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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α΄ΤΑΞΗΣ:  
 

 

Α1 
 1. ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

2. ΜΟΣΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

3. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΑΝΝΑ 

4. ΝΤΡΙΤΣΙ ΑΡΜΕΛΑ 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ- ΓΡΗΓΟΡΙΑ 

6. ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ ΟΛΓΑ 

7. ΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

8. ΠΑΝΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ 

9. ΠΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ- ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

10. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

11. ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

12. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

13. ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

14. ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

15. ΡΑΜΑΙ ΕΡΑΛΝΤΟ 

 



Α2 
1. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

2. ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΜΑΡΙΟΣ 

3. ΠΛΟΣΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

4. ΡΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕΝΗ 

5. ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

6. ΡΙΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 

7. ΡΙΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΗΛΙΑΝΑ 

8. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

9. ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 

10. ΣΙΑΜΑΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

11. ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

12. ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

13. ΣΚΗΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

14. ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΟΦΙΑ 

15. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

16. ΣΤΟΥΠΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 

17. ΤΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 



ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

• Τα σκουπίδια αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα του πλανήτη 

• Σκοπός του προγράμματος   είναι να φέρει τους μαθητές σε 
επαφή με ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της 

εποχής, τη διαχείριση των απορριμμάτων.  

 



Σε επίπεδο γνώσεων 
• Να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με τις 

δραστηριότητες του ανθρώπου. 

• Να κατανοήσουν την έννοια της ανακύκλωσης και πώς αυτή 
συνδέεται με την προστασία του περιβάλλοντος. 

• Να αναγνωρίσουν ποια προϊόντα ανακυκλώνονται και να τα 
χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους. 

•  Να εφαρμόσουν απλές πρακτικές ανακύκλωσης στην καθημερινή 
τους ζωή. 

•  Να αξιολογήσουν τη σημασία της ανακύκλωσης των υλικών 
καθημερινής χρήσης για την προστασία του περιβάλλοντος. 

• Να καλλιεργήσουν πνεύμα συνεργασίας, μεθοδικότητας και 
προγραμματισμού. 

 

 



Παρουσίαση του θεωρητικού μέρους του 

προβλήματος των απορριμμάτων 
• Τι είναι τα απορρίμματα; 

• Τα απορρίμματα δεν είναι τίποτε άλλο από υλικά ή αντικείμενα 

που βρίσκονται σε στερεή ή ημιστερεή κατάσταση, τα οποία ο 

άνθρωπος θεωρεί άχρηστα. Άρα, πρόκειται για υλικά που 

επιθυμεί να απομακρυνθούν από κοντά του, καθώς, είτε του 

καταλαμβάνουν το χώρο, είτε του προσβάλλουν την αισθητική 

ή αποτελούν κίνδυνο για την υγεία του. 



Κατηγορίες απορριμμάτων 

• Αστικά: Περιλαμβάνουν αυτά που παράγονται, ως επί το 

πλείστον, εντός ενός οικισμού, εξαιρουμένων των 

εργοστασίων, βιοτεχνιών και βιομηχανιών που μπορεί να 

βρίσκονται μέσα στον οικισμό. Τα αστικά απορρίμματα 

διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

1. Οικιακά 

2. Εμπορικά. Παράγονται από εμπορικά καταστήματα, 

γραφεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κ.α. 

3. Νοσοκομειακά 

4. Οικοδομών 

5. Δημοτικά 

• Βιομηχανικά.  

• Αγροτικά. 

•  Μεταλλευτικά – Λατομικά. 

 

 

 



Σύνθεση απορριμμάτων 

     Το μεγαλύτερο μέρος των σκουπιδιών αποτελείται από 
υπολείμματα τροφών, χάρτινες και πλαστικές συσκευασίες, 
προϊόντα μιας χρήσεως (χαρτοπετσέτες, χαρτί κουζίνας, 
αλουμινόχαρτο) εφημερίδες, περιοδικά. Τα σκουπίδια 
περιέχουν και επικίνδυνα για το περιβάλλον υλικά   
(μπαταρίες, χρώματα ,φάρμακα) και μερικές φορές ογκώδη 
υλικά. 



Πως γινόταν παλιά η διαχείριση των 

απορριμμάτων;  

• Η λέξη απορρίμματα απουσίαζε από το καθημερινό 
λεξιλόγιο των ανθρώπων. Τα σκουπίδια που παρήγαγαν 
ήταν πιο μικρά σε όγκο σε σχέση με τη σημερινή εποχή. Τα 
περισσότερα από αυτά επαναχρησιμοποιούνταν όπως τα 
υφάσματα και τα υπολείμματα τροφών . 

• Ο άνθρωπος παρήγαγε και κατανάλωνε μόνο όσα είχε 
ανάγκη. 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΡΥΘΜΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

• Η έκρηξη της βιομηχανικής επανάστασης και η 
αστικοποίηση. 

• Καταναλωτικά πρότυπα. 

• Συνθήκες διαμονής.  

• Συσκευασίες προϊόντων. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι καθημερινά, ένας μέσος 

Έλληνας παράγει περίπου 1 κιλό απορριμμάτων, ενώ ένας Αμερικάνος 
περισσότερα από 2 κιλά. 

 

 



Η έννοια του “άχρηστου” και κατά 

συνέπεια των απορριμμάτων είναι 

υποκειμενική και σχετική. 

Ωστόσο, η χρηστική αξία και γενικότερα η αξία ενός υλικού ή 
αντικειμένου, διαφέρει πολύ σε σχέση με το χρόνο, τον τόπο, τον 
πολιτισμό, το οικονομικό και το εκπαιδευτικό επίπεδο του ανθρώπου, το 
ιδεολογικό υπόβαθρο, το αισθητικό κριτήριο, την ψυχοσύνθεση και 
πολλούς ακόμα παράγοντες. Για παράδειγμα, η χρηστική αξία ενός 
παλιού παντελονιού ή ενός φθαρμένου ζευγαριού παπουτσιών, διαφέρει 
μεταξύ ενός ευκατάστατου πολίτη και ενός άπορου.  



Συνέπειες απορριμμάτων 

 

• Κοινωνικές 

• Αισθητικές 

• Οικονομικές 

• Περιβαλλοντικές 

 



Τα σκουπίδια στην πόλη και 

το περιβάλλον….. 

σκουπίδια 
Κίνδυνοι 
για την 
υγεία 

Μικρόβια 
και 

αρρώστιες 

Βρωμιές Πυρκαγιές 

Απειλή για 
τα ζώα 

Ρύπανση 
γης  νερού 
και αέρα 



Διαχείριση απορριμμάτων σήμερα 
      Ως Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων νοείται το σύνολο των 

διεργασιών που ακολουθεί ένας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
υπό την καθοδήγηση της Πολιτείας, στην προσπάθειά του να 
διαχειριστεί όλα εκείνα τα υλικά που οι πολίτες θεωρούν άχρηστα.  

 Έχουν εφαρμοστεί κυρίως 4 μέθοδοι διαχείρισης ή διάθεσης των 
απορριμμάτων: 

1. Η εναπόθεσή τους σε σκουπιδότοπους. 

2. Η εναπόθεσή  τους σε χωματερές. 

3. Η υγειονομική ταφή των απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). 

4. Η καύση και η αποτέφρωση των απορριμμάτων. 

 



 ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 



Ο ρόλος του πολίτη στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος 

1. Πρώτος και σημαντικότερος στόχος είναι 
η μείωση των παραγόμενων 
απορριμμάτων. 

2. Επαναχρησιμοποίηση υλικών. 

3. Ανακύκλωση υλικών. 

 



 
Μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων 

Πώς μπορεί να επιτευχθεί: 

 
Επιλεκτική αγορά προϊόντων  

• Προσπαθούμε να αγοράζουμε τις απαραίτητες ποσότητες προϊόντων 
και όχι περιττές ή υπερβολικές. 

• Προτιμούμε τα προϊόντα με τη μικρότερη δυνατή συσκευασία. 

• Προτιμούμε προϊόντα πολλαπλών χρήσεων από αυτά μίας χρήσης. Π.χ. 
προτιμούμε τα γυάλινα ποτήρια από τα πλαστικά. 

• Προτιμούμε υλικά τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν εύκολα στον 
τόπο μας. 

• Αποφεύγουμε να παίρνουμε τα ψώνια μας σε πλαστικές σακούλες και 
προτιμούμε τις χάρτινες ή, ακόμα καλύτερα, τις πάνινες ή ένα δίχτυ. 

• Αποφεύγουμε τα προϊόντα που περιέχουν ουσίες με υψηλή τοξικότητα 
όπως μπαταρίες, βερνίκια, κλπ. ή επιλέγουμε τα πιο φιλικά προς το 
περιβάλλον. 



Επαναχρησιμοποίηση υλικών 
              Κάθε φορά που ετοιμαζόμαστε να πετάξουμε ένα υλικό ή αντικείμενο στα 

απορρίμματα, σκεφτόμαστε ξανά μήπως υπάρχει κάποιος άλλος που το 
χρειάζεται ή μήπως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με έναν άλλο τρόπο. 
Έτσι, ένα μεταλλικό κουτί μπορούμε να το κάνουμε γλάστρα. Μπορούμε να 
φτιάξουμε μια έκθεση πρωτότυπων παιχνιδιών κάνοντας χαρτοκοπτική σε 

παλιά υλικά. Μια σχισμένη μπλούζα μπορούμε να την κάνουμε ξεσκονόπανο. 
Με λίγη φαντασία μπορούμε να σκεφτούμε εκπληκτικές ιδέες για πράγματα 
που συνήθως θεωρούμε άχρηστα. Ας μην ξεχνάμε τη λύση του παλαιοπώλη, 
ιδιαίτερα για μεγάλα-ογκώδη αντικείμενα. Πρόκειται για υλικά πολύτιμα σ’ 

αυτούς, αφού με ορισμένες επιδιορθώσεις τα πουλούν στους 
ενδιαφερόμενους σε  χαμηλή τιμή. 



ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
• Εφόσον στο Δήμο μας γίνεται ανακύκλωση κάποιων υλικών, όπως αλουμινίου, 

χαρτιού, γυαλιού, κλπ., ξεχωρίζουμε σε διαφορετικά κουτιά όλα αυτά τα υλικά. 

• Εάν έχουμε ζώα, δεν παραλείπουμε να ξεχωρίσουμε και να τους δώσουμε τα 
υπολείμματα τροφής. 

• Εάν έχουμε γλάστρες, κήπο ή κάποιο χωράφι, κάνουμε λιπασματοποίηση και 
παράγουμε εδαφοβελτιωτικό (compost)  το οποίο το χρησιμοποιούμε αντί για 
χημικό λίπασμα.   ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιούνται τα 
απορρίμματα που προκύπτουν από την ανθρώπινη 

δραστηριότητα και μετατρέπονται σε πρώτες ύλες, από τις 
οποίες παράγονται νέα αγαθά. 



ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

• ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ: Η ανακύκλωση 
μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και την χρήση ενέργειας. 

• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ: Μειώνεται η ρύπανση και η μόλυνση του 
περιβάλλοντος, Αυξάνεται ο χρόνος λειτουργίας των χωματερών, 
μειώνεται ο όγκος  των απορριμμάτων. 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Τα οφέλη αυτά εστιάζονται στην αξία των υλικών που 
ανακτώνται μέσω της ανακύκλωσης.  

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ: Η ανακύκλωση συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας. Οι εργασίες της συλλογής, διαλογής, 
επεξεργασίας, αποσυναρμολόγησης κλπ. απασχολούν περισσότερους 
εργαζόμενους από ότι η ταφή των αποβλήτων.  



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
• Χαρτί 

• Γυαλί 

• Πλαστικό 

• Χαρτόνι 

• Απόβλητα Ηλεκτρικού και  Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού 

• Φωτιστικά Είδη 

•   Μπαταρίες 

•  Αλουμίνιο   

• Αυτοκίνητα 

• Λευκοσίδηρος  

• Υλικά κουζίνας, κήπου 

 

 

 



ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 



ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 
Συλλέξαμε πάνω από 3000 καπάκια πλαστικά τα οποία  στείλαμε για 

ανακύκλωση και  κάποια χρησιμοποιήθηκαν  για τις κατασκευές, καθώς και 

κουτιά  από αλουμίνιο αλλά και γυαλί . 

 

 

 

 



Φτιάξαμε κατασκευές με καπάκια, 

κουτάκια αλουμινίου και γυάλινα βάζα, τα 

οποία είναι ανακυκλώσιμα υλικά. 

 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  

 



Κατασκευές μαθητών 





 

DECOUPAGE 
 

Μάθαμε την τεχνοτροπία του decoupage με τη βοήθεια της 

υποδιευθύντριας  κ. Ρένας Παππά. 

Decoupage είναι μια διακοσμητική τεχνική η οποία χρησιμοποιεί 

χάρτινα μοτίβα για να αλλάξει την όψη αντικειμένων από γυαλί, 

ξύλο, αλουμίνιο, πέτρα και μεταλλικές ή και πλαστικές επιφάνειες. 

 

 











 Παρακολουθήσαμε Μονοήμερο περιβαλλοντικό 

πρόγραμμα στο Ελληνικό Ιωαννίνων με θέματα: 

α)ΧΥΤΑ Ελληνικού : το χοροστάσι των 

απορριμμάτων 

 και   

β)Γλυπτά και ανάγλυφα της απείρου χώρας: από το 

μουσείο της γης στο μουσείο σύγχρονης τέχνης  

«Θ. Παπαγιάννης» 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ 

ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ 



ΧΥΤΑ :ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

 

Στην περιοχή του Ελληνικού του Δήμου Βορείων 

Τζουμέρκων, μερικά χιλιόμετρα ΝΑ της πόλης των 

Ιωαννίνων, εδώ και μερικά χρόνια λειτουργεί ΧΥΤΑ 

δίνοντας τέλος στην ανεξέλεγκτη απόθεση πάσης 

φύσεων απορριμμάτων. 



ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΧΥΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 



Στον  κόμβο του Ελληνικού 



Περιοχή Τσούκας – Μοναστήρι : παρατήρηση του ανάγλυφου της 

περιοχής (ορεινοί όγκοι Τζουμέρκων, χαράδρα Αράχθου) 



Παιχνίδια γνωριμίας 



Επίσκεψη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης    

«Θ. Παπαγιάννης» 



Τα γλυπτά, φιλοτεχνημένα σε μεγάλο βαθμό από 

ανακυκλώσιμα υλικά και «σκουπίδια», δεν περιορίζονται στο 

χώρο του Μουσείου και στον αύλειο χώρο του. Τοποθετημένα 

στην είσοδο του χωριού αλλά και κατά τη διαδρομή από το 

χωριό ως το μοναστήρι της Τσούκας, δίνουν τη δυνατότητα 

στον επισκέπτη να αφουγκραστεί το διάλογό τους με το 

ανάγλυφο της περιοχής και το διαχρονικό οικολογικό μήνυμα 

της ένωσης του ανθρώπου με τη φύση. 



 Δραστηριότητες στις θεματικές αίθουσες 

του Μουσείου 



ΣΚΟΠΟΣ: Η ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στα σύγχρονα οικολογικά και 
περιβαλλοντικά ζητήματα μέσα από την επαφή τους με τα πρωτογενή στοιχεία της 

τέχνης και την επίσκεψή τους σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς, όπου ατομικές και 
συλλογικές μνήμες και βιώματα μετουσιώνονται σε έργα τέχνης που ανασύρουν 

αρχέτυπα του λαϊκού πολιτισμού και τα μετασχηματίζουν. 



Τέλος με τη βοήθεια του καθηγητή καλλιτεχνικών κ. Δημήτρη 

Τσιρογιάννη , φτιάξαμε έναν πινάκα με πλαστικά καπάκια. 
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