
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ: 

Η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των μαθητών αφορά την ανακύκλωση και ειδικότερα την 

ανακύκλωση συσκευασιών. Ο τίτλος της δράσης είναι: «Αλλάζοντας Συμπεριφορές… 

Αλλάζουμε το Μέλλον». Στις ενημερώσεις που θα πραγματοποιηθούν εμπεριέχονται και οι 

αλλαγές οι οποίες έχουν προκύψει στη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα με το νέο 

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (2020), που ισχύει στην χώρα και καθορίζει μια νέα 

στρατηγική, αντίληψη και πολιτική στη διαχείριση των αποβλήτων με κύριο στόχο τη 

μετάβαση σε μια Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης, με υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας 

των πόρων . 

Οι δράσεις ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης, είναι χωρισμένη σε ηλικιακές ομάδες 

σεβόμενο τις γνωστικές, συναισθηματικές και ψυχοκινητικές ανάγκες της κάθε ηλικίας. 

Μέσα από τις δράσεις, γίνεται προσπάθεια οι μαθητές να κινητοποιηθούν, σε δράσεις 

σχετικές με τη ΜΕΙΩΣΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ και όσον αφορά την 

ανακύκλωση, την ανακύκλωση συσκευασιών, καθώς και σε σχετικές δράσεις για την 

προστασία του περιβάλλοντος.  

Συγκεκριμένα για όλες τις τάξεις: 

 Power Point (προσαρμοσμένο στην ηλικιακή ομάδα που προβάλλεται) 

 Σχετικό βίντεο  

Οι ενημερώσεις αφορούν όλες τις τάξεις του Γυμνασίου. Παράκληση θα ήταν καλό, όπως 

γίνεται και σε άλλα σχολεία οι ενημερώσεις να γίνουν ανά τμήμα, βέβαια εφόσον αυτό δεν 

δημιουργεί πρόβλημα στην σχολική μονάδα. 

Στόχος των δράσεων  

 

Ποιοι είμαστε: 

Οι δήμοι, η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Ανατολική Α.Ε., σε 

συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.), 

αδειοδοτημένο Φορέα από το ΥΠΕΚΑ και υπεύθυνο για την υλοποίηση προγραμμάτων 

ανακύκλωσης συσκευασιών για όλη την Ελλάδα (ΣΣΕΔΑ), από το 2009 έως σήμερα, 

υλοποιούν ενημερώσεις στα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και 

Χαλκιδικής (αριθμοί εγκρίσεων: 57268/Γ7/27-5-2009, 81185/Γ7/24-10-2011, 109819/Γ7/19-

09-2012, 111465/Γ7/12-08-2013, 126365/Γ7/06-08-2014, Φ16/1422/136737/Δ1/03-09-

2015, 109861/Δ2/5-7/2016, 135319/Δ2/09/08/2018, Φ1/ΑΚ/111812/201356/Δ2/22-11-

2018 Φ1/ΑΚ/111812/201379/Δ7/22-11-2018, Φ1/ΜΚ/162775/165693/Δ7/23-10-2019, 

Φ1/ΜΚ/159441/175891 /Δ7/24-12 -2020 & Φ1/ΕΠ/132870/150723/Δ7/22-11-2021, 03-08-



2022/8301. Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί δωρεάν, πάνω από 4.000 ώρες 

ενημερώσεων.  

Παράλληλα από το 2014, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

Α.Ε., συμμετέχουν στο τοπικό θεματικό δίκτυο (Τ.Θ.Δ.) Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) 

με τίτλο «Το ταξίδι των σκουπιδιών» και μάλιστα αποτέλεσαν ιδρυτικά του μέλη. 

Στηρίζουν ενεργά τις δράσεις του Δικτύου και κατά επέκταση τις σχολικές μονάδες και τους 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά την διεξαγωγή των 

περιβαλλοντικών τους προγραμμάτων. Έχουν υλοποιηθεί: σεμινάρια- εργαστήρια – 

ημερίδες, για εκπαιδευτικούς και ενημερώσεις σε μαθητές. Επίσης, το Δίκτυο συμμετείχε 

σε δράσεις που έχουν θέμα την διαχείριση των απορριμμάτων όπως π.χ. 3ο Φεστιβάλ 

Ανακύκλωσης Δήμου Θεσσαλονίκης. Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του 

δικτύου: http://totaxiditonskoupidion.blogspot.gr/p/blog-page_26.html 

 

http://totaxiditonskoupidion.blogspot.gr/p/blog-page_26.html

