά, που θα είχαν τη δυνατότητα να κινηθούν μέσα στο 

κέντρο της πόλης. Προφάσεις εν αμαρτίαις. Είναι προφανές ότι η ανακύκλωση δεν είναι στις 

προτεραιότητες του Δήμου, ώστε να έχει ήδη λυθεί το πρόβλημα της αποκομιδής μέσα στο 

κέντρο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι καθαριστές του Δήμου δεν συνεργάζονται με την ΕΕΑΑ 

και πετούν όλα τα χαρτόκουτα και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά στα σκουπίδια!

Η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου πιστεύει ότι η ανακύκλωση είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, 

τόσο για την αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων όσο και για τη γενικότερη 

στάση και «εκπαίδευση» του κοινού σχετικά με το σεβασμό προς το περιβάλλον. Για αυτό 

επισημαίνει ότι το θέμα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με προχειρότητα, αλλά με 

αποτελεσματικότητα, όπως αρμόζει σε έναν από τους μεγαλύτερους Δήμους της χώρας.  Η 

Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου πιστεύει ότι πρέπει να λυθεί αμέσως το πρόβλημα της 

αποκομιδής μέσα στο κέντρο. Η ανακύκλωση είναι απολύτως απαραίτητη και αναγκαία και όχι 

ένα πάρεργο της μόδας!

Η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου προτείνει επίσης να υπάρξουν περαιτέρω παρεμβάσεις 

από το Δήμο. Καταρχήν να ενθαρρυνθούν οι μεγάλοι καταναλωτές – βλέπε  κέντρα 

διασκέδασης και σούπερ μάρκετ – να ρίχνουν πράγματι τα ανακυκλώσιμα υλικά στους μπλε 

κάδους, διότι φαίνεται ότι προς το παρόν είναι συχνά αμελείς ως προς το διαχωρισμό των 

απορριμμάτων τους. Σε επόμενη φάση, ο Δήμος θα πρέπει να βρει τρόπους ώστε να τους 

«αναγκάσει» να το πράξουν. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχουμε μεταξύ άλλων και τεράστια 

περιβαλλοντική επιβάρυνση τριτοκοσμικού τύπου, και δεν θα αποτελέσουν οι μεγάλοι 

καταναλωτές φωτεινό παράδειγμα για τους μικρούς. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνεται έντονη και τακτική εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού 

υπέρ της ανακύκλωσης, που θα περιλαμβάνει τη διαρκή υπενθύμιση με διανομή φυλλαδίων την 

ραδιοτηλεοπτική διαφήμιση και την εγκατάσταση μπλε κάδων στα σχολεία. Σκοπός είναι να 

συμμετέχουν όλοι οι πολίτες στην ανακύκλωση σαν μια υποχρέωση που έχουμε όλοι για τη 

διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Τέλος, ο Δήμος Ηρακλείου 

μπορεί και πρέπει να συνεργαστεί σε αυτά με όλους τους μεγάλους δήμους του νομού, όπως του 

Γαζίου, της Νέας Αλικαρνασσού, των Γουβών, της Χερσονήσου και των Μαλλίων.



ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΟΓΚΩΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ        

Τηλ: 2810 380303 Ηλεκτρονική Δ/νση: www  .  heraklion  -  city  .  gr              

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ &   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τηλ: 2810 380303 Ηλεκτρονική Δ/νση: www  .  heraklion  -  city  .  gr      

3. ΠΑΛΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΣΙΔΗΡΑ

ΚΑΘΕΡΗΣ ΑΕΒΕ

Τηλ: 2810 382021        

4.     ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ  

Κέντρο Διαλογής - Ανακύκλωσης Υλικών Συσκευασιών (ΚΔΑΥ) Ηράκλειου

Υπεύθυνος κ. Βασίλης Ζησιμόπουλος - Τηλ : 2810381859   5. ΕΛΑΣΤΙΚΑ  

Εγκεκριμένος Συλλέκτης για τους Νομούς Ηρακλείου - Λασιθίου

Δογκάκης Αντώνης - Εθνικές Μεταφορές , Ν. Αλικαρνασσός Τηλ: 2810 240402,344728       

6. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  

ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. ΑΕ - Δεξαμενές συλλογής στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου

Υπεύθυνος κ.Δημήτρης Καλογεράκης - Τηλ.2810380290   

7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Κρήτης - ΣΕΔΙΣ-Κ ΕΠΕ

(Παγκρήτιο Σύστημα )Τηλ: 2810 317544

ΑΦΗΣ Α.Ε. - Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών

Τηλ. 210 8030355 – www  .  afis  .  gr             

8. ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

(ΕΣΔΑΚ) Τηλ: 2810 361610- www  .  esdak  .  gr  

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

http://www.esdak.gr/
http://www.afis.gr/
http://www.heraklion-city.gr/
http://www.heraklion-city.gr/


Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου μας 

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες συντελούν στην αναγκαιότητα της υλοποίησης 

του προγράμματος «Συμμετέχω και εγώ στην ανακύκλωση » το οποίο έχει  σαν 

στόχο :

• εξοικειώσει τα παιδιά με την ιδέα της ανακύκλωσης  και να τα κάνει πολλαπλασιαστές 

της αποκτωμένης γνώσης και εμπειρίας  όχι μόνο στους συμμαθητές τους  αλλά και στις 

οικογένειες τους .

• Να δώσει έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών 

• Να αλλάξει την συμπεριφορά των  παιδιών όσον αναφορά την διαχείριση των 

σκουπιδιών 

• Να αναδείξει την ανακύκλωση σαν βασικό παράγοντα προστασίας του περιβάλλοντος 

Αν και σαν όρος η ανακύκλωση δεν είναι άγνωστος στην πλειονότητα  των παιδιών,  η 

υλοποίηση της όπου αυτή συντελείτε γίνετε κάτω από ένα όχι ξεκάθαρο τοπίο καθώς τα παιδιά 

δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη στο τι υλικά ανακυκλώνονται και στο τι προβλήματα δημιουργεί η 

μη ανακύκλωση των απορριμμάτων.

Η συνήθης αισιόδοξη  και κάποιες φορές αφελή στάση  με την οποία αντιμετωπίζουν οι νέοι την 

ζωή  δεν τους αφήνει να κατανοήσουν το μέγεθος τους προβλήματος και την αναγκαιότητα για 

άμεση λήψη μέτρων .        

       Για την υλοποίηση του προγράμματος   και την εκτίμηση της παρούσας κατάστασης 

χρησιμοποιήσαμε σαν εργαλείο μέτρησης , ερωτηματολόγιο φτιαγμένο από τους εμπλεκομένους 

διδάσκοντες το οποίο παρ’ όλες τις αδυναμίες του όσον αναφορά την στάθμιση  του μας δίνει 

μια αδρή ένδειξη του προβλήματος και του αποτελέσματος της παρέμβασης     .

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ



1. 5/12/2007       Αίτηση στην Α.Φ.Η.Σ.  

2. 14/12/2007     Παραλαβή εντύπων και  CD  από την Α.Φ.Η.Σ. 

3. 18/12/2007     Διανομή ντοσιέ και φυλλαδίων Α.Φ.Η.Σ. σε μαθητές και καθηγητές 

.Δημιουργία ομάδων εργασίας των μαθητών 

4. 19/12/2007     Ανάρτηση εικόνων, εντύπων και πληροφοριών από πίνακα ανακοινώσεων 

του σχολείου 

5. 21/12/2007     Συμπλήρωση από την περιβαλλοντική  ομάδα του πρώτου 

ερωτηματολογίου 

6. 9/1/2008        Παραλαβή και τοποθέτηση κάδου ΑΦΗΣ στο σχολείο

7. 14/1/2008       Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης 

8. 17/1/2008     Προβολή στους μαθητές του σχολείου CD από την ΑΦΗΣ 

9. 24/1/2008      Εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρία  ανακύκλωσης και στο εργοστάσιο 

πλαστικά Κρήτης   

10.   28/1/2008    Τοποθέτηση σακουλών ανακύκλωσης  σε όλες τις σχολικές αίθουσες και 

διανομή φυλλαδίων από την Ελληνική εταιρία ανακύκλωσης 

11. 7/2/2008        Ανάρτηση πληροφοριών και φυλλαδίων στον πίνακα ανακοινώσεων του 

προγράμματος μας 

12. 8/2/2008      Ενημέρωση για εκδήλωση συμμετοχής των μαθητών στο διαγωνισμό 

ζωγγαφικής της ΑΦΗΣ σε συνεργασία με την καθηγήτρια των καλλιτεχνικών 

13. 25/2/2008  κατάρτιση προϋπολογισμού  για χρηματοδότηση του προγράμματος μας από 

τον Δήμο Ηρακλείου 

14. 26/2/2008   Αναρτήσεις στον πίνακα ανακοινώσεων από έντυπο υλικό των μαθητών 

15. 4/3/2008    Συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών από τους μαθητές από τον χώρο της 

σχολικής αυλής 

16. 12/3/2008   Ανάρτηση έντυπου υλικού στον πίνακα ανακοινώσεων   

17. 20/3/2008   Συλλογή απορριμμάτων από την αυλή του σχολείου μας 

18. 21/3/2008   Αναρτήσεις στον πίνακα ανακοινώσεων 



19. 27/3/2008    Επιλογή και συμμετοχή με έργα ζωγραφικής μαθητών στο διαγωνισμό της 

ΑΦΗΣ

20. 10/4/2008   Ομιλία από τον αντιδήμαρχο κ. Καμπανό και τον υπεύθυνο καθαριότητας κ. 

Μπελεντάκη 

21. 14/4/2008  Διανομή εντύπου υλικού σε καθηγητές και μαθητές 

22. 15/4/2008  Συμπλήρωση από τους μαθητές του τελικού ερωτηματολογίου 

23. 16/4/2008   Συλλογή εργασιών μαθητών 

24. 12/5/2008   Ομιλία από  εκπρόσωπο της οικολογικής εταιρίας ανακύκλωσης  

10Ο   ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ

        Πρόγραμμα           « Συμμετέχω και εγώ στην ανακύκλωση»                             

                                               ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ          

1. Τι είναι ανακύκλωση ; 



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

2.Γνωρίζεις ποια υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν ;

Α)

Β)

Γ)

Δ)

Ε)

Ζ)

Η)

Θ)

3.  α)Ανακυκλώνεις εσύ κάποια υλικά :  

        ΝΑΙ                                          ΟΧΙ     

     Β) Αν ναι ποια   ……………………………………………………………….

          ……………………………………………………………………………….

4.  α) H  Οικογένεια σου συμμετέχει στην ανακύκλωση ;

          ΝΑΙ                                          ΟΧΙ     

    Β) Αν ναι ποια υλικά ανακυκλώνει; 

      ……………………………………………………………………………………………

5. Αν δεν συμμετείχες μέχρι σήμερα στην ανακύκλωση  τώρα θα το κάνεις ;

     ΝΑΙ                                          ΟΧΙ     

6. Μέχρι σήμερα γινόταν στο σχολείο σας ανακύκλωση 

      ΝΑΙ                                          ΟΧΙ     

7. θα ενημερώσεις τους καθηγητές, τους συμμαθητές και τους γνωστούς σου για την 

ανακύκλωση ;          ΝΑΙ                                          ΟΧΙ     

8. Στην γειτονιά σου υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης ;

      ΝΑΙ                                          ΟΧΙ     



9.Ξέρετε τι είναι η  Α.Φ.Η.Σ.

           ΝΑΙ                                          ΟΧΙ     

10. Γνωρίζεις τι είναι το Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

         ΝΑΙ                                          ΟΧΙ     

11. Γνωρίζεις τι είναι η εταιρία ανακύκλωσης 

             ΝΑΙ                                          ΟΧΙ     

12. Πιστεύεις  ότι η ανακύκλωση συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος 

           ΝΑΙ                                          ΟΧΙ     

  13. θεωρείς σημαντικό την συμμετοχή σου σε προγράμματα και δράσεις για την προστασία 

του περιβάλλοντος ;           ΝΑΙ                                          ΟΧΙ     

 14. H ανακύκλωση συμβάλει στην μείωση των απορριμμάτων και στην εξοικονόμηση 

ενέργειας;             ΝΑΙ                                          ΟΧΙ     

15. Από ποιους φορείς έχεις ενημερωθεί για την ανακύκλωση και την προστασία του 

περιβάλλοντος μέχρι σήμερα ;

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

16. Πιστεύεις ότι η ενημέρωση είναι επαρκής για τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος ;

      ΝΑΙ                                          ΟΧΙ     

17. Γνωρίζεις κάποιες εναλλακτικές μορφές ενέργειας                                            

                                                                          



Οι εμπλεκόμενοι καθηγητές ήταν :  H  Κουλούρη Χριστίνα και η Διαμαντοπούλου Ευαγγελία  

Οι συμμετέχοντες  μαθητές στο πρόγραμμα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ήταν :

Περιβαλλοντική Ομάδα 10ου   Γυμνασίου 
1 Αεράκης Αντώνιος 19 Γιαννακάκης Εμμανουήλ 

2 Αλεξάκη Μαρία 20 Γκοντούνι Δημήτριος

3 Αναγνωστάκης Εμμανουήλ 21 Δασκαλάκη Ευσεβία

4 Αναθρεπτάκη Αικατερίνη 22 Δεληγιάννης Αντώνιος 

5 Ανδρεαδάκη Κωνσταντίνα 23 Δημόπουλος Ιωάννης 

6 Ανέστης Ελευθέριος 24 Διαρμίσης Εμμανουήλ 

7 Αντωνακάκη Χρυσή 25 Δουλουβέρης Κων/νος 

8 Αντωνακάκης Γεώργιος 26 Δρουγκάκης Ιωάννης 

9 Ανωγειανάκη Ευανθία 27 Ευαγγελινού Ευαγγελία 

10 Ανωγειανάκης Εμμανουήλ 28 Ζαχαράκης Ελευθέριος 

11 Αρμενάκη Ειρήνη 29 Ζαχαριουδάκη Αικατερίνη 

12 Βαμβουκάκης Εμμανουήλ 30 Ζηρούνης Νικόλαος 

13 Βασιλάκη Ελενα 31 Ζουμπουλάκης  Γεώργιος 

14 Βεζυράκης Γεώργιος 32 Καλλέργης Γεώργιος 

15 Βελιβασάκη Κωνσταντίνα 33 Καμαρίτη Τερμψιχόρη

16 Βλατάκη  Αννα 34 Καννάκης Κωνσταντίνος 

17 Βολοσυράκη Λαμπρινή 35 Καραθανάσης Εμμανουήλ 

18 Γεωργαντωνάκη Καλλιόπη 36 Κατσιράκη Ευαγγελία



Γνώσεις σχετικά με την ανακύκλωση

πριν ; 42,40%

Μετά ; 82,30%
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Τι είναι ανακύκλωση 

πριν Μετά 

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ερώτηση 1.

Ερώτηση 2.

Γνωρίζετε ποιά υλικά ανακυκλώνονται

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

Πρίν  
Μετα 

Πρίν  87,80% 81,80% 51,50% 81,30% 66,60% 59,80% 0%

Μετα 88,20% 82,30% 50,20% 83,35% 88,20% 66,78% 6,25%

χαρτί Γιαλί σίδηρο πλαστικο αλουμίνιο μπαταρίες ηλεκτρονικέ
ς συσκευές 



Ερώτηση 3.

Ποιά υλικά δίνεις εσύ για ανακύκλωση

60,60%

33,30%
36,30%

27,20%
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Ερώτηση 4.

Η οικογένεια σου συμμετέχει στην ανακύκλωση ;
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Ερώτηση 5. 
Αν δεν συμμετείχες μέχρι σήμερα στην ανακύκλωση τώρα θα το κάνεις ; 

ΝΑΙ :   100% 

Ερώτηση 6.
Μέχρι σήμερα γινότανε στο σχολείο σας ανακύκλωση;

Ναι    21,2%

Ερώτηση 7.
Θα ενημερώσεις τους καθηγητές τους συμμαθητές και τους γνωστούς σου για την ανακύκλωση ; 

Ναι     96,9%

Ερώτηση  8. 
Στη γειτονιά σου υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης ;

Στη γειτονιά σου υπάρχου κάδοι ανακύκλωσης 

21,30%

78,70%

Ναι 

όχι 



Ερώτηση 9.

Γνωρίζεις τι είναι η ΑΦΗΣ 
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Ερώτηση 10.

Τί είναι ο Ε.Σ.Δ.Α.Κ.
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Θεωρείς σημαντικό την συμμετοχή σου σε πρόγραμμα και 
δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος 
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Ερώτηση 11.

Ξέρεις τι είναι η Ε.Ε.Α.

69,60%

94,11%
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Ερώτηση 12. 

Πιστεύεις ότι η ανακύκλωση συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος 

Ναι 100%

Ερώτηση 13.

Θεωρείς σημαντικό την συμμετοχή σου σε προγράμματα και δράσεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος 

Ναι πριν  88,2%

Ναι μετά 96,9%

Ερώτηση 14. 



Η ανακύκλωση συμβάλει στην μείωση των απορριμμάτων και στην εξοικονόμηση ενέργειας 

Ναι 96,9% 

Ερώτηση 15

Από ποιους φορείς έχεις ενημερωθεί για την ανακύκλωση και για την προστασία του 

περιβάλλοντος μέχρι σήμερα 

Απο ποιούς φορείς έχεις ενημερωθεί  για την ανακύκλωση και για την 
προστασία του περιβάλλοντος μέχρι σήμερα 
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Πρίν 
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Πρίν 59,20% 38,20% 8,80% 17,60% 3,70%

Μετά 61,70% 55,50% 14,80% 28,50% 17,60%

Σχολείο ΜΜΕ Οικογένεια ΑΦΗΣ Δήμο 
Ηρακλείου 

• Πριν  : έρευνα πριν την έναρξη του προγράμματος 
• Μετά : έρευνα στην λήξη του προγράμματος 



Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του προγράμματος

1. Πιστεύεις πως η συμμετοχή σου στο πρόγραμμα  « Συμμετέχω και εγώ στην ανακύκλωση 

»   ήταν:   α. πολύ ικανοποιητική    β. λίγο ικανοποιητική        γ.  καθόλου ικανοποιητική 

Ερώτηση 1

35%

58,80%

2,90%

α
β
γ

2. Μετά το πρόγραμμα  αυτό πιστεύεις ότι ξέρεις περισσότερα για την ανακύκλωση; 

Α. ναι   β. όχι  

  ΝΑΙ    94,11%

3. τώρα είσαι ποιο ευαισθητοποιημένος με το περιβάλλον ;   Α. ναι      Β. όχι 

   ΝΑΙ  91,17%



4. Πως αξιολογείς το πρόγραμμα μας  ; α.. Πολύ θετικά     β. θετικά  γ. Μέτρια  δ. αρνητικά  

5. Τι άλλο θα ήθελες να είχαμε κάνει;

58,8%  περισσότερες εκδρομές – επισκέψεις 

5,8%  περισσότερες διαλέξεις ομιλίες 

3,9% περισσότερα φυλλάδια 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Μετά το πρόγραμμα οι μαθητές είχαν θετική μεταβολή ως προς την συμμετοχή τους στην 

ανακύκλωση υλικών .Επίσης έγιναν πιο ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που αφορούν το 

περιβάλλον  και συνειδητοποίησαν το πρόβλημα. Επιπλέον απέκτησαν γνώσεις και διάθεση να 

τις μεταδώσουν και σε άλλους .

Πώς αξιολογείς το πρόγραμμα
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Φωτογραφικό υλικό
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