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ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
 Ανεπάρκεια υδατικών πόρων
 Ατμοσφαιρική  ρύπανση
 Έλλειψη  ελεύθερων  χώρων 

και χώρων πρασίνου
 Άναρχη δόμηση
 Δυσλειτουργίες σε   μετα-

φορές και μετακινήσεις
 Διαχείριση των απορριμμάτων

ΕΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Ε.Ε.)    2002-2012  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2010-Το μέλλον μας, η επιλογή μας»

• ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ



ΑΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΡΕΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ  (ΑΣΑ) 
 Στερεά απόβλητα : είναι τα υλικά που εμφανίζονται σε στερεή φυσική

κατάσταση, τα οποία δεν έχουν αρκετή αξία και είναι ανεπιθύμητα στον
κάτοχό τους, ο οποίος επιθυμεί ή υποχρεούται να απαλλαγεί από αυτά.

κήπων (φύλλα, κλαδιά)

κτίρια γραφείων 
και ιδρύματα 

οικιακά εμπορικά 

απόβλητα από καθαρισμό 
δρόμων

ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΟΙΚΙΑΚΑ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΜΕΝΑ 

ΟΙΚΙΑΚΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

ΔΡΟΜΩΝ, 
ΠΑΡΚΩΝ κ.λ.π.

 Οργανικά υπολλείμματα,  Χαρτί, Γυαλί, Αλουµίνιο, Πλαστικό



ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΣΑ

 Αύξηση του πληθυσμού

 Υπερκαταναλωτισμός

 Έλλειψη σωστής ενημέρωσης

 Κανόνες αγοράς (π.χ. παραγωγή και
χρήση πολλών προϊόντων µε µικρό
χρόνο ζωής, αύξηση υλικών
συσκευασίας).

• ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ • ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 
 Ρύπανση του εδάφους, των  επιφανειακών 

και υπόγειων υδάτων
 Υποβάθμιση των φυσικών πόρων
 Θαλάσσια ρύπανση   
 Ατμοσφαιρική ρύπανση   
 Πρόκληση πυρκαγιών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
 Αισθητική υποβάθμιση
 Οχλήσεις (π.χ. οσμές)
 Υγεία
 Κοινωνικές αντιδράσεις (π.χ. φαινόμενο 

N.I.M.B.Y.-not in my back yard) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 Κόστος λειτουργίας



Οδηγία  2008/98/EU

• Μείωση παραγόμενης
ποσότητας απορριμ-
μάτων (αποφυγή της
δημιουργίας τους)

Ανάκτηση   ενέργειας

Τελική διάθεση

Διαχείριση των απορριμμάτων στην
Ελλάδα  (Μπουρτσαλάς και άλλοι, 

Columbia University, 2011)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΑ



ΑΥΞΗΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ- ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

• ΠΩΣ (τρόπος 
διαχείρισης)

• ΠΟΥ (χώρος)

• ΤΙ (επιπτώσεις) 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 Η εκπαίδευση έχει καθοριστικό ρόλο
στη διαμόρφωση κριτικών κατανα-
λωτών και στη δημιουργία
«πράσινων συμπεριφορών» που
αποτελούν σημαντικά εργαλεία
αλλαγής τρόπου ζωής.

 Η ουσιαστική συμβολή του πολίτη σε ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης
απορριμμάτων απαιτείται στα πιο κρίσιμα στάδια :

• στην ποσότητα των απορριμμάτων που θα παραχθούν

• στην πορεία τους μετά την παραγωγή ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ 
ΓΝΩΣΗ

ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΣΚΕΨΗ 

ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ

Μείωση στην ποσότητα των 
απορριμμάτων που θα παραχθούν

 Τρόποι  διαχείρισης των απορριμμάτων 
που θα παραχθούν

 Επαναχρησιμοποίηση

 Ανακύκλωση

 Κομποστοποίηση



perekp.wordpress.com www.korifogrami.gr

Βιωματική  μάθηση Συνεργατική μάθηση Διαθεματικότητα



Γνωστικοί

1. Κατανόηση βασικών εννοιών όπως διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση,
επαναχρησιμοποίηση, καταναλωτισμός κ.α.

2. Συλλογή πληροφοριών, καταγραφή στοιχείων, σύγκριση και διατύπωση
συμπερασμάτων σχετικά με το πρόβλημα της διαχείρισης των αστικών
απορριμμάτων.

3. Να γνωρίσουν τη σημασία και τα οφέλη της μείωσης στην παραγωγή των
απορριμμάτων καθώς και τρόπων αξιοποίησης τους.

Συναισθηματικοί 

1. Συνειδητοποίηση της προσωπικής μας ευθύνης στο πρόβλημα της αύξησης των
απορριμμάτων λόγω των καταναλωτικών συνηθειών.

2. Ευαισθητοποίηση και υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφορών που συντελούν
στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων.

3. Συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες και ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας

ΣΤΟΧΟΙ



Ψυχοκινητικοί

1.Απόκτηση προτύπων συμπεριφοράς και κριτικής σκέψης που
οδηγούν σε μια βιώσιμη κατανάλωση.

2. Συμμετοχή στην μείωση των ήδη παραγόμενων απορριμμάτων
με την ανακύκλωση, κομποστοποίηση κ.α.

3.Ενίσχυση της επινοητικότητας και της δημιουργικότητας μέσω
της επαναχρησιμοποίησης άχρηστων υλικών και κατασκευής νέων
αντικειμένων.



Δρόμοι γεμάτοι απορρίμματα Συλλογή υλικών μέσα από κάδους
απορριμμάτων

• ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

• ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΕΩΝ

 Οι φωτογραφίες, ένα video, ένα άρθρο μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για προβληματισμό στο θέμα
της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Πορεία διαμαρτυρίας πολιτών
για τη λειτουργία χωματερής

ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

 Επίσκεψη πεδίου σε δρόμους κοντά στο σχολείο-Φωτογράφιση

 Παρουσίαση και ανάλυση φωτογραφιών από το Διαδίκτυο 

 Προβολή βίντεο ή ντοκυμαντέρ

 Ανάλυση δημοσιευμάτων



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Μελέτη και καταγραφή των οικιακών απορριμμάτων που
παράγουν στην καθημερινότητα τους ανά υλικό και βάρος.

Σύσταση και βάρος 
απορριμμάτων 

Ποιο υλικό επικρατεί;

Υπάρχει τρόπος να μην 
καταλήξουν στη 

χωματερή;

Οργανικά
40%

Χαρτί 
29%

Πλαστικό 
14%

Γυαλί 
3%

Μέταλλο 
3%

Δέρμα, ξύλο, 
ύφασμα 

2%

Αδρανή υλικά 
3% Υπόλοιπα 

6%

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Σκορδίλης, Αδ., ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ., Αθήνα 2012



Η βιώσιμη κατανάλωση είναι η υπεύθυνη χρήση αγαθών και υπηρεσιών που
ανταποκρίνονται στις βασικές ανθρώπινες ανάγκες και η οποία
ελαχιστοποιεί την καταστροφή των φυσικών πόρων του πλανήτη μας.

Ότι μου περισσεύει, σκέφτομαι μήπως το χρειάζεται κάποιος άλλος.

Συμμετέχω σε πρόγραμμα ανακύκλωσης.

Παράγω όσο λιγότερα σκουπίδια μπορώ. 

Κάνω καλή έρευνα αγοράς.

Καταναλώνω όσα χρειάζομαι  πραγματικά.?

??

?

??

??

??

ΒΙΩΣΙΜΗ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΤΑ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ



Ανθρώπινες
ανάγκεςΑΓΟΡΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ 
Ή ΜΗ 

ΑΝΑΓΚΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Η κατανάλωση καλύπτει 3 επίπεδα
ανθρώπινων αναγκών :
 το ζωτικό
 το κοινωνικό και
 το ψυχολογικό

Οι Έλληνες καταναλωτές επιχειρούν να ικανοποιήσουν και τα 3
επίπεδα, αλλά η κάλυψη ψυχολογικών αναγκών μέσω της
κατανάλωσης γίνεται όλο και πιο έντονη.

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή



 Σύγκριση διαφορετικών διαφημίσεων-συσκευασιών
που αφορούν το ίδιο προϊόν.

 Εντυπώσεις που δημιουργούν οι
δύο εικόνες;

 Ποια θα επιλέγατε και γιατί;

 Με ποια κριτήρια επιλέγεται τα
προϊόντα που αγοράζεται;

ΣΗΜΑΝΣΗ (πληροφορίες μεταφοράς και 
φύλαξης κ.α.)

ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΙΚΕΤΑ  ΡΟΥΧΩΝ

• Ημερομηνία 
παραγωγής

• Ημερομηνία λήξης
• Βάρος
• Τρόπος 

συντήρησης
• Τιμή
• Χώρα προέλευσης

• Μέγεθος
• Σύνθεση
• Οδηγίες 

πλυσίματος
• Τιμή
• Χώρα 

κατασκευής

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΛΗ ΧΡΗΣΗ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ



ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

 Την πρώτη ύλη για τις δραστηριότητες αυτές αποτελούν απορρίμματα που
μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν.

 Οι μαθητές αξιοποιούν τα καθημερινά και απλά υλικά που τα θεωρούν άχρηστα
υλικά (απορρίμματα).

 Δίνεται νέα διάσταση ζωής στα ήδη χρησιμοποιημένα αντικείμενα.

Γυαλί Πλαστικό Χαρτί
αξεσουάρ

τσάντες

cd- σουβέρ



Μεταµορφώνοντας άχρηστα υλικά, όπως
χαλασµένα CD, σε έργα τέχνης.

http://www.topontiki.gr/article/33446/

Αποκατάσταση και επανασχεδιασμός των
εγκαταλελειμμένων επίπλων.
Μια παλιά ξύλινη πόρτα που έχει
μεταμορφωθεί σε ένα μοναδικό τραπέζι
εργασίας.
http://www.artnouveau.com.gr/2013-07-
13-01-59-15/

http://www.topontiki.gr/article/33446/
http://www.artnouveau.com.gr/2013-07-13-01-59-15/


ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Κομποστοποίηση είναι η φυσική διαδικασία κατά την οποία τα οργανικά
απόβλητα μετατρέπονται σε ένα πλούσιο οργανικό μίγμα που βελτιώνει το
χώμα

1. Είναι εδαφοβελτιωτικό προϊόν και είναι άριστο λίπασμα στο κήπο μας.

2. Μειώνεται ο όγκος απορριμμάτων που καταλήγουν στις χωματερές αφού το
35-40% των οικιακών απορριμμάτων μπορούν να κομποστοποιηθούν.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 
ΓΙΑ  ΤΟ  2007

ΧΩΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΩΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΩΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ

Αυστρία 38% Λουξεμβούργο 28% Ισπανία 17%

Ιταλία 33% Βέλγιο 23% Δανία 17%

Ολλανδία 28% Γερμανία 18% Ελλάδα 1-2%   



ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ

Συμπλήρωση από τους 
μαθητές μετά από 

βιβλιογραφική έρευνα

Οι κάδοι μπορεί να αγοραστούν έτοιμοι ή  να κατασκευαστούν

ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΑΦΕ

Υπολείμματα 
φρούτων

Πλαστικό,
μέταλλο,

γυαλί

Yπολείμματα
λαχανικών

Ξερά 
φύλλα 

Οι μαθητές κατασκευάζουν έναν
κομποστοποιητή.



 Αποτελεί ζωντανό υλικό

 Προσφέρει μηχανική στήριξη στα φυτά

 Συγκρατεί νερό και αέρα

 Φιλοξενεί μικροοργανισμούς και
πανίδα, που έχουν σημαντική δράση
στη διαδικασία της κομποστοποίησης

Απορρίμματα

Οργανικό μίγμα (χώμα)



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Γιατί ; Ποια είναι τα οφέλη της ανακύκλωσης;

Επίδραση διαχείρισης χαρτιού ως προς την παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου εκφρασμένα σε 
ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα  Πηγή: Environmental Protection Agency (http://www.eoan.gr)

Μείωση του όγκου των 
στερεών απορριμμάτων 
που καταλήγουν στους 

ΧΥΤΑ

Εξοικονόμηση 
πρώτων υλών

Προστασία των 
φυσικών πόρων

Μείωση των περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων 
από  επεξεργασία κ.α. 

των πρώτων υλών

Εξοικονόμηση 
ενέργειας 



Τα υλικά που θα ανακυκλωθούν ρίχνονται 
κυρίως μέσα στους μπλε κάδους., 

 Καταγραφή προϊόντων που χρησιμοποιούν
καθημερινά και μπορούν να
ανακυκλωθούν καθώς και που ρίχνονται.

 Συσχέτιση του συνολικού βάρους των
απορριμμάτων που παράγονται
καθημερινά με τα απορρίμματα που
μπορούν να ανακυκλωθούν.

Που ;

Μπλέ κάδοι 

Κάδοι ανακύκλωσης 
χαρτιού 

Κέντρα 
ανταποδοτικής
ανακύκλωσης

ΑΦΗΣ Α.Ε. 

Ανακύκλωση 
Συσκευών Α.Ε.

Eco-elastika Α.Ε.

Οι συσκευασίες πρέπει να είναι καθαρές από 
υπολλείμματα, διπλωμένες και συμπιεσμένες 

και όχι σε δεμένες σακούλες. 

Πως ;

 Επιλογή  κάδου ρίψης ανακυκλώσιμων υλικών

Μπλε κάδος         ή Διαλογή στην πηγή

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

Γιατί ;



Γνωστό και ως “Green Dot”.Ο παραγωγός συμμετέχει σε σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης και συνεισφέρει οικονομικά για την 

ανακύκλωση του προϊόντος. 

Προϊόντα που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση.

European Ecolabel. Το προϊόν έχει κατασκευαστεί με φιλικές προς το 
περιβάλλον μεθόδους.

 Εντοπισμός σημάτων σε
συσκευασίες διαφόρων
προϊόντων και καταγραφή
πληροφοριών.

Χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, 
μπαταρίες, ηλεκτρονικές συσκευές, 

ελαστικά

Τι ;



 ΚΑΝΟΝΕΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Μην αγοράζετε περισ-
σότερα τρόφιμα από αυτά
που έχετε απολύτως
ανάγκη.

Ελέγχετε πάντα την ετικέτα 
με τα περιεχόμενα

Αναζητήστε το λογότυπο της
ανακύκλωσης στα προϊόντα
που αγοράζετε.



Προτιμήστε τις συσκευασίες
που μπορούν να
επιστραφούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν.

Επαναχρησιμοποιείστε
υλικά αντί να τα πετάτε
στα σκουπίδια

Αποφεύγετε τις συσκευασίες
µιας χρήσης.



Προτιμήστε μια πάνινη
τσάντα ή ένα δίχτυ για τα
ψώνια σας. Έτσι μπορείτε
να αποφύγετε τις πλαστικές

Προτιμάτε τα τοπικά
προϊόντα, εφόσον πληρούν
όλα τα άλλα κριτήρια.

Προτιμήστε προϊόντα
και συσκευές με μεγάλη
διάρκεια ζωής
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Διαφάνεια 1

• www.larissanet.gr390 × 261

• www.ewwr.eu256 × 350
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• neakeratsiniou.blogspot.com1600 × 1067
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Πηγές εικόνων
Διαφάνεια 8

• www.ramnousia.com1480 × 833

Διαφάνεια 9

• perekp.wordpress.com 

• www.korifogrami.gr

• gym-goumen.kil.sch.gr275 × 265

• sxoleio2010.blogspot.com5400 × 2700

• digitalschool.minedu.gov.gr800 × 374

• blogs.sch.gr2048 × 1360

Διαφάνεια 10

• oloigiaolous.gr231 × 218

Διαφάνεια 11

• www.econews.gr391 × 261

• www.enikos.gr522 × 540

• www.smallthings.gr500 × 375



Διαφάνεια 12

• www.e-typos.com533 × 355

• www.madata.gr600 × 350

• moriasnews.gr650 × 366

Διαφάνεια 13

• www.aftodioikisi.gr640 × 480

Διαφάνεια 15

• www.infokids.gr650 × 226

Διαφάνεια 16

• www.dia-trofis.gr1024 × 768

Διαφάνεια 17

• www.flowmagazine.gr300 × 193

• www.cmykmag.gr550 × 386

• www.yolenis.com500 × 567

• prosxolikipareoula.blogspot.com494 × 709

Διαφάνεια 20

• www.flowmagazine.gr300 × 300

• www.iliapress.gr640 × 427

Διαφάνεια 21

• lefteria.blogspot.com440 × 286

• www.econews.gr390 × 298

• adesmeuti-thrakis.blogspot.com250 × 238

Διαφάνεια 22

• ev-anthia.blogspot.com500 × 333

• blogs.sch.gr1634 × 1225

Διαφάνεια 23

• www.eoan.gr620 × 399

Διαφάνεια 24

• www.localit.gr246 × 215

Διαφάνεια 26
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