
Στην πόλη μας 
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Υπεύθυνοι καθηγητές: 
  
Πετσούκη Άννα 
Παλιάτσου Ουρανία 
Πριόβολος Θεοφάνης 

1 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



 

Ως απορρίμματα ή απόβλητα 
ορίζονται υπολείμματα τροφών και 
αντικείμενα τα οποία έχουν παύσει 
να εξυπηρετούν τον σκοπό για τον 
οποίο έχουν κατασκευαστεί.  

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

2 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



 

Περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια τόνοι οικιακών 
απορριμμάτων ή 17,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα 
μετρημένων σε όγκο παράγονται κάθε χρόνο στη χώρα μας 

 

Η ποσότητα αυτή θα κάλυπτε την εθνική οδό Αθηνών- 
Θεσσαλονίκης (500 χλμ) σε πλάτος 35 μέτρων και σε ύψος 
μέχρι ένα μέτρο. 

Η μέση ποσότητα ανά κάτοικο και ημέρα είναι 1,3 κιλά . 

 

 

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΟΥΣ 
ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

3 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



4 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



Το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων δεν είναι 
καθόλου μικρό. 

  Για όλη τη χώρα, κάθε χρόνο, υπολογίζεται περίπου σε 300 
εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος αυτό από τους δήμους 
μεταφέρεται σε μας, τους δημότες. Μέσω του λογαριασμού 
της ΔΕΗ πληρώνουμε δημοτικά τέλη, 50% των οποίων 
διατίθενται από τους δήμους για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων. 

ΚΟΣΤΟΣ 

5 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



60-90 ευρώ υπολογίζεται ότι κοστίζει 
ένας τόνος απορριμμάτων για τη 
συλλογή, τη μεταφορά και τη διάθεσή 
του (καύσιμα, δαπάνες κίνησης, 
αμοιβές προσωπικού, τέλη Χ.Υ.Τ.Α. ή 
χωματερής), χωρίς να λαμβάνονται 
επαρκή μέτρα προστασίας του 
περιβάλλοντος και χωρίς το πρόβλημα 
της καθαριότητας να έχει 
αντιμετωπισθεί μέχρι σήμερα 

6 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΤΑΜΕ; 

7 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



 
 Σε ανεξέλεγκτους  σκουπιδότοπους 

 

 Σε Χ.Υ.Τ.Α.(χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων) 

 

 Σε Χ.Υ.Τ.Υ.(χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων) 

 

 Καίγονται 

 

ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ; 

8 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



 
Τα απορρίμματα του δήμου μας οδηγούνται 

στον Χ.Υ.Τ.Α. Βλαχέρνας περιοχή του Νομού 
Άρτας. 

  Η ταφή των απορριμμάτων όμως αποτελεί τεράστια 
απώλεια πολύτιμων υλικών και χαμένη ευκαιρία για τη 
δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, 

  την οικονομική ανάπτυξη 

  και τη μείωση των επιπτώσεων των αποβλήτων στην 
ανθρώπινη υγεία. 

   Παράλληλα ασκείται μεγάλη πίεση στους φυσικούς 
πόρους. 

ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ; 

9 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

10 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



 

ΠΡΟΛΗΨΗ-
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Αλλάζουμε τις καταναλωτικές μας συνήθειες. 

  Αποφεύγουμε τα περιττά ώστε να μην δημιουργούνται 
απορρίμματα. 

Αγοράζουμε τα απολύτως αναγκαία τρόφιμα που θα 
καταναλώσουμε άμεσα. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα 10-
20% από αυτά που αγοράζουμε πάνε στα σκουπίδια 
χωρίς να καταναλωθούν. 

Αντιστεκόμαστε στη χρήση της πλαστικής σακούλας. 

 

11 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



Προετοιμασία για 
Επαναχρησιμοποίηση 
των προϊόντων 

    

12 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



 
 
 
 Ανακύκλωση          
Λιπασματοποίηση  
 

                          

13 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



  Ανάκτηση, ιδίως ενεργειακή, 
μέσω, για παράδειγμα, της 
αποτέφρωσης (παραγωγή ηλ. 

ενέργειας) 

Εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων και παραγωγής ενέργειας. 

14 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



 Διάθεση σε χώρο  
υγειονομικής ταφής 

15 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



Ανακύκλωση απορριμμάτων  είναι η 
διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται  
εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή 
άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης 
δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που 
είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό για τον 
άνθρωπο. Στην διαδικασία αυτή συνήθως τα 
απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες 
από τις οποίες παράγονται νέα αγαθά. 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

16 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



 
Προϊόντα εικόνας και ήχου 

 Εξοπλισμός πληροφορικής 

Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία και παιχνίδια 

 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα ( +φάρμακα) 

Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 

 Συσκευές αυτόματης διανομής 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

 Καταλύτες εξάτμισης οχημάτων 

Ανακυκλώσιμα Προϊόντα 

17 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



Φαγητά (λίπασμα) 

 Χαρτί 

Πλαστικό 

Αλουμίνιο 

 Γυαλί 

 Ελαστικά Αυτοκινήτων 

Μπαταρίες 

 Σακούλες 

 Μεγάλες οικιακές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια κλπ.), 

 Μικροσυσκευές που διευκολύνουν τη ζωή (κλιματιστικά, 
φωτιστικά είδη, συσκευές τηλεπικοινωνίας κλπ.) 

 

18 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



 
Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα 

διαχείρισής τους 

 Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που 
λαμβάνονται συνεχώς από τη φύση. 

Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους 
και των υπόγειων υδάτων (ελαφρύνεται, έτσι, η 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος). 

 Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την 
κατασκευή όλων των προαναφερθέντων αντικειμένων. 

] 

 

Σημασία της 
ανακύκλωσης 

19 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



 Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) 
των τιμών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ 
νέου παραγωγή πρώτης ύλης. 

 Σώζεται η υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη και 
διασφαλίζεται το καλύτερο μέλλον των παιδιών. 

 Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς 
θετικών ενεργειών για την διάσωση του πλανήτη. 

 Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για 
τη συμμετοχή στην βελτίωση του περιβάλλοντος και 
των συνθηκών ζωής. 

 

20 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΜΑΣ 

21 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



 Χαρτί 

 Πλαστικό 

 Αλουμίνιο 

 Γυαλί 

22 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



1.Καπάκια από πλαστικά μπουκάλια νερού που 
συγκεντρώθηκαν τα τελευταία χρόνια στάλθηκαν για 
αγορά αναπηρικού αμαξιδίου. 
2.Παλιά βιβλία ,θρανία, καρέκλες και άλλα δόθηκαν 
για ανακύκλωση. 
3.Συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για την ανακύκλωση 
υλικών. 
4.Συγκεντρώθηκαν επιχειρήματα που θα πείσουν τους 
πολίτες να ανακυκλώνουν σωστά. 
5.Φωτογραφήθηκαν κάδοι και ανακυκλώσιμα 
αντικείμενα. 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

23 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



24 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



25 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



ΠΑΛΙΑ ΒΙΒΛΙΑ 

26 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΝΤΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

27 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



28 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

29 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



ΠΙΕΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ  ΟΓΚΟ 

30 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



31 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ 

32 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

33 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



34 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΣ 

35 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



36 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

37 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ  (ΚΟΜΠΟΣΤ) 

γεωσκόληκας 

38 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΜΕΓΑΛΟΥΣ 

• ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
• ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΑ 

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 
• ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΣΤΕ  ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 
• ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΣΤΕ  ΧΡΗΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΟΜΟΡΦΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 
• ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΣΤΕ  ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΙΟ 

ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ 

39 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 



40 1 Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 


