
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας – 

Νεάπολης 

 



�Σεμινάρια εκπαιδευτικών. 

�Ενημερώσεις στα σχολεία. 

�Εκπαιδευτικά προγράμματα είτε 

στο ΚΠΕ είτε διαδικτυακά. 

�Ενημερώσεις τοπικής κοινωνίας. 

 

 

Δράσεις που υλοποιούμε σχετικά με τη 

μείωση, την επαναχρησιμοποίηση, και 

την ανακύκλωση : 

 



Σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς για 

επαναχρησιμοποίηση 



Τίποτα δεν πάει χαμένο 



Είτε φυσικό είτε τεχνητό υλικό… 





Κατασκευή μουσικών οργάνων ή 

άλλων χρηστικών ή διακοσμητικών 

αντικειμένων. 



Ενημέρωση μαθητών πηγαίνοντας 

στον δικό τους χώρο 







Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:  

Η διαχείριση των απορριμμάτων… 

το μεγάλο τους ταξίδι. 

 



Όπου γνωρίζουμε τον κίνδυνο που 

αντιμετωπίζουν όλα τα πλάσματα 

της γης από τα απορρίμματά μας… 



Πρέπει να σώσουμε τη Γη μας από αυτή την απειλή… 



Συζητάμε για 

το τι τρώμε, 

πώς είναι 

συσκευασμένο  



Τυχαία φωτογραφία από το 

δεκατιανό και τον τρόπο φύλαξής 

του 



και πού καταλήγουν 



Ο 

διαχωρισμός 

γίνεται ακόμα 

και με 

κλειστά μάτια 



Αλλού τα υπολείμματα της τροφής και αλλού οι συσκευασίες… 



Αλλά και ποια 

είναι η σωστή 

συσκευασία 



Φεύγοντας  παίρνουμε μαζί μας σκέψεις 

και προβληματισμούς για τη διαχείριση 

των απορριμμάτων μας 



 
Το τρίπτυχο όμως μείωση, 
  
επαναχρησιμοποίηση & τέλος 
 
 ανακύκλωση αποτελεί βασική 
 
 προτεραιότητα σε ΌΛΑ τα 
 
 προγράμματα του κέντρου μας 
 
 
 



γιατί;  



Γιατί το θέμα της μείωσης, 
επαναχρησιμοποιησης & 
ανακύκλωσης είναι τόσο σοβαρό 
που θέλουμε να  το θίγουμε με κάθε 
ευκαιρία  



Έτσι λοιπόν προσθέσαμε αυτό το 
κομμάτι σε ΌΛΑ τα προγράμματά 
μας.  



Όμως τώρα ήρθε η ώρα να 
παίξουμε....και να μαντέψουμε 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι είναι αυτό; 





426.000 κινητά τηλέφωνα  
που καθημερινά τα αχρηστεύουμε. 



Τι είναι αυτό; 



170.000 μπαταρίες που πετάγονται κάθε 15 λεπτά. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι είναι αυτό; 





1.000.000 πλαστικά  ποτηράκια που πετιούνται στα 
σκουπίδια  κάθε έξι ώρες  στις  

αεροπορικές πτήσεις της Αμερικής . Έρευνα 2016 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι είναι αυτό; 





60.000 πλαστικές σακούλες, 
που απορρίπτονται κάθε 5 δευτερόλεπτα. Η.Π.Α 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι είναι αυτό; 





1 εκατομμύριo πλαστικά μπουκάλια, 
που πετιούνται κάθε 5 λεπτά. 



Αυτή δεν είναι μια εικόνα. 



Τι είναι ; 



Είναι  106.000 αλουμινένια κουτιά, 
που οδηγούνται στα σκουπίδια  

κάθε  30 δευτερόλεπτα. Η.Π.Α 2016 



�    
� Οι αριθμοί που αναφέρονται  
� προέρχονται από τις ποσότητες των 

αποβλήτων που απορρίπτονται μόνο στις  
� Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 
 
 

� Φανταστείτε  τα στοιχεία  
� για όλο τον κόσμο! 
 
 



Κ.Π.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ 


