
Ιεράρχηση επιλογών για τη 

διαχείριση των αποβλήτων 

Το ήξερες ότι ... 
 
• στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο για την κατασκευή των μεταλλίων χρησιμοποιήθηκαν κατά το   

 ήμισυ ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο τα μετάλλια θα είναι 

 κατασκευασμένα από μέταλλα που ανακτήθηκαν από παλιά κινητά τηλέφωνα  

 

• ο μέσος Κύπριος παράγει 2 κιλά απορρίμματα ανά ημέρα  

 

• με την ανακύκλωση: 1.000 κιλών χαρτιού - δεν κόβονται 17 δέντρα  

                                                                  - εξοικονομούνται 130 κιλά πετρέλαιο 

                                          

                                   1.000 κιλών γυαλιού - δεν καταναλώνεται η άμμος των υδροβιοτόπων 

                                 - εξοικονομούνται 12 κιλά πετρέλαιο 

    

                                   1.000 κιλών αλουμινίου - δεν γίνεται εξόρυξη 4,57 τόνων βωξίτη 

   - εξοικονομούνται 700 κιλά πετρελαίου 

                            

                                   1.000 κιλών πλαστικού - δεν θα απαιτηθούν 500 έτη για να αποσυντεθούν 

   από το περιβάλλον οι ποσότητες αυτές 

                                       - δεν θα εκλυθούν στην ατμόσφαιρα 732 κιλά αερίων 
   που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου 
   

 

Η αυξανόμενη ποσότητα απορριμμάτων είναι ένα μεγάλο 

περιβαλλοντικό πρόβλημα και η διαχείριση των 

απορριμμάτων αποτελεί μια περιβαλλοντική πρόκληση. Ο 

σύγχρονος τρόπος ζωής και οι ολοένα αυξανόμενες 

ανάγκες των πολιτών οδηγούν στην εκμετάλλευση των 

φυσικών πόρων και την υποβάθμιση του φυσικού μας 

περιβάλλοντος. Η αξιοποίηση των υλικών που περιέχονται 

στα απορρίμματα θα συμβάλει στη διατήρηση των 

φυσικών πόρων του πλανήτη μας έτσι ώστε να 

διασφαλιστεί ότι οι επόμενες γενιές θα μπορούν να έχουν 

ένα υγιές περιβάλλον. 

 

 

 

Αν βγάλω τα σκουπίδια 

από το σπίτι μου θα 

γλιτώσω από αυτά; 

Ένα από τα βήματα στην ιεραρχία διαχείρισης των απορριμμάτων είναι 

η ανακύκλωση. Ανακύκλωση είναι η διαδικασία δημιουργίας νέων 

προϊόντων από ένα προϊόν που έχει εξυπηρετήσει τον αρχικό σκοπό 

του. Με την ανακύκλωση τα απορρίμματα χρησιμοποιούνται ως πρώτες 

ύλες για την παραγωγή νέων αγαθών με αποτέλεσμα να εξοικονομούμε 
πρωτογενείς πρώτες ύλες. 

Τα απορρίμματα είναι πόροι; 

Μετατρέποντας  

τα απορρίμματα σε 

πόρους... 
 

• Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα    

 διαχείρισης τους 

 

• Δεν ρυπαίνεται το περιβάλλον 

 

• Εξοικονομείται ενέργεια και πρώτες ύλες 

 

• Μειώνεται η εκπομπή βλαβερών αερίων 

 

• Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας 

 

• Διαφυλάσσεται η δημόσια υγεία και διασφαλίζεται 

ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές 

 

 

Πηγές 

http://www.greendot.com.cy 

https://www.epa.gov 

http://www.rethink.com.cy 

https://www.eoan.gr 

http://www.recycling-center.gr 

http://www.herrco.gr 

http://www.antapodotiki.gr 

http://www.naftemporiki.gr 

http://www.cnn.gr 

Μαθητική Ομάδα: Κουμπαρής Παύλος, Μιχαλάκη 

Λοΐζος, Παφίτου Ιωάννα, Σιάμισιη Κωνσταντίνα, 

Σιάμισης Αντρέας, Βασίλεβ Βασίλης, Μηνά Άντρεα, 

Νικολάου Ευδοκία, Σολωμού Μάριος, Στέλιου Αγλαΐα, 

Σωκράτους Ήβη, Τσόκκας Δημήτρης        

 

Σχολική Χρονιά: 2016-2017  

 

Σχολείο: Γυμνάσιο Λινόπετρας  

 

Υπεύθυνη Καθηγήτια: Αδάμου Βιργινία  

 

Ανάγκη για αλλαγή! 
 

Η διαμόρφωση στάσεων και η υιοθέτηση συμπεριφορών για 

την ανακύκλωση θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην 

αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων και θα 

διαμορφώσουν πολίτες με περιβαλλοντική κουλτούρα. Η 

προστασία και η διατήρηση του περιβάλλοντος είναι ευθύνη 

όλων. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι τον ρόλο που έχουμε στην 

διαχείριση των απορριμμάτων ώστε να διατηρήσουμε τους 

φυσικούς πόρους του πλανήτη μας. Είναι αναγκαίο να 

στοχεύσουμε προς μια κοινωνία που θα ανακυκλώνει και θα 

μετατρέπει τα απορρίμματα σε πόρους 


