
Πρόγραμμα Eνημέρωσης
κι Ευαισθητοποίησης

μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών
για τα Απόβλητα Συσκευασίας

στο Δήμο μας

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.
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Τα σκουπίδια μας...
Αυξάνονται χρόνο με το χρόνο!

ΣτηνΣτην πατρίδαπατρίδα μαςμας
θαθα γεμίζαμεγεμίζαμε
μεμε αυτάαυτά
τηντην εθνικήεθνική οδόοδό
απόαπό τηντην ΑθήναΑθήνα
μέχριμέχρι τηντην
ΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούπολη!!
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Είναι τα σκουπίδια μας πραγματικά άχρηστα;

Στα σκουπίδια μας πετάμε, συνήθως, υλικά
όπως:
χαρτί και το χαρτόνι
γυαλί
μέταλλο
πλαστικό

Είναι, όμως, αυτά πραγματικά
«άχρηστα»;

Τα απομεινάρια μίας ημέρας
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Τα σκουπίδια στην πόλη και το περιβάλλον...

βρωμιά

πυρκαγιές

απειλή
για

τα ζώα

ρύπανση
νερού, 
γης κι
αέρα

μικρόβια
&

αρρώστιες

κίνδυνοι
για την
υγεία

Σκουπίδια
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Πολλά σκουπίδια μας είναι πεταμένα στη φύση
Ανεξέλεγκτες
χωματερές
(περίπου 1200), 
χιλιάδες
σκουπιδότοποι
σε δάση, χωράφια,
ρεματιές, ποτάμια,
αυλάκια, ρέματα.
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Σκουπίδια στο περιβάλλον:
Κίνδυνοι πυρκαγιών

Πολλές
φωτιές
στα δάση
ξεκινάνε από
σκουπιδότοπους
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Η καύση των σκουπιδιών ρυπαίνει την
ατμόσφαιρα και βλάπτει την υγεία
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«Το Φαινόμενο
του Θερμοκηπίου»

Φαινόμενο θερμοκηπίου σημαίνει:
Καυσαέρια που παράγονται από την
καύση ορυκτών καυσίμων δημιουργούν
ένα παχύ στρώμα γύρω από τη γη που
συγκρατεί στην ατμόσφαιρα την ηλιακή
θερμότητα. 
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Το φαινόμενο θερμοκηπίου προκαλεί

üΑύξηση της στάθμης της θάλασσας
üΑύξηση των ρύπων στην ατμόσφαιρα
üΑλλαγή στο κλίμα
üΑρνητικές επιδράσεις στα δάση, στα ζώα
και στην αγροτική παραγωγή, 
στα αποθέματα νερού
και στην ανθρώπινη υγεία
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Φαινόμενο Θερμοκηπίου

Ο μεγάλος ένοχος για την παγκόσμια
αύξηση της θερμοκρασίας, λόγω του
φαινομένου του θερμοκηπίου είναι το
υπερβολικό διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
στην ατμόσφαιρα. 
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Ρύπανση νερών

από τα σκουπίδια
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Μόλυνση
Φυτών
και Ζώων

Τα σκουπίδια μας ρυπαίνουν
το φυσικό περιβάλλον

Ζώα βόσκουν
μέσα στα
σκουπίδια!
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Διεθνής Διαγωνισμός Φωτογραφίας για το Περιβάλλον 2004-2005, Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών, 

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ Γενικής κατηγορίας

Πολλά ζώα ψάχνουν πια για την τροφή τους, 
μέσα στα σκουπίδια...
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Πολλά ζώα παγιδεύονται, τραυματίζονται
ή πεθαίνουν εξαιτίας των σκουπιδιών

στην ξηρά και τη θάλασσα
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Οχι άλλα σκουπίδια στο περιβάλλον
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Εμείς״ ό,τι μπορούμε
κάνουμε״ !!!
Η γάτα της γειτονιάς σας

Ο μόνος που πετάει τόσα σκουπίδια στην φύση
είναι ο άνθρωπος
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Μείωση
Επαναχρησιμοποίηση
Ανακύκλωση

Τι μπορούμε να κάνουμε ΕΜΕΙΣ
για να περιορίσουμε το πρόβλημα...
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ΑνακυκλώνονταςΑνακυκλώνοντας 11 τόνοτόνο χαρτιούχαρτιού,,
σώζουμεσώζουμε τητη ζωήζωή 17 17 δέντρωνδέντρων !!
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Πάνω από 1 δισεκατομμύριο αλουμινένια
κουτάκια χρησιμοποιούνται

στην Ελλάδα το χρόνο

Το αλουμίνιο φτιάχνεται από βωξίτη. 
4 τόνοι βωξίτη μας δίνουν 1 τόνο αλουμινίου
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Με την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται
για να γίνει ένα κουτάκι αλουμινίου, 
φτάνει για να λειτουργήσουν…

5 ώρες3 ώρες 4 ώρες4 ώρες



23

Επαναχρησιμοποίηση

και ανακύκλωση γυαλιού



24

1 τόνος ανακυκλωμένο γυαλί εξοικονομεί 22-30%
ενέργεια και επιπλέον τους αντίστοιχους
τόνους πρώτων υλών (άμμος, άσβεστος, σόδα) 
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Ανακυκλώνοντας έχουμε λιγότερα σκουπίδια
για πέταμα

Ανακυκλώνοντας έχουμε λιγότερα σκουπίδια
για πέταμα
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Κάνοντας ανακύκλωση πετυχαίνουμε

üΜείωση του όγκου των σκουπιδιών, λιγότερες
χωματερές
üΕξοικονόμηση πρώτων υλών (δένδρα, 
πετρέλαιο, νερό, μεταλλεύματα κλπ)
üΕξοικονόμηση σε συνάλλαγμα
üΠεριορισμός της ρύπανσης του περιβάλλοντος

(έδαφος, αέρας, υπόγεια νερά) 
üΔημιουργία νέων θέσεων εργασίας
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Μέλη της ΕΕΑΑ είναι εταιρείες
που παράγουν ή εισάγουν
συσκευασμένα προϊόντα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ
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Στο Δήμο μας έχει ξεκινήσει πρόγραμμα
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.

Τα παιδιά συμμετέχουμε ενεργά στην
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, 

μιλάμε στα αδέλφια, τους γονείς και τους
φίλους μας
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• Αδειάζουμε εντελώς τα
μπουκάλια, χαρτοκιβώτια, 
μεταλλικά κουτάκια ή
πλαστικά από το
περιεχόμενο τους

Πώς μπορώ να συμμετάσχω στην ανακύκλωση
εγώ, οι γονείς μου, οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου;
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Τι κάνουμε τα υλικά που μαζεύουμε στο σπίτι
μας για ανακύκλωση;

Αδειάζουμε τα υλικά μας,
στον ειδικό μπλε κάδο
της ανακύκλωσης
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Που πηγαίνουν τα υλικά που μαζεύουμε;

Τα οχήματα
συλλογής

μεταφέρουν τα
υλικά στο
εργοστάσιο

Ανακύκλωσης
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ με τη συμμετοχή των πολιτών
(μικρών και μεγαλύτερων)

Στο Κέντρο Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 

τα υλικά διαχωρίζονται,
συμπιέζονται και
γίνονται δέματα.
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Συσκευασίες
από

αναψυκτικά
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Συσκευασίες
από

γαλακτοκομικά
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Συσκευασίες
από

καλλυντικά
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Συσκευασίες
από

απορρυπαντικά
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Συσκευασίες
από

δοχεία λαδιού
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Κάθε είδους
πλαστική συσκευασία

υγρών
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ΑνακύκλωσηΑνακύκλωση, , τώρατώρα

Τα υλικά
που πλέον είναι χρήσιμα, 

στέλνονται σε
βιομηχανίες

για ανακύκλωση
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ΕγώΕγώ״״ καικαι ηη οικογένειαοικογένεια μουμου συμμετέχουμεσυμμετέχουμε
ενεργάενεργά καικαι σωστάσωστά στοστο πρόγραμμαπρόγραμμα
ανακύκλωσηςανακύκλωσης τουτου ΔήμουΔήμου μαςμας״״


