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«Μα δεν υπάρχουν καθόλου σκουπίδια;  
Ανακυκλώνω και επιβιώνω» 

 
Ο γαλάζιος πλανήτης, σπίτι μας! 



Διαχείριση απορριμμάτων  

   Το ζήτημα των απορριμμάτων 
αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα περιβαλλοντικά 
προβλήματα, καθώς συνδέεται με 
τη δημιουργία άλλων σοβαρών 
περιβαλλοντικών προβλημάτων  

   (υποβάθμιση του αέρα, του 
εδάφους και του υπόγειου νερού 
της ζωής) 

 



Στόχοι προγράμματος 

• Ενημέρωση σε θέματα διαχείρισης 
απορριμμάτων  

• Μείωση κατανάλωσης  υλικών  

• Επαναχρησιμοποίηση  

• Aνακύκλωση (με την ανακύκλωση 
προστατεύομε το περιβάλλον, μειώνομε τα 
απορρίμματα, εξοικονομούμε ενέργεια, πρώτες 
ύλες και δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας) 

• Τροποποίηση συμπεριφοράς μαθητών και 
οικογενειών  τους  (αλλαγή στάσεων και αξιών) 
 
 
 

Reduce 
Reuse 

Recycle 



Στάδια υλοποίησης του προγράμματος 
 

oΑφόρμηση/προετοιμασία 

 

oΘεωρητική προσέγγιση/Ενημέρωση 

 

oΠαιχνίδια γνωριμίας-ιδεοθύελλα 

 

oΒιωματική προσέγγιση 

 

oΚατασκευή/επαναχρησιμοποίηση 

 

oΑναστοχασμός 

 

oψηφιακά παιχνίδια/ κατασκευές 
 

 

 

            Για όλες τις ηλικίες 



 

 

 

 

Τραγούδι:Yellow Rubber Ducks by Rich Eilbert 

 

oΑφόρμηση/προετοιμασία 

 

o Θεωρητική 

προσέγγιση/Ενημέρωση 

 

o Παιχνίδια γνωριμίας-

ιδεοθύελλα 

 

o Βιωματική προσέγγιση 

 

oΚατασκευή/ 

επαναχρησιμοποίηση 

 

o Αναστοχασμός 

 

oΨηφιακά παιχνίδια/ 

κατασκευές 



 

o Αφόρμηση/προετοιμασία 

o Θεωρητική 
προσέγγιση/Ενημέρωση 

 

o Παιχνίδια γνωριμίας-
ιδεοθύελλα 

 

o Βιωματική προσέγγιση 

 

o Κατασκευή/επαναχρησιμο
ποίηση 

 

o Αναστοχασμός 

o Ψηφιακά παιχνίδια/ 
κατασκευές 

 



μερικές εβδομάδες-100 χρόνια 
100-1000 χρόνια 

 πάνω από 2000 χρόνια… 200 - 500 χρόνια 

Πόσα χρόνια ζουν στη φύση;  
                    

 
             

 

 

 

 

         

 

o Αφόρμηση/προετοιμασία 

 

o Θεωρητική 
προσέγγιση/Ενημέρωση 

 

o Παιχνίδια γνωριμίας-
ιδεοθύελλα 

 

o Βιωματική προσέγγιση 

 

o Κατασκευή/επαναχρησιμοποίη
ση 

 

o Αναστοχασμός 

 

o Ψηφιακά παιχνίδια/ 
κατασκευές 

 

 



Συσχετισμοί 

Ο καθαριστές της Φύσης 

Γυπαετός ή κοκαλάς 

Γύπας ή όρνιο 

o Αφόρμηση/προετοιμασία 

 

o Θεωρητική 
προσέγγιση/Ενημέρωση 

 

o Παιχνίδια γνωριμίας-
ιδεοθύελλα 

 

o Βιωματική προσέγγιση 

 

o Κατασκευή/επαναχρησιμοποίη
ση 

 

o Αναστοχασμός 

 

o Ψηφιακά παιχνίδια/ 
κατασκευές 

 

 





Η ΦΥΣΗ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

   Στη φύση αυτό που θεωρείται 
απόβλητο από έναν οργανισμό, 
αποτελεί χρήσιμη πρώτη ύλη 
για κάποιον άλλο και έτσι 
τίποτα δεν χάνεται και 
συνεχίζεται αρμονικά ο κύκλος 
της ζωής 



Διαχείριση αποβλήτων – 
απορριμμάτων 

 

o Αφόρμηση/προετοιμασία 

 

o Θεωρητική 
προσέγγιση/Ενημέρωση 

 

o Παιχνίδια γνωριμίας-
ιδεοθύελλα 

 

o Βιωματική προσέγγιση 

 

o Κατασκευή/επαναχρησιμ
οποίηση 

 

o Αναστοχασμός 

 

o Ψηφιακά παιχνίδια/ 
κατασκευές 

 

 



 
 

Ο καθένας μπορούσε να πετάξει  

Φωτιά -διοξίνες στο περιβάλλον 

 στραγγίσματα -μόλυνση τον 
υδροφόρο ορίζοντα, τις πηγές και τη 
θάλασσα 

 Εκκρεμούν πρόστιμα στην Ε.Ε.  

ΧΑΔΑ  (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων- χωματερές)  

 



ΧΥΤΑ 
• (Χώρος Υγειονομικής Ταφής 

Απορριμμάτων) 

• ειδική μεμβράνη στεγανοποίησης 

• συστήματα συλλογής αερίων που 
παράγονται από τη ζύμωση των 
απορριμμάτων. 

•  Κατά την υγειονομική ταφή τα 
απορρίμματα διαστρώνονται, 
συμπιέζονται, και στο τέλος της 
ημέρας σκεπάζονται με αδρανές 
υλικό, συνήθως χώμα 

• Προϋπόθεση  η ανακύκλωση 

• μέσο όρο δεν υπερβαίνει τα 15 
χρόνια 

 

 



ΧΥΤΥ 
• (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) 

• μέθοδος ελεγχόμενης και οργανωμένης διάθεσης των απορριμμάτων 
στο έδαφος 

• υπάρχει συστηματική ανακύκλωση 

• μόνο υπολείμματα τροφών 

 



             Διαχείριση υγρών αποβλήτων (Αποχέτευση) 

 

o Συλλογή (δίκτυο υπονόμων) 

o Επεξεργασία για τον απαραίτητο βαθμό καθαρισμού των αποβλήτων, μαζί με την τυχόν απολύμανση. 

o Διάθεση (θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, έδαφος) 

 Πρωτοβάθμιος μηχανικός καθαρισμός 

 Δευτεροβάθμιος καθαρισμός 

Τριτοβάθμιος καθαρισμός 

Βιολογικός καθαρισμός 

Χημική επεξεργασία 

Επεξεργασία λάσπης 

 Υγρά απόβλητα- Λύματα- Βιομηχανικά ή γεωργικά απόβλητα 



Βιολογικός Καθαρισμός 

Για τη βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων δημιουργήθηκαν  
      κατάλληλες τεχνικές εγκαταστάσεις, όπου γίνονται  τεχνικά έργα, κατάλληλα μελετημένα και 
προσαρμοσμένα στις υγειονομικές αρχές.  

Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού  Ηρακλείου 



Για την επιτυχία της διαχείρισης απορριμμάτων απαιτείται: 

 

 Καλή οργάνωση των δήμων (Σωστή ενημέρωση 

πολιτών) 

 Συνέπεια στη συλλογή των υλικών  

 Ενεργή συμμετοχή των πολιτών 

    (Να ενημερώνονται και να συνειδητοποιούν τα τοπικά 

προβλήματα  και τους παράγοντες που τα δημιουργούν, 

να καταθέτουν τις απόψεις τους και να εμπλέκονται  

στην επίλυση τους) 

 

 
 





Υλικά που ανακυκλώνονται, αλλά μπαίνουν σε ειδικούς 
κάδους: 

Και όχι 
στον 
Μπλε 
κάδο... 



Τι πρέπει να κάνουμε εμείς; 

•Νο 1: Μείωση  
 

Νο 2: Επαναχρησιμοποίηση  
 

Νο 3 : Ανακύκλωση  

 



Νο 1: Μείωση  
 





Νο 2: Επαναχρησιμοποίηση  
 





Νο 3 : Ανακύκλωση  

 



Περιβαλλοντικά ζητήματα  
 

που καλείται ο άνθρωπος  
 

 

να αντιμετωπίσει 

Άμεσα! 



1/3 πλανήτη (1 μάσκα και 1 ζευγάρι γάντια καθημερινά= 
4 δις απόβλητα 

 

Πανδημία 

Πηγή ΕΚΠΑ 

Βιολογική Καταστροφή 



Πρόσφυγες  2015    
1,032,408  αφίξεις  
3.771 θάνατοι /αγνοούμενοι 

 
Το «S.O.S» ενός Έλληνα μαθητή για τις «ψυχές μας και των προσφύγων» στον κόσμο  
«Πηγή: https://www.athensvoice.gr/culture/arts/324891_sos-enos-ellina-mathiti-gia-tis-psyhes-mas-kai-ton-prosfygon-ston-kosmo-
eikones» 

Πηγή ΕΚΠΑ 

Ανθρωπογενής Καταστροφή 



 



oΑφόρμηση/προετοιμασία 

 

oΘεωρητική 
προσέγγιση/Ενημέρωση 

 

oΠαιχνίδια γνωριμίας-
ιδεοθύελλα 

 

oΒιωματική προσέγγιση 

 

oΚατασκευή/επαναχρησιμοποίησ
η 

 

oΑναστοχασμός 

 

oΨηφιακά παιχνίδια/ κατασκευές 

 

 



Παιχνίδι διαλογής απορριμμάτων 

 

oΑφόρμηση/προετοιμασία 

 

oΘεωρητική 
προσέγγιση/Ενημέρωση 

 

oΠαιχνίδια γνωριμίας-
ιδεοθύελλα 

 

oΒιωματική προσέγγιση 

 

oΚατασκευή/επαναχρησιμοποίησ
η 

 

oΑναστοχασμός 

 

oΨηφιακά παιχνίδια/ κατασκευές 

 

 



Εργαστήριο παρασκευής ανακυκλωμένου 
χαρτιού 

 

oΑφόρμηση/προετοιμασία 

 

oΘεωρητική 
προσέγγιση/Ενημέρωση 

 

oΠαιχνίδια γνωριμίας-
ιδεοθύελλα 

 

oΒιωματική προσέγγιση 

 

oΚατασκευή/επαναχρησιμοποί
ηση 

 

oΑναστοχασμός 

 

oΨηφιακά παιχνίδια/ 
κατασκευές 

 



Ιστορία του χαρτιού-Τσάι Λουν 



Εργασία σε ομάδες 







Εργαστήριο παρασκευής σαπουνιού 
oΑφόρμηση/προετοιμασία 

 

oΘεωρητική 
προσέγγιση/Ενημέρωση 

 

oΠαιχνίδια γνωριμίας-
ιδεοθύελλα 

 

oΒιωματική προσέγγιση 

 

oΚατασκευή/επαναχρησιμοποί
ηση 

 

oΑναστοχασμός 

 

oΨηφιακά παιχνίδια/ 
κατασκευές 

 





Εργαστήριο κατασκευής εκπαιδευτικού 
κομποστοποιητή 



Κομποστοποίηση 



oΑφόρμηση/προετοιμασία 

 

oΘεωρητική 
προσέγγιση/Ενημέρωση 

 

oΠαιχνίδια γνωριμίας-ιδεοθύελλα 

 

oΒιωματική προσέγγιση 

 

oΚατασκευή/επαναχρησιμοποίησ
η 

 

oΑναστοχασμός 

 

oΨηφιακά παιχνίδια/ κατασκευές 

 







 
Μολυβοδρομίες 

 

oΑφόρμηση/προετοιμασία 

 

oΘεωρητική 
προσέγγιση/Ενημέρωση 

 

oΠαιχνίδια γνωριμίας-ιδεοθύελλα 

 

oΒιωματική προσέγγιση 

 

oΚατασκευή/επαναχρησιμοποίηση 

 

oΑναστοχασμός 

 

oΨηφιακά παιχνίδια/ κατασκευές 

 

 



Άλλες δραστηριότητες… 
Άλλες δραστηριότητες… 

Άλλες δραστηριότητες… 

Άλλες δραστηριότητες… 



Επίσκεψη σε βιολογικό του Δήμου 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Περιφερειακής Ενότητας 

Αρχανών  



Κατασκευές στη φύση (land art) 



 
ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 

 



Κυνήγι Θησαυρού για την Ανακύκλωση 
 



Εργαστήριο κατασκευής  πασχαλινών κουνελιών 

 

 



υλικά 

• Παλιές κάλτσες 

• Άμμο( ή Αλάτι ή Ρύζι ληγμένα) 

• Ψαλίδι 

• Κλωστή και βελόνα 

• Κορδέλα 

• Κουμπιά 

• Μαρκαδόρο 



Κατασκευή ανθοδέσμης 





Υφαντική με κομμάτια από ύφασμα 



αργαλειός 



                   

Διάλλειμα στον 

κήπο με 

ανακυκλώσιμα 

υλικά 





Κομποστοποίηση 





Μπουκαλοδρομίες 

Επαναχρησιμοποίηση 



Παιχνίδια  με ανακυκλώσιμα υλικά 





Σεμινάρια 





Διαχείριση τροφικών υπολειμμάτων 

Διαδικτυακό και διά ζώσης σεμινάριο του ΚΠΕ Αρχανών σε 
συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)  

 

Ένα πιλοτικό πρόγραμμα στο Ηράκλειο Κρήτης, μετατρέπει 

καθημερινά 1,5 τόνο από τα υπολείμματα τροφίμων των 

ξενοδοχείων, σε ζωοτροφή 

 

Πρόγραμμα LIFE Τροφή από Τρόφιμα  F4F 

Στην Ελλάδα, το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων απαιτεί 
από τους Δήμους να συλλέγουν το 40% των βιο-αποβλήτων 
τους χωριστά μέχρι το 2020, από το 5% που ίσχυει το 2016 



Μαθητιάδα 





Παιδικό Φεστιβάλ Δήμου Αρχανών Αστερουσίων 







Δράση για το περιβάλλον 5 Ιούνη 







ΔΡΑΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΠΗ ΑΡΧΑΝΩΝ 





Δράσεις Ανακύκλωσης σε σχολεία 







Περιφερειακό  Δίκτυο ΑνακυκλωΣΟΣστε 
 

Απόκριες κι 
επαναχρησιμοποίηση 
2015 



Σεμινάριο του Περιφερειακού Δικτύου Π.Ε. του ΚΠΕ Βάμου    

 Αλλάξτε συμπεριφορές …ΑνακυκλωS.O.S.στε!         

Βάμος,  10 &  11 Μαΐου 2019 

   
 

Εργαστήριο κατασκευής κούκλας 



Από παλιά υφάσματα 



Σεμινάριο του Περιφερειακού Δικτύου Π.Ε. του ΚΠΕ Βάμου     
Αλλάξτε συμπεριφορές …ΑνακυκλωS.O.S.στε!       

  Βάμος,   26 &27 Ιανουαρίου 2018 



Εργαστήριο παρασκευής χαρτιού 



Και υλικά της φύσης 



 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


