
Οηθνινγηθά Σρνιεία 

Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ  
Περίληυη… 

Ο ζύγρξνλνο ηξόπνο δσήο, ν ππεξθαηαλαισηηζκόο, ε θνηλσληθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ε ζπγθέληξσζε ηνπ 

πιεζπζκνύ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα είλαη όινη παξάγνληεο πνπ ζπληείλνπλ ζηελ αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ησλ 

απνξξηκκάησλ.  

Ζ  ζπλερώο απμαλόκελε πνζόηεηα ησλ απνξξηκκάησλ είλαη έλα πνιπδηάζηαην πξόβιεκα κε πνιιέο αξλεηηθέο 

επηπηώζεηο. Με γλώκνλα ηελ αλάγθε γηα πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, ε νηθνινγηθή νκάδα ηνπ 

ζρνιείνπ καο,  απνθαζίζακε λα βνεζήζνπκε ηε καζεηηθή θνηλόηεηα ηνπ Λπθείνπ Βεξγίλαο λα αλαπηύμεη 

πξαθηηθέο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ (ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη).  Με ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο πξνο  ζπκπεξηθνξέο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ δηεμαγάγακε ηελ πην 

θάησ έξεπλα. Τν εξσηεκαηνιόγην απνηειείηαη από 10 εξσηήζεηο θαη ρνξεγήζεθε ζε 73 καζεηέο κε πνζνζηό 

αληαπόθξηζεο 100%.   Οη καζεηέο (37% αγόξηα θαη 63% θνξίηζηα) πξνέξρνληαη θαη από ηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ 

Λπθείνπ: 41% Α΄ηάμε, 19% Β΄ηάμε θαη 40% Γ΄ηάμε.  

 

Η Έρεσνα μας… 

Γλώζεηο θαη Σηάζεηο ησλ Μαζεηώλ ηνπ Λπθείνπ Βεξγίλαο γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ Απνξξηκκάησλ  

 

Τα αποηελέζμαηα μας… 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ην 79% ησλ εξσηεζέλησλ καζεηώλ γλσξίδεη όηη ην ζρνιείν καο ιακβάλεη 

κέξνο ζην Γηεζλέο πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΑ ΣΦΟΛΔΗΑ».   

 

Όινη νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο γλσξίδνπλ ηη είλαη ε αλαθύθισζε θαη νη πεξηζζόηεξνη (64,3%) ζεσξνύλ όηη ε 

αλαθύθισζε είλαη ε πην ζεκαληηθή πξαθηηθή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Γεύηεξε πην ζεκαληηθή πξαθηηθή 

είλαη ε Δπαλαρξεζηκνπνίεζε πξντόλησλ (21,4%) θαη ηειεπηαία ε Μείσζε ησλ απνξξηκκάησλ (14,3%).  

Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, κόλν ην 63% ησλ καζεηώλ ηνπ Λπθείνπ Βεξγίλαο αλαθπθιώλεη 

πιαζηηθά πώκαηα ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ.  

Πεξίπνπ ην ίδην πνζνζηό καζεηώλ, 64% ρξεζηκνπνηεί πεξηζζεύκαηα ραξηηνύ ζαλ πξόρεηξν.  

Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηελ αλαθύθισζε ραξηηνύ ήηαλ απνγνεηεπηηθά αθνύ κόλν νη κηζνί (51%) από ηνπο 

εξσηεζέληεο καζεηέο γλσξίδνπλ όηη ζην ζρνιείν καο ππάξρεη θάδνο αλαθύθισζεο ραξηηνύ. Από απηνύο πνπ 

γλσξίδνπλ όηη ππάξρεη θάδνο αλαθύθισζεο ραξηηνύ, κόλν ην 20% αλαθπθιώλεη ραξηί ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. 

Τν 18% ησλ καζεηώλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα δελ αλαθπθιώλνπλ θαζόινπ ζην ζπίηη.  Τν πιηθό πνπ 

αλαθπθιώλεηαη πεξηζζόηεξν από ηνπο καζεηέο ζην ζπίηη ηνπο είλαη ην  P.M.D. (πιαζηηθό-αινπκίληo) κε πνζνζηό 

75%.  Γεύηεξν ζηε ζεηξά είλαη ην ραξηί, κε 64%, ελώ ηελ ηξίηε ζέζε θαηέρνπλ νη κπαηαξίεο κε 34%.  Σηελ ηέηαξηε 

ζέζε είλαη ην γπαιί κε 33%.  Τν πιηθό πνπ αλαθπθιώλεηαη ιηγόηεξν από ηνπο καζεηέο καο ζην ζπίηη  είλαη νη 

Ζιεθηξηθέο-Ζιεθηξνληθέο ζπζθεπέο κε κόλν 18%. 

Σύκθσλα κε ηηο απόςεηο ησλ εξσηεζέλησλ, ε καζεηηθή θνηλόηεηα ηνπ Λπθείνπ Βεξγίλαο κπνξεί λα 

επαηζζεηνπνηεζεί κε  δηάθνξεο ελέξγεηεο.  Ζ ζπκκεηνρή ζε εθζηξαηείεο γηα ζπιινγή απνξξηκκάησλ ήηαλ ε πην 

δεκνθηιήο ελέξγεηα κε 59%.  Αθνινπζεί ε εθαξκνγή νηθνινγηθώλ πξνγξακκάησλ κε 44%.  Σηελ ηξίηε ζέζε είλαη ε 

δηνξγάλσζε δηαιέμεσλ κε 43% θαη ηειεπηαία ε έθδνζε ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ κε 16%. 

  

Σσμπεράζμαηα - Ειζηγήζεις 

Από κηα πξώηε γεληθή εηθόλα, κε ιύπε δηαπηζηώζακε όηη νη καζεηέο 

ηνπ ζρνιείνπ καο δελ είλαη αξθεηά επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Τα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο απηήο ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηνλ θαζνξηζκό κηαο 

θαηλνύξγηαο πνιηηηθήο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζην 

ζρνιείν καο.  Ωο Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο ηνπ ζρνιείνπ καο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ην πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα ζην νπνίν 

ζπκκεηέρνπκε, πξνζπαζήζακε λα θαιιηεξγήζνπκε πεξηβαιινληηθή 

θαη ελεξγεηαθή ζπλείδεζε αλάκεζα ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα. 

  

Σηα πιαίζηα ηεο θαιιηέξγεηαο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο νξίζακε 

ηελ εβδνκάδα πεξηβάιινληνο (1-5 Φεβξνπαξίνπ).  Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εβδνκάδαο απηήο, πξνγξακκαηίζακε πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο 

όπσο εθζηξαηείεο θαζαξηόηεηαο θαη εμσξατζκνύ ζην ρώξν ηνπ 

ζρνιείνπ (ζπιινγή απνξξηκκάησλ θαη μερόξηηζκα), δελδξνθύηεπζε 

θαη πνιιά άιια. Δηνηκάζακε θαη αλαξηήζακε ζε όιεο ηηο αίζνπζεο ηνπ 

ζρνιείνπ ηνλ νηθνινγηθό θώδηθα ηνπ ζρνιείνπ καο.  Με απηό ηξόπν 

θάλακε γλσζηή ηελ ύπαξμε ηεο νηθνινγηθήο νκάδαο ηνπ ζρνιείνπ καο 

θαη ηαπηόρξνλα ππνδείμακε θαιέο πξαθηηθέο πνπ πξέπεη όινη λα 

αθνινπζνύκε. 

 

 Καηαζθεπάζακε θάδνπο γηα ηελ αλαθύθισζε ραξηηνύ γηα όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ.  Τα θνπηηά είλαη θηηαγκέλα από αλαθπθιώζηκα 

πιηθά.  Παξνηξύλακε  ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ θάδνπ θαη ηνπο ππνδείμακε πνπ λα αδεηάδνπλ ηνλ θάδν ηνπο όηαλ γεκίζεη.  

Παξάιιεια ηνπο ελεκεξώζακε γηα ηα νθέιε ηεο αλαθύθισζεο ραξηηνύ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 

Δηνηκάζακε κπνπθάιηα γηα ηελ αλαθύθισζε πσκάησλ γηα όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ.  Παξνηξύλακε  ηνπο καζεηέο λα καδεύνπλ 

πιαζηηθά πώκαηα ηόζν από ην ζπίηη όζν θαη από ην ζρνιείν θαη λα ηα βάδνπλ ζην εηδηθό κπνπθάιη πνπ ηνπο δώζακε.  Τνπο ππνδείμακε 

πνπ λα αδεηάδνπλ ην κπνπθάιη ηνπο όηαλ γεκίζεη.  Παξάιιεια ελεκεξώζακε ηνπο καζεηέο όηη ηα πώκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ 

αγνξά βνεζεηηθνύ ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ, όπσο ηξνρνθαζίζκαηα, παηεξίηζεο. 

 

Γηνξγαλώζακε εθζηξαηεία ζπιινγήο ξνπρηζκνύ.  Σηόρνο ηεο εθζηξαηείαο ήηαλ ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ 

αλάγθε θνηλσληθήο αιιειεγγύεο αιιά θαη γηα ηελ αξρή ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθύθισζεο. 

 

Ζ νξζή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ απνηειεί έλα ζσζηό βήκα πξνο ηε ιύζε ζηα κεγάια πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο καο.  Πξέπεη όινη λα ζπλεξγαζηνύκε, λα αιιάμνπκε ηνλ ηξόπν δσήο καο γηα λα δηαθπιάμνπκε ηελ πνηόηεηα 

δσήο ησλ κειινληηθώλ γελεώλ.   

 

Ζ Οξζή Γηαρείξηζε ησλ Απνξξηκκάησλ είλαη Υπνρξέσζε Όισλ! 
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