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ΕΡΕΤΝΑ – ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 
 
 
 

24% 

26% 

50% 

Ιδιότητα με την οποία απαντάτε 

Εκπαιδευτικός Γονέας Μαθητής 

ΓΡΑΔΙ 
 

• ηνιηζκόο 

Υξηζηνπγεληάηηθνπ 

δέληξνπ κε ιεγκέλα 

θάξκαθα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• πλέληεπμε από ηνλ  

θύξην Γ. Φαληάξν 

δηεπζπληή ηεο εηαηξείαο 

Advance MWM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Γηάιεμε από ην 

δηεπζπληή ηεο εηαηξείαο 

θύξην Φαληάξν γηα ηελ 

αλαθύθιωζε ιεγκέλωλ 

νηθηαθώλ θαξκάθωλ 

πξνο καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνύο. 

 

 

 

 
 

Σν 80% πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα δελ έρνπλ αθνύζεη μαλά 

γηα ηελ αλαθύθιωζε ιεγκέλωλ 

νηθηαθώλ θαξκάθωλ  

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 50% 

εθπαηδεηηθνί , 24% 

εθπαηδεπηηθνί θαη 26% γνλείο. 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΔΙ 

• Δπραξηζηνύκε ηδηαίηεξα 

ηελ εηαηξεία Advance 

ΜWM ε νπνία 

πξoζθέξεη ηηο ππεξεζίεο 

ηηο  ζην ζρνιείν καο 

δωξεάλ γηα έλα ρξόλν (2 

θάδνπο θαη ζπγθνκηδή 

γηα αλαθύθιωζε).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Δλεκέξωζε γνλέωλ γηα 

ηελ έλαξμε ηεο 

αλαθύθιωζεο ιεγκέλωλ 

νηθηαθώλ θαξκάθωλ ζην 

ζρνιείν καο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Γεκηνπξγία 

εξωηεκαηνινγίνπ γηα 

ζπιινγή δεδνκέλωλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Μαζεηέο:  Διέλε εκίλα Νηε ίιβα Παηαγάκ  Γ΄4 

                 Ξέληα X’ ηεθάλνπ  Γ΄4 

                 ηέιια Ιωάλλνπ Γ΄4 

ρνιηθή Υξνληά: 2018-2019 

ρνιείν: Γπκλάζην Παινπξηώηηζζαο 

Τπεύζπλεο Καζεγήηξηεο: Μαξία Υξπζάθε  

                                         Μύξηα Θενδωξίδνπ 

Σν ζρνιείν καο ζπκκεηέρεη θαη θέηνο ζην 

πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα Οηθνινγηθά ζρνιεία 

κε ζέκα <Ανακύκλωση  ληγμένων οικιακών 

υαρμάκων> 

ηόρνο καο είλαη, κέζα από ην πξόγξακκα απηό, 

νη καζεηέο λα αλαδείμνπλ ην ζέκα  ηεο 

αλαθύθιωζεο ιεγκέλωλ νηθηαθώλ θαξκάθωλ, λα 

γλωξίζνπλ πωο γίλεηαη ε δηαδηθαζία απηή, αλ είλαη 

εύθνιν λα γίλεηαη θαη θαηά πόζν ππάξρεη ζρεηηθή 

λνκνζεζία γηα ην ζέκα απηό. Δπίζεο κέζα από 

απηή ηε δηαδηθαζία θαη ηηο δξάζεηο νη καζεηέο λα 

επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη 

λα απνθηήζνπλ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε.  

Σν κεγαιύηεξν πνζηό ηωλ 

ζπκκεηερόληωλ (90%) 

ζεωξνύλ ηελ αλαθύθιωζε ηωλ 

ιεγκέλωλ νηθηαθώλ θαξκάθωλ 

από αξθεηά εωο πάξα πνιύ 

ζεκαληηθή.  

Σν 81% ηωλ ζπκκεηερόληωλ 

δήιωζαλ όηη ζα ζπκκεηείραλ 

ζηελ αλαθύθιωζε θαξκάθωλ 

αλ γλώξηδαλ πνπ γίλεηαη. 

Ανακυκλώστε τα ληγμένα 

υάρμακα για ένα  

    Χάπι-end ! 

Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό 

αλαθπθιώλεη πιαζηηθό (80%) 

θαη ραξηί (65%), έλα κηθξόηεξν 

πνζνζηό αλαθπθιώλεη γπαιί 

(35%) θαη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο 

(20%) ζε αληίζεζε κε ην κόιηο 

2% πνπ αλαθπθιώλεη ηα 

ιεγκέλα θάξκαθα. 

Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό (67%) 

πεηάεη ηα ιεγκέλα θάξκαθα 

ζηα ζθνππίδηα, ην 17% αδηάδεη 

ηα ιεγκέλα θάξκαθα ζην 

λεξνρύηε θαη κόιηο έλα κηθξό 

πνζνζηό 2% ηα πεηάεη ζε 

εηδηθνύο θάδνπο αλαθύθιωζεο. 
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