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Έ

να από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα των
ηµερών µας είναι η παραγωγή όλο και µεγαλύτερων ποσοτήτων απορριµµάτων και αποβλήτων κάθε µορφής και η
διάθεσή τους στο περιβάλλον.
Η διάθεση αυτή όταν δεν γίνει σωστά υποβαθµίζει το περιβάλλον δρώντας ως πηγή ρύπανσης και µόλυνσης, ενώ
αχρηστεύει µεγάλες εκτάσεις γης και καταστρέφει άµεσα
και έµµεσα τη φύση και τα τοπία. Ένα σοβαρό τµήµα του
όλου κύκλου αφορά τα οικιακά απορρίµµατα πάνω στα οποία
οι ενέργειες κάθε οικογένειας και κάθε ανθρώπου µπορούν
να έχουν σοβαρές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις, ανάλογα µε τη στάση και συµπεριφορά που το άτοµο θα επιδείξει
απέναντι στο πρόβληµα.
Η διαρκής αύξηση του όγκου των απορριµµάτων οφείλεται στην αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού αλλά κυρίως
οφείλεται στην αλλαγή καταναλωτικών πρακτικών και προτύπων.
Σήµερα κατά άτοµο καταναλώνουµε πολλαπλάσια ενέργεια και ύλη από ό,τι λίγες δεκαετίες πριν και το ποσοστό των
συσκευασιών στα απορρίµµατά µας διαρκώς αυξάνεται.
Η τυποποίηση των τροφίµων, η διαφήµιση και η ελκυστικότητα της παρουσίασης των προϊόντων, η καλύτερη συντήρηση, η προσπάθεια αύξησης της αίσθησης πολυτέλειας και
κυρίως η προσπάθεια δικαιολόγησης αυξηµένων τιµών ανά
µονάδα προϊόντος είναι τα αίτια της ραγδαίας αύξησης των
συσκευασιών.
Το υλικό που έχετε στα χέρια σας αποτελεί ένα ακόµη προϊόν του προγράµµατος MEdIES το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια του βιβλίου. Στόχος του υλικού αυτού είναι να διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία στο κρίσιµο
αλλά και δύσκολο και όχι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους νέους
θέµα των «Απορριµµάτων στη Ζωή µας». Το υλικό αποτελείται από τρία µέρη και αντίστοιχα τεύχη:
Ένα απευθύνεται στον εκπαιδευτικό και αποτελεί βοήθηµα
για τον δικό του ρόλο, ως δασκάλου, ως συνεργάτη των µαθητών, ως εµπνευστή και βοηθού της όλης διαδικασίας.
Το δεύτερο περιέχει χρήσιµες γνώσεις και στοιχεία λίγοπολύ απαραίτητα για την επεξεργασία των θεµάτων, τη διευκρίνιση εννοιών και τη στοιχειώδη εµβάθυνση σε σχετικές τεχνολογίες. Είναι προφανώς χρήσιµο, όχι κατά ανάγκη στο
σύνολό του, τόσο για τον µαθητή όσο και για τον καθηγητή.

* ∆IXHNET: Mεταπτυχιακό Τµήµα ∆ιδακτικής της Xηµείας & Nέων Tεχνολογιών.

Το τρίτο τεύχος απευθύνεται στον µαθητή και αποτελεί τον
κορµό µιας σειράς δραστηριοτήτων διαφορετικού ειδικού στόχου και ύφους µέσα από τις οποίες καθηγητές και µαθητές
καλούνται να διαλέξουν και να αναπτύξουν όσες τους ενδιαφέρουν περισσότερο. Υπόδειξη των συγγραφέων είναι να εκτελεστούν όσο το δυνατόν περισσότερες, και στην καλύτερη περίπτωση όλες, λόγω της συµπληρωµατικότητάς τους.
Πρόθεση του προγράµµατος MEdIES είναι να παραχθούν
αντίστοιχα εκπαιδευτικά πακέτα για τα απορρίµµατα µε έµφαση κάθε φορά στις συνθήκες των διαφορετικών χωρών της
Μεσογείου. Έτσι, κάθε υπόδειξη και βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς που θα χρησιµοποιήσουν το πακέτο είναι ευπρόσδεκτη.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η βάση του σχετικού υλικού αποτέλεσε αντικείµενο µεταπτυχιακής εργασίας του ∆ηµήτρη Παπαδόπουλου στο ∆ΙΧΗΝΕΤ* υπό την επιστηµονική καθοδήγηση του υπογράφοντος και µε Ακαδηµαϊκή Σύµβουλο τη
∆ρ. Αγγελική Τρικαλίτη την οποία θερµά ευχαριστώ για τη
συµβολή της. Ευχαριστώ επίσης τη συντονίστρια του ∆ΙΧΗΝΕΤ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κυρία Χρύσα Τζουγκράκη
για την άριστη συνεργασία.
Τόσο το Πρόγραµµα MEdIES όσο και το MIO-ECSDE ως Συντονιστής, έχουν τη συµπαράσταση της UNESCO, της UNEP,
της GWP-Med και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους οποίους
θερµά ευχαριστούµε.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην Ελληνική Πολιτεία και
ειδικά το Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τόσο τον Υπουργό κ. Πέτρο Ευθυµίου όσο και την Υφυπουργό κα Ροδούλα Ζήση θερµά ευχαριστούµε για το προσωπικό ενδιαφέρον στο πρόγραµµα.
Τέλος, το παρόν ελληνικό εκπαιδευτικό υλικό δεν θα ήταν
δυνατό να παραχθεί χωρίς την ευγενική προσφορά του χορηγού, McDonalds Hellas, τον οποίο θερµά ευχαριστούµε.

Kαθηγ. Μιχαήλ Σκούλλος
Πρόεδρος του MIO-ECSDE
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Τ

ο Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισµό και την Αειφόρο Ανάπτυξη
(ΜΙΟ-ECSDE) είναι µια Οµοσπονδία Μεσογειακών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), που ασχολούνται µε θέµατα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης. Σε συνεργασία µε Κυβερνήσεις, ∆ιακυβερνητικούς και ∆ιεθνείς Οργανισµούς και άλλους κοινωνικοοικονοµικούς εταίρους,
ασκεί ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου.

πÛÙÔÚÈÎﬁ
Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (ΜΙΟ) ιδρύθηκε
το 1990, ως ένα δίκτυο ΜΚΟ, που οργανώθηκε µέσω ενός
κοινού προγράµµατος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος (ΕΕΒ) και της Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
σε στενή συνεργασία µε το Αραβικό ∆ίκτυο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (RAED). Η διεύρυνση του δικτύου
των ΜΚΟ και η αυξανόµενη ανάγκη για ανοιχτή συµµετοχή
και εκπροσώπηση αυτών σε Μεσογειακά και ∆ιεθνή Fora είχαν ως αποτέλεσµα τη διαµόρφωση του ΜΙΟ-ECSDE µε τη
σηµερινή του µορφή ως Οµοσπονδία ΜΚΟ, από το 1996.

¢ÔÌ‹
Η Οµοσπονδία αποτελείται από τις Οργανώσεις Μέλη της
(Πλήρη ή Αντεπιστέλλοντα). Όλα τα Μέλη συµµετέχουν
στη Γενική Συνέλευση. Τα διοικητικά όργανα του ΜΙΟ-ECSDE είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ο Πρόεδρος και ο Συµπρόεδρος, και υποστηρίζεται από τη Μόνιµη Γραµµατεία,
που εδρεύει στην Αθήνα.

∫‡ÚÈÔ˜ ™ÎÔﬁ˜
Ο κύριος στόχος του ΜΙΟ-ECSDE είναι η προστασία του
Φυσικού Περιβάλλοντος (χλωρίδα, πανίδα, βιότοποι, δάση, ακτές, φυσικοί πόροι, κλίµα) και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (πολιτιστικά στοιχεία των πόλεων, αρχαιολογικοί
και παραδοσιακοί χώροι, µνηµεία, κ.λπ.) στη Μεσόγειο.
Απώτερος σκοπός του είναι η προώθηση της αειφόρου
ανάπτυξης σε µια ειρηνική Μεσόγειο.

Οι κύριες µέθοδοι που χρησιµοποιεί το ΜΙΟ-ECSDE προκειµένου να υλοποιήσει τους στόχους του είναι:
■ Προώθηση της κατανόησης και της συνεργασίας µεταξύ ΜΚΟ και Κυβερνήσεων, Κοινοβουλίων, Τοπικών
Αρχών, ∆ιεθνών Οργανισµών καθώς και κοινωνικοοικονοµικών εταίρων στην περιοχή της Μεσογείου.
■ Ενίσχυση της ίδρυσης, λειτουργίας και συντονισµού
των ΜΚΟ της Μεσογείου και διασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ τους.
■ Προώθηση της εκπαίδευσης και της έρευνας και υποστήριξη της συνεργασίας µεταξύ ΜΚΟ και επιστηµονικών και ακαδηµαϊκών ινστιτούτων.
■ Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την
αειφόρο ανάπτυξη και για κρίσιµα περιβαλλοντικά και
κοινωνικά ζητήµατα της Μεσογείου.

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ ªπ√-ECSDE
● ∆ίκτυο
Η Γραµµατεία του ΜIO-ECSDE επικοινωνεί τακτικά µε τα
µέλη αλλά και µε το ευρύτερο δίκτυο συνεργαζόµενων
ΜΚΟ µέσω του Εσωτερικού Ηλεκτρονικού Ενηµερωτικού
Εντύπου (8 τεύχη ετησίως), του Τριµηνιαίου Ενηµερωτικού
∆ελτίου «Βιώσιµη Μεσόγειος», καθώς και µέσω ποικίλων
εκδόσεων και του δικτυακού τόπου του ΜΙΟ-ECSDE. Με
αυτόν τον τρόπο παρέχει πληροφόρηση για τις τρέχουσες
δραστηριότητες και πολιτικές για τα Μεσογειακά θέµατα.
● Ανάπτυξη ικανοτήτων των ΜΚΟ
Το ΜΙΟ-ECSDE συνεισφέρει σηµαντικά στην ανάπτυξη
ικανοτήτων των Μεσογειακών περιβαλλοντικών ΜΚΟ, µέσα από τη διοργάνωση διεθνών εκπαιδευτικών σεµιναρίων, στα οποία συµµετέχουν µέλη των ΜΚΟ.
● Προώθηση και σχεδιασµός κοινής πολιτικής
των ΜΚΟ
Το ΜΙΟ-ECSDE, ως η κύρια και πιο αντιπροσωπευτική οµοσπονδία ΜΚΟ στη Μεσόγειο, συµβάλλει στην επίτευξη συναίνεσης ανάµεσα στα µέλη του και προωθεί τη χάραξη κοινής πολιτικής. Σε αρκετές περιπτώσεις, προσχεδίασε και
πρότεινε υποµνήµατα και µνηµόνια, που υιοθετήθηκαν
από τις ΜΚΟ. Συχνά εξουσιοδοτείται να εκπροσωπήσει το
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νεργασίας για το Νερό (Global Water Partnership - GWP)
και δραστηριοποιείται στο χώρο της Μεσογείου.
To MIO-ECSDE συµµετείχε από πολύ νωρίς στην ανάπτυξη και στήριξη σχεδίων συνεργασίας, όπως αυτό που
αφορά σε θέµατα της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας
(γνωστό και ως "Comite de Suivi") το οποίο περιλαµβάνει
επτά ΜΚΟ ενεργές σε Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό επίπεδο.

σύνολο των Μεσογειακών ΜΚΟ σε µεγάλα διεθνή συνέδρια (υπουργικά, διακυβερνητικά, κλπ.) και να παρουσιάσει τις διακηρύξεις και τις κοινές τους θέσεις. Οι οργανωτικές ικανότητες και η νευραλγική θέση του MIO-ECSDE έχουν αναγνωρισθεί από πολλούς εταίρους όλων των
χωρών, όπως τεκµηριώνεται και από το γεγονός ότι πρόσφατα του ανατέθηκε η διοργάνωση εκδηλώσεων µεγάλου πολιτικού κύρους (Μονακό, Νοέµβριος 2001· Γιοχάνεσµπουργκ, Αύγουστος 2002).
Το MIO-ECSDE έχει διοργανώσει αποκλειστικά ή σε
συνεργασία µε άλλες ΜΚΟ έναν πολύ µεγάλο αριθµό επιτυχηµένων και σηµαντικών ∆ιεθνών Συνεδρίων και συναντήσεων, µε στόχο την παγίωση των θέσεων των ΜΚΟ σε
κρίσιµα ζητήµατα, όπως η Αειφόρος Ανάπτυξη (Αθήνα,
Νοέµβριος 1991), το Νερό (Ρώµη, Οκτώβριος 1992· Αθήνα Μάρτιος 1994· Αθήνα, Νοέµβριος 2000· Κάιρο, ∆εκέµβριος 2001· Αθήνα, Μάρτιος 2002), η Agenda MED21 (Τύνιδα, Οκτώβριος 1994), τα Στερεά Απόβλητα (Κάιρο, Οκτώβριος 1999· Αθήνα, Απρίλιος 2000), η Ευρω-Μεσογειακή συνεργασία και η Συνθήκη της Βαρκελώνης (Κάιρο, Απρίλιος 1992· Βαρκελώνη, Ιούνιος 1995· Στουτγάρδη, Απρίλιος 1999· Μασσαλία, Νοέµβριος 2000· Αντάλεια,
Μάρτιος 2002) η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Αθήνα, Ιούνιος 1995· Θεσσαλονίκη, ∆εκέµβριος 1997· Αθήνα, ∆εκέµβριος 1998), η Αειφόρος ∆ιαχείριση του Αρχαιολογικού Περιβάλλοντος (Ναύπλιο, Σεπτέµβριος 2001), η Συνεισφορά της Μεσογείου στη ∆ιάσκεψη Κορυφής για την
Αειφόρο Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσµπουργκ (Μονακό, Νοέµβριος 2001· Γιοχάνεσµπουργκ, Αύγουστος 2002), οι Ευρω-Μεσογειακές Πολιτικές (Μάλτα, Φεβρουάριος 2002·
Αθήνα, Ιούλιος 2002). Πρόσφατα το MIO-ECSDE συνδιοργάνωσε στην Αθήνα την Μεσογειακή Εβδοµάδα Νερού (∆εκέµβριος 2002).

Το MIO-ECSDE, σε συνεργασία µε τις οργανώσεις-µέλη
του, αναλαµβάνει και συντονίζει εκστρατείες για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των Αρχών
σε κρίσιµα θέµατα, όπως η διαχείριση του νερού, τα απόβλητα, η δηµιουργία ενός Ταµείου για το Μεσογειακό Περιβάλλον και άλλα θέµατα.
Οι συµµετοχικές διαδικασίες των ΜΚΟ, τις οποίες το
ΜΙΟ-ECSDE εισήγαγε και υποστήριξε συστηµατικά από
το 1991, συνέβαλαν στη σταδιακή διαµόρφωση ενός πνεύµατος συµµετοχής των πολιτών σε κυβερνητικές δοµές,
καθώς και στην αµοιβαία εµπιστοσύνη και αλληλεγγύη στη
Μεσόγειο, που γίνεται ορατή ήδη σε αρκετά, διαµορφωµένα ήδη σχέδια συνεργασίας µεταξύ Βορρά-Νότου, Νότου-Νότου και Ανατολής-∆ύσης.
Αναγνωρίζοντας την καθοριστική σηµασία της ευαισθητοποίησης και της συµµετοχής για την επίτευξη της
κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας στη Μεσόγειο, το
ΜΙΟ-ECSDE επενδύει στην έρευνα, την ανάπτυξη και τη
βελτίωση των συµµετοχικών διαδικασιών καθώς και των
σχεδίων και των µεθόδων διακυβέρνησης που οδηγούν
στην επίτευξη συναίνεσης µεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

● ∆ιεθνείς συνεργασίες

● Έρευνα

Το MIO ECSDE συνεργάζεται στενά µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, τη UNEP/MAP, την UNESCO και άλλους διεθνείς οργανισµούς, καθώς και µε επιστηµονικά δίκτυα και
οµοσπονδίες.
To MIO-ECSDE είναι µέλος της Μεσογειακής Επιτροπής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, που ιδρύθηκε στα πλαίσια
της Συνθήκης της Βαρκελώνης. Ανέλαβε την ηγετική καθοδήγηση της Θεµατικής Οµάδας για την «Πληροφόρηση, Ευαισθητοποίηση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και
Συµµετοχή του Κοινού». Είναι εταίρος της UNEP/MAP και
έχει διαπιστευτεί από τη ∆ιεθνή Σύµβαση των Ηνωµένων
Εθνών κατά της Ερηµοποίησης όπως και από την Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Από τον Μάρτιο του 2002 το MIO-ECSDE έχει αναλάβει τη Γραµµατεία της GWP-Med, που είναι µία από τις
δώδεκα περιφερειακές συνεργασίες της Παγκόσµιας Συ-

Το MIO-ECSDE ήταν ο Μεσογειακός εταίρος του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος: «Βιώσιµη Ανάπτυξη για Πόλεις και
Περιφέρειες της Ευρώπης -SUDECIR», στο οποίο συµµετείχαν τρία Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα. Στα πλαίσια του προγράµµατος αυτού, το MIO-ECSDE ανέπτυξε µεθοδολογία µε στόχο τον προσανατολισµό του τουρισµού προς ένα
πιο βιώσιµο µοντέλο ανάπτυξης. Σήµερα, η µεθοδολογία
του SUDECIR εφαρµόζεται και διαδίδεται περαιτέρω από
τα µέλη του MIO-ECSDE. Ακόµα, η µεθοδολογία του MIOECSDE για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία χρησιµοποιείται στα προγράµµατα για το νερό, τα
απόβλητα κ.α.

● Ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης, της συµµετοχής και της συναίνεσης
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● Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση για
την Αειφορία
Το ΜΙΟ-ECSDE, σε συνεργασία µε την UNESCO και το
Πανεπιστήµιο Αθηνών, διοργάνωσε το 1995 το διαπεριφερειακό σεµινάριο µε θέµα «Επαναπροσανατολισµός
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προς την Αειφορία»
(Αθήνα, Ιούνιος 1995). Τα αποτελέσµατα του σεµιναρίου
αποτέλεσαν τη βάση για τη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη «Περιβάλλον και Κοινωνία: Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για την Αειφορία» (Θεσσαλονίκη, ∆εκέµβριος 1997),
20 χρόνια µετά τη ∆ιάσκεψη της Τιφλίδας. Η ∆ιάσκεψη
αυτή της Θεσσαλονίκης, στην οποία πήραν µέρος 1400
συµµετέχοντες από 84 χώρες, θεωρείται ήδη σταθµός
στην εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Eκπαίδευσης. ∆ιοργανώθηκε από την UNESCO και την Ελληνική Κυβέρνηση,
µε τη Γραµµατειακή Υποστήριξη του MIO-ECSDE και του
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το πιο σηµαντικό αποτέλεσµα
της ∆ιάσκεψης ήταν η σύνταξη και η οµόφωνη αποδοχή
της «∆ιακήρυξης της Θεσσαλονίκης», καθώς και µιας σειράς θέσεων που περιέχονται στον τόµο των πρακτικών
του Συνεδρίου (900 σελ.).
Στη συνέχεια το ΜΙΟ-ECSDE διοργάνωσε το «Μεσογειακό Σεµινάριο για την Προώθηση της Εκπαίδευσης και
της Ευαισθητοποίησης των Πολιτών για το Περιβάλλον και
την Αειφορία στη Μεσόγειο» (Αθήνα, ∆εκέµβριος 1998),
όπου προωθήθηκε η δηµιουργία ενός ∆ικτύου Εκπαιδευ-

τικών της Μεσογείου µεταξύ των συνεργαζόµενων ΜΚΟ.
Ένα ορατό αποτέλεσµα αυτής της πρωτοβουλίας είναι το
εκπαιδευτικό πρόγραµµα MEdIES και το υλικό του MIOECSDE µε θέµατα το νερό και τα απορρίµµατα.
Το ΜΙΟ-ECSDE, ενόψει της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης
Κορυφής στο Γιοχάνεσµπουργκ, ανέλαβε την πρωτοβουλία
µίας διεθνούς καµπάνιας για την Επαναδέσµευση για την
Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα (ERA-21-Education Re-Affirmation for the 21st century). Συνέβαλε αποφασιστικά στην
καθιέρωση της ∆εκαετίας για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη υπό την αιγίδα της UNESCO, η οποία θα
αρχίσει το 2005, ενώ έχει πρωτοστατήσει κατά τη ∆ιάσκεψη «Το Περιβάλλον στην Ευρώπη» (UNECE, Κίεβο
2003) για την κατάστρωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής
για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Το ΜΙΟ-ECSDE πέραν από το παρόν εκπαιδευτικό υλικό για τα Απορρίµµατα στη Zωή µας, που σύντοµα θα µεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες, έχει αρχίζει να προετοιµάζει και νεό πρόγραµµα για το παράκτιο περιβάλλον.
Παράλληλα η Κινητή Έκθεση για το Νερό και το εκπαιδευτικό υλικό «Το Νερό στη Μεσόγειο» άρχισαν να χρησιµοποιούνται ως εκπαιδευτικά µοντέλα και για άλλες οικο-περιοχές.

Στοιχεία επικοινωνίας:
U Τριπόδων 28, 105 58, Αθήνα • S +30 210-3247267, -3247490 • T +30 210-3317127
mio-ee-env@ath.forthnet.gr • www.mio-ecsde.org
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Mediterranean Education Inititiative for
Environment and Sustainability
ªÂÛÔÁÂÈ·Î‹ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙÔ
¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ∞ÂÈÊÔÚ›· / (MEdIES)
● Τι είναι το ΜEdIES;
Το ΜEdIES (Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για
το Περιβάλλον και την Αειφορία) είναι µία Πρωτοβουλία
για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ), την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΕΠΑ) και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑ).
● Ποιοι µετέχουν στο ΜEdIES;
Η πρωτοβουλία ΜEdIES στηρίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩ∆Ε). Οι κύριοι εταίροι σε αυτήν την πρωτοβουλία είναι το
Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον,
τον Πολιτισµό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE),
µαζί µε το Πρόγραµµα Περιβάλλοντος των Ηνωµένων
Εθνών / Σχέδιο ∆ράσης για τη Μεσόγειο (UNEP/MAP),
καθώς και τον Οργανισµό των Ηνωµένων Εθνών για την
Εκπαίδευση, την Επιστήµη και τον Πολιτισµό (UNESCO).
Αυτοί οι τέσσερις αποτελούν την Οµάδα Πυρήνα του ΜEdIES.
Για θέµατα σχετικά µε το νερό το ΜEdIES βρίσκεται
σε στενή συνεργασία µε την Παγκόσµια Συνεργασία για
το Νερό / Μεσόγειος (GWP-Med), ενώ για το σύνολο του
έργου συνεργάζεται στενά στον ακαδηµαϊκό και επιστηµονικό τοµέα µε το Πανεπιστήµιο Αθηνών (Μεταπτυχιακό
Τµήµα ∆ιδακτικής της Χηµείας και Νέων Τεχνολογιών - ∆ΙΧΗΝΕΤ και Εργαστήριο Χηµείας Περιβάλλοντος). To MIOECSDE έχει αναλάβει τον συντονισµό του ΜEdIES για την
περίοδο 2003-2007 (Συντονιστής Λειτουργίας).
● Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι του MEdIES;
Οι κύριοι στόχοι της πρωτοβουλίας, συµβατοί µε την αειφόρο ανάπτυξη είναι οι εξής:
• Βιώσιµη διαχείριση υδάτινων πόρων
• Βιώσιµη διαχείριση στερεών αποβλήτων
• Προώθηση δικτύων εκπαιδευτικών, που εργάζονται
στο χώρο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την
Αειφορία.
Το MEdIES µε την εφαρµογή κατάλληλων εκπαιδευ-

τικών προγραµµάτων στις χώρες της Μεσογείου στηρίζει
συστηµατικά την εκπαιδευτική κοινότητα συµβάλλοντας
έτσι στην εφαρµογή της Agenda-21 και στην προσέγγιση
των Στόχων της ∆ιακήρυξης της Χιλιετίας. Μέσα από την
ανταλλαγή πληροφοριών και τη στενή συνεργασία χωρών
Βορρά-Νότου στη Μεσόγειο διαµορφώνεται µεθοδολογικό πλαίσιο, το οποίο στη συνέχεια µπορεί να εφαρµοστεί
και να αξιολογηθεί σε άλλες περιοχές της υφηλίου.
● Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες του MEdIES;
Το MEdIES προτείνει εκπαιδευτικά προγράµµατα για µαθητές και εκπαιδευτικούς των χωρών της Μεσογείου. Τα
προγράµµατα αυτά στηρίζονται σε θέµατα που τέµνουν
οριζόντια τα υπάρχοντα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών (όπως είναι το νερό και τα οικιακά απορρίµµατα). Το
εκπαιδευτικό υλικό «Το Νερό στη Μεσόγειο» είναι το πρώτο από µία σειρά προγραµµατισµένων εκδόσεων σχετικών
µε την ΕΠΑ. Το πακέτο αυτό κυκλοφόρησε ήδη στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και ελληνικά, ενώ πρόκειται να ολοκληρωθούν οι εκδόσεις στην τουρκική, ισπανική, πορτογαλική και αραβική γλώσσα. Η ελληνική έκδοση του εκπαιδευτικού πακέτου «Τα Απορρίµµατα στη Ζωή µας» έχει
επίσης ολοκληρωθεί.
Η ιστοσελίδα του MEdIES, www.medies.net, η οποία
παρέχει πολλές δυνατότητες διαδραστικότητας µε τους
χρήστες, αποτελεί µία πλατφόρµα ανταλλαγής εµπειριών
και γνώσεων ανάµεσα στους εταίρους και σηµείο αναζήτησης σχετικών οργανώσεων, κυβερνητικών και µη, ενεργών στην περιοχή της Μεσογείου. Στην ιστοσελίδα παρουσιάζονται βασικά κείµενα αναφοράς, χρήσιµες πηγές
και ενδιαφέροντες σύνδεσµοι για όσους ασχολούνται µε
την ΕΠΑ. Η ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες
(Μέλη του ∆ικτύου Εκπαιδευτικών) να την εµπλουτίζουν οι
ίδιοι, µε δράσεις και νέα σχετικά µε την ΠΕ, ΕΠΑ, ΕΑΑ.
Στα πλαίσια του MEdIES διοργανώνονται τακτικά σεµινάρια και συναντήσεις σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Η πρώτη συντονιστική συνάντηση µε τίτλο "Environmental Education: the Mediterranean Perspective" πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα τον ∆εκέµβριο του 2002.
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Περισσότερες πληροφορίες για τη συνάντηση αυτή, στην
οποία µετείχαν εκπαιδευτικοί από διάφορες Μεσογειακές
χώρες, θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.medies.net. και
σε ειδική έκδοση του MIO-ECSDE.
● Ποιος µπορεί να γίνει µέλος του MEdIES;
Οργανώσεις: Υπάρχουν αρκετοί εταίροι στο MEdIES,
όπως κυβερνήσεις (σχετικά υπουργεία ή άλλα όργανα), Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Πανεπιστήµια, Κέντρα
ΠΕ, Σχολεία), µη-κυβερνητικές οργανώσεις, δια-κυβερνητικοί οργανισµοί κ.α. Αυτοί αποτελούν την Οµάδα Έργου του MEdIES.
Κάθε σχετικό όργανο, Ίδρυµα, ΜΚΟ κλπ. της
Μεσογείου, µε στοχοθεσία και δράση ανάλογη µε του
MEdIES σε περιφερειακό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο
µπορεί να γίνει µέλος της Οµάδας Έργου του MEdIES,
στέλνοντας µία επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στον Συντονιστή Λειτουργίας (MIO-ECSDE).

Ιδιώτες: Η βάση της πρωτοβουλίας είναι ένα δίκτυο εκπαιδευτικών για το Περιβάλλον και την Αειφορία από
τις χώρες της Μεσογείου, οι οποίοι εφαρµόζουν διεπιστηµονικά προγράµµατα µε θέµα το νερό, τα στερεά
απορρίµµατα κ.α., ως µέσο για την προσέγγιση της
αειφόρου ανάπτυξης (∆ίκτυο Εκπαιδευτικών).
Τα µέλη του δικτύου έχουν ελεύθερη πρόσβαση
στα κείµενα της ιστοσελίδας www.medies.net, ενηµερώνονται τακτικά για σχετικά ζητήµατα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και προσκαλούνται σε σεµινάρια και συναντήσεις στα πλαίσια του MEdIES.
Κάθε εκπαιδευτικός στην τυπική, µη-τυπική και
άτυπη εκπαίδευση µπορεί να γίνει µέλος του ∆ικτύου
Εκπαιδευτικών, δωρεάν, συµπληρώνοντας ηλεκτρονική φόρµα εγγραφής στο www.medies.net.

Στοιχεία επικοινωνίας:
MEdIES Secretariat
U Τριπόδων 28, 105 58, Αθήνα • S +30 210-3247267, -3247490 • T +30 210-3317127
info@medies.net • www.medies.net
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1.1.

Στόχοι εκπαιδευτικού προγράµµατος για το περιβάλλον και την αειφορία σχετικά µε τη
τη διαχείριση των οικιακών απορριµµάτων

Παρακάτω αναφέρονται οι λεπτοµερείς στόχοι του προγράµµατος µε θέµα τη διαχείριση των οικιακών
απορριµµάτων:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

Ο µαθητής να διατυπώνει τον ορισµό για τα απορρίµµατα και σε ποιες κατηγορίες τα διακρίνουµε.
Να διατυπώνει τον ορισµό για τα οικιακά απορρίµµατα.
Να διατυπώνει και να εξηγεί τους λόγους για
τους οποίους παράγονται τόσο µεγάλες ποσότητες απορριµµάτων.
Να υποκινηθεί να περιορίσει τις καταναλωτικές
του συνήθειες.
Να αποκτήσει επιδεξιότητα στην πραγµατοποίηση απλών πειραµάτων.
Να µπορεί να εξηγεί γιατί τα απορρίµµατα καταλαµβάνουν τόσο µεγάλο χώρο και να προσδιορίζει τα περιβαλλοντικά προβλήµατα τα οποία
δηµιουργούνται.
Να εκτιµήσει την ανάγκη για µείωση του όγκου
των απορριµµάτων µε τη συµπίεσή τους.
Να αναφέρει τη σύσταση των οικιακών απορριµµάτων.
Να διακρίνει ποια απορρίµµατα θεωρούνται επικίνδυνα και ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αλόγιστη διάθεσή τους στο περιβάλλον.
Να υποκινηθεί στη χρήση προϊόντων φιλικών
προς το περιβάλλον.
Να εξηγεί τα προειδοποιητικά σήµατα στα καταναλωτικά προϊόντα.
Να µπορεί να αναφέρει τις επικίνδυνες ουσίες
οι οποίες χρησιµοποιούνται σε διάφορα επαγγέλµατα.
Να παρουσιάζει τα αποτελέσµατα µιας έρευνας
στους συµµαθητές του.
Να µπορεί να αναφέρει τα προβλήµατα από την
ανεξέλεγκτη διάθεση των µπαταριών.
Να αναφέρει τους περιβαλλοντικά φιλικούς τρόπους διάθεσης των µπαταριών.
Να αναφέρει τους τρόπους συλλογής των οικιακών απορριµµάτων καθώς και τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα τα οποία παρουσιάζει ο
καθένας από αυτούς.
Να µπορεί να αναφέρει τα πλεονεκτήµατα της
χρήσης των κάδων.
Να εκτιµήσει την κατάσταση καθαριότητας στην
περιοχή του.

19. Να συµµετέχει σε οµαδικές εργασίες.
20. Να αναφέρει τις µεθόδους διαχείρισης των απορριµµάτων.
21. Να περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιείται η διαχείριση των απορριµµάτων µε την
υγειονοµική ταφή.
22. Να διατυπώνει τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα της υγειονοµικής ταφής.
23. Να µπορεί να αναφέρει τους ρυθµούς αποικοδόµησης των υλικών στην φύση.
24. Να περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο παράγεται το βιοαέριο.
25. Να διακρίνει ποια απορρίµµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή του βιοαερίου.
26. Να εκτιµήσει τη σύσταση του παραγόµενου από
την αποικοδόµηση των απορριµµάτων αερίου µε
µια δοκιµασία καύσης.
27. Να διατυπώνει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα από την παραγωγή του βιοαερίου.
28. Να περιγράφει τον τρόπο καύσης των απορριµµάτων.
29. Να διατυπώνει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα από την καύση των οικιακών απορριµµάτων.
30. Να εκτιµήσει τη θερµική ενέργεια διάφορων υλικών που υπάρχουν στα απορρίµµατα.
31. Να αναφέρει τα στάδια τα οποία ακολουθούνται
στη λιπασµατοποίηση και τους παράγοντες οι
οποίοι επηρεάζουν την παραγωγή του εδαφοβελτιωτικού.
32. Να µπορεί να αναφέρει τα πλεονεκτήµατα και
τα µειονεκτήµατα της παραγωγής εδαφοβελτιωτικού από τα απορρίµµατα.
33. Να περιγράφει πώς γίνεται η µηχανική διαλογή
των απορριµµάτων.
34. Να διατυπώνει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της ανακύκλωσης µε µηχανική διαλογή.
35. Να είναι σε θέση να προτείνει µέθοδο για τη διαχείριση συγκεκριµένου είδους απορριµµάτων.
36. Να διατυπώνει τα προβλήµατα τα οποία δηµιουργούνται από τη µη σωστή διαχείριση των οικιακών απορριµµάτων.
37. Να περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης των απορριµµάτων σήµερα στην Ελλάδα.
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38. Να εκτιµήσει την προσφορά των µέσων ενηµέρωσης στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση
των ανθρώπων σε περιβαλλοντικά θέµατα.
39. Να εξασκήσει τα ταλέντα του συµβάλλοντας στην
ευαισθητοποίηση των ανθρώπων για τα απορρίµµατα.
40. Να µπορεί να αναφέρει τις κατηγορίες των ογκωδών αντικειµένων οι οποίες υπάρχουν στα αστικά απορρίµµατα.
41. Να µπορεί να αναφέρει τα προβλήµατα από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αδρανών υλικών των οικοδοµών.
42. Να µπορεί να αναφέρει περιβαλλοντικά φιλικούς
τρόπους διαχείρισης των µπαζών των οικοδοµών και των αδρανών υλικών από τα µεγάλα έργα υποδοµής.
43. Να µπορεί να αναφέρει τα προβλήµατα από την
ανεξέλεγκτη διάθεση των παλιών αυτοκινήτων,
των χρησιµοποιηµένων ελαστικών και λιπαντικών.
44. Να µπορεί να αναφέρει τους περιβαλλοντικά φιλικούς τρόπους διαχείρισης των παλιών αυτοκινήτων, ελαστικών, λιπαντικών.
45. Να υιοθετήσει στάση ζωής φιλική προς το περιβάλλον.
46. Να αναφέρει τα προβλήµατα από τη διάθεση των
ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συσκευών.
47. Να αναφέρει τους περιβαλλοντικά φιλικούς τρόπους διάθεσης των παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
48. Να υποκινηθεί να χρησιµοποιεί λιγότερες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
49. Να αναφέρει τα υλικά τα οποία ανακυκλώνονται.
50. Να διατυπώνει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα από την ανακύκλωση των υλικών.
51. Να εκτιµήσει τη φιλικότητα κάθε υλικού προς το
περιβάλλον.
52. Να διακρίνει τα σήµατα τα οποία αναγράφονται
στις συσκευασίες και σχετίζονται µε το υλικό από
το οποίο είναι κατασκευασµένες.
53. Να διακρίνει τα σήµατα τα οποία δηλώνουν τη
φιλικότητα ενός προϊόντος προς το περιβάλλον.
54. Να διακρίνει αν µια συσκευασία ή ένα προϊόν
ανακυκλώνεται ή όχι.
55. Να αναφέρει ποιες πληροφορίες γράφονται σε
µια συσκευασία τροφίµων.
56. Να υποκινηθεί να αγοράζει προϊόντα σε ανακυκλώσιµη συσκευασία.
57. Να κάνει επανάληψη στα βασικά σηµεία της διαχείρισης των απορριµµάτων και της ανακύκλω-
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σης των υλικών.
58. Να µπορεί να αναφέρει τα είδη συσκευασίας τα
οποία υπάρχουν.
59. Να µπορεί να προσδιορίζει για ποιο λόγο χρησιµοποιείται ένα υλικό στην κατασκευή µιας σύνθετης συσκευασίας.
60. Να υποκινηθεί να δίνει σηµασία στη συσκευασία
των προϊόντων που αγοράζει.
61. Να συγκρίνει το κόστος της συσκευασίας µε το
κόστος παραγωγής ενός προϊόντος.
62. Να υποκινηθεί να αγοράζει «οικονοµικές» συσκευασίες, που περιέχουν µεγάλη ποσότητα
προϊόντος, επειδή για την ίδια ποσότητα προϊόντος δηµιουργούν λιγότερα απορρίµµατα σε σχέση µε τις µικρές και συµφέρουν οικονοµικά.
63. Να συγκρίνει το κόστος της συσκευασίας σε σχέση µε την ποσότητα του αγοραζόµενου προϊόντος.
64. Να εκτιµήσει την ποσότητα των παραγόµενων
απορριµµάτων.
65. Να µπορεί να αναφέρει τρόπους επαναχρησιµοποίησης διάφορων προϊόντων.
66. Να εξασκηθεί στην ελεύθερη δηµιουργική έκφραση και την καλλιτεχνική εργασία.
67. Να παρακινηθεί να µειώνει τον όγκο των απορριµµάτων που παράγει πριν τα πετάξει.
68. Να ευαισθητοποιηθεί να µην πετά σκουπίδια
οπουδήποτε.
69. Να εκτιµήσει αν οι κάδοι απορριµµάτων χρησιµοποιούνται σωστά και είναι καλά συντηρηµένοι.
70. Να µπορεί να αναφέρει τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αποικοδόµηση των υλικών στη
φύση.
71. Να εκτιµήσει τα οφέλη από την αξιοποίηση των
αδρανών υλικών.
72. Να αναφέρει τις χρήσεις ανακυκλωµένων υλικών στην οικοδοµή.
73. Να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους οι
άνθρωποι δεν θέλουν εγκαταστάσεις απόθεσης
απορριµµάτων στην περιοχή τους.
74. Να αναφέρει πιθανά κίνητρα της πολιτείας προς
τους δήµους για την αποδοχή της κατασκευής
χώρων απόθεσης απορριµµάτων στην περιοχή
τους.
75. Να υποκινηθεί να συµµετέχει στη σωστή διαχείριση των απορριµµάτων.
76. Να εκτιµήσει µε ποιο µέγεθος συσκευασίας αξιοποιείται καλύτερα το περιεχόµενο προϊόν.
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1.2. Μεθοδολογία
Η µεθοδολογία η οποία θα εφαρµοστεί είναι η βιωµατική διδασκαλία. Θα γίνει ένας συνδυασµός διδασκαλίας,
διαλόγου µε τους µαθητές, πραγµατοποίησης απλών πειραµάτων και µελέτες πεδίου. Από τα πειράµατα, κάποια θα γίνουν µε τη µορφή επίδειξης και τα υπόλοιπα θα πραγµατοποιηθούν από τους ίδιους τους µαθητές.
Κατά την πραγµατοποίηση µιας δραστηριότητας, κάθε οµάδα θα πρέπει να αποτελείται το πολύ από 5 µαθητές.
ΧΡOΝΟΣ:

25 διδακτικές ώρες.
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Για την πραγµατοποίηση της διδασκαλίας χρειάζεται διαφανοσκόπιο ή βιντεοπροβολέας µε υπολογιστή, πίνακας και κιµωλίες. Για την πραγµατοποίηση των πειραµάτων χρειάζονται τα υλικά και τα όργανα τα οποία
αναφέρονται στις αντίστοιχες δραστηριότητες.

1.3. Φάσεις εξέλιξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
1η ∆ιδακτική ώρα
• Ρωτούνται οι µαθητές τι θεωρούν ότι είναι απορρίµµατα – σκουπίδια. ∆ίνεται ο ορισµός για τα απορρίµµατα. Ζητείται από τους µαθητές να αναφέρουν από ποιες δραστηριότητες παράγονται τα απορρίµµατα. ∆ίνονται οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα απορρίµµατα µε βάση την προέλευσή
τους (στόχος 1).
• Ζητείται από τους µαθητές να αναφέρουν από τι αποτελούνται τα αστικά και τα οικιακά απορρίµµατα. Αναφέρεται ότι τα οικιακά απορρίµµατα είναι ένα µέρος των αστικών απορριµµάτων. ∆ίνεται ο
ορισµός για τα οικιακά απορρίµµατα (στόχος 2).
• Παρουσιάζεται σε διαφάνεια το διάγραµµα της ηµερήσιας παραγωγής απορριµµάτων σε διάφορες
χώρες. ∆ίνονται χαρακτηριστικά παραδείγµατα για την ποσότητα των απορριµµάτων που παράγονται. Ρωτούνται οι µαθητές αν γνωρίζουν γιατί παράγονται µεγάλες ποσότητες απορριµµάτων. ∆ίνονται τα αίτια παραγωγής µεγάλων ποσοτήτων απορριµµάτων (στόχος 3). Πραγµατοποιείται το πείραµα της δραστηριότητας 1 (στόχοι 5, 76). ∆ιαφάνειες 1, 2, 3, 4.
2η ∆ιδακτική ώρα
• Ολοκληρώνεται η δραστηριότητα 1 (στόχος 4). Αναφέρεται ο όγκος που καταλαµβάνουν τα απορρίµµατα. Πραγµατοποιείται η δραστηριότητα 2 η οποία ασχολείται µε τον όγκο των απορριµµάτων
(στόχοι 5, 6, 7, 67). ∆ιαφάνεια 3.
3η ∆ιδακτική ώρα
• Αναφέρεται η σύσταση των οικιακών απορριµµάτων για την Ελλάδα αλλά και για άλλες χώρες του
κόσµου (στόχος 8). Επισηµαίνεται ότι υπάρχουν και επικίνδυνα οικιακά απορρίµµατα. Ζητείται από
τους µαθητές να αναφέρουν µερικά επικίνδυνα οικιακά απορρίµµατα που γνωρίζουν και ποια συστατικά τους είναι τοξικά. Αναφέρονται οι κυριότερες κατηγορίες επικίνδυνων οικιακών απορριµµάτων. Αναφέρονται πιθανά προβλήµατα από την ανεξέλεγκτη διάθεση των οικιακών απορριµµάτων
στο περιβάλλον (στόχος 9). ∆ιαφάνεια 4.
• Παρουσιάζονται σε διαφάνεια τα προειδοποιητικά σήµατα τα οποία υπάρχουν στα προϊόντα (στόχος
11). ∆ιαφάνεια 5. Πραγµατοποιείται η δραστηριότητα 3 (στόχος 10). ∆ιαφάνειες 6, 7.
4η ∆ιδακτική ώρα
• Ρωτούνται οι µαθητές αν γνωρίζουν κάποια επαγγέλµατα - δραστηριότητες τα οποία πραγµατοποιούνται µέσα στις πόλεις και από τα οποία παράγονται επικίνδυνα απορρίµµατα. Αναφέρεται ο οδοντίατρος, το στεγνοκαθαριστήριο, το συνεργείο αυτοκινήτων και ο ελαιοχρωµατιστής. Γίνεται συζήτηση
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µε τους µαθητές για το ποιες από τις ουσίες που χρησιµοποιούνται στα επαγγελµατα αυτά είναι επικίνδυνες και τι µπορεί να γίνει (στόχος 12). ∆ιαφάνεια 8.
• Παρουσιάζονται στους µαθητές τα υλικά από τα οποία παρασκευάζεται ένα σφράγισµα. Παρασκευάζεται από τον καθηγητή ένα αµάλγαµα υδραργύρου για σφράγισµα σύµφωνα µε τις οδηγίες
που υπάρχουν στη δραστηριότητα 4. Παρουσιάζονται στους µαθητές υλικά για την παρασκευή πλαστικού σφραγίσµατος. Συµπληρώνονται οι δύο πίνακες που υπάρχουν στη συγκεκριµένη δραστηριότητα (στόχος 10). ∆ιαφάνειες 9, 10.
5η ∆ιδακτική ώρα
• Από την προηγούµενη διδακτική ώρα έχει συζητηθεί στην τάξη ποιους εργασιακούς χώρους θα ήθελαν να επισκεφτούν οι µαθητές προκειµένου να ενηµερωθούν από τους εργαζόµενους για τις επικίνδυνες ουσίες που χρησιµοποιούν. Χωρίζονται σε δύο ή τρεις οµάδες ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους. Οι υπεύθυνοι καθηγητές του προγράµµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης έρχονται σε
συνεννόηση µε τους υπεύθυνους των καταστηµάτων ή τον οδοντίατρο πριν πραγµατοποιηθεί η επίσκεψη µε τους µαθητές. Οι µαθητές θα πρέπει να έχουν καταγράψει τις ερωτήσεις τις οποίες θα ήθελαν να κάνουν στους εργαζόµενους κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Συζητούνται τα αποτελέσµατα της έρευνας των µαθητών στην τάξη (στόχος 13).
6η ∆ιδακτική ώρα
• Ζητείται από τους µαθητές να αναφέρουν µερικά είδη µπαταριών τα οποία γνωρίζουν, πού χρησιµοποιούνται και τι περιέχουν. Αναφέρονται οι κατηγορίες των µπαταριών που υπάρχουν και η σύστασή
τους. Παρουσιάζονται δείγµατα από διάφορα είδη µπαταριών όπως µπαταρίες από κινητά τηλέφωνα,
µπαταρίες από ραδιόφωνο, επαναφορτιζόµενες µπαταρίες, µπαταρίες κουµπιά και διαβρωµένες µπαταρίες. Παρουσιάζονται κοµµένες µπαταρίες για να παρατηρήσουν οι µαθητές την εσωτερική τους δοµή. Παρουσιάζονται τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την ανεξέλεγκτη διάθεση των µπαταριών (στόχος 14). Πραγµατοποιείται η δραστηριότητα 5. Προτείνονται τρόποι για τη µείωση της ποσότητας των παραγόµενων παλιών µπαταριών και τη διάθεσή τους. Αναθέτεται σε µαθητές να βρουν
στοιχεία για τα προβλήµατα που προκαλούν τα βαρέα µέταλλα µόλυβδος, υδράργυρος και κάδµιο
στο περιβάλλον και στην υγεία των οργανισµών (στόχοι 5, 15). ∆ιαφάνεια 11.
7η ∆ιδακτική ώρα
• Ζητείται από τους µαθητές να αναφέρουν µε ποιους τρόπους γίνεται η συλλογή των απορριµµάτων
στην περιοχή τους. Αναφέρεται πώς συλλέγονται τα απορρίµµατα στην Ελλάδα. Αναφέρονται τα πλεονεκτήµατα της χρήσης των κάδων (στόχος 17). Περιγράφονται οι διάφοροι τρόποι συλλογής των
απορριµµάτων που υπάρχουν σήµερα (στόχος 16). ∆ιαφάνειες 12, 13.
8η ∆ιδακτική ώρα
• Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες. Με την επίβλεψη των καθηγητών πραγµατοποιούν τη δραστηριότητα 6. Επιστρέφουν στην τάξη και συζητούν τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους (στόχοι 18, 19, 68, 69).
9η ∆ιδακτική ώρα
• Ρωτούνται οι µαθητές ποιους τρόπους διαχείρισης των απορριµµάτων γνωρίζουν. Περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας των χωµατερών. Παρουσιάζονται σε διαφάνεια οι κυριότερες µέθοδοι διαχείρισης
των οικιακών απορριµµάτων (στόχος 20). Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή των βασικών σταδίων κάθε µεθόδου διαχείρισης απορριµµάτων. Αναφέρονται οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να ικανοποιεί
ένας χώρος για να χρησιµοποιηθεί ως χώρος υγειονοµικής ταφής. Αναφέρονται τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν ορεινές και νησιωτικές περιοχές για την εύρεση χώρου ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί
ως χώρος υγειονοµικής ταφής. Περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας ενός χώρου υγειονοµικής ταφής. Αναφέρονται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της λειτουργίας του (στόχοι 21, 22). ∆ιαφάνειες 14, 15, 16, 17. Πραγµατοποιείται η δραστηριότητα 7 (στόχοι 73, 74, 75). ∆ιαφάνεια 18.
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10η ∆ιδακτική ώρα
• Ρωτούνται οι µαθητές αν γνωρίζουν πόσο χρόνο θέλουν διάφορα υλικά που υπάρχουν στα απορρίµµατα για να αποικοδοµηθούν. ∆ίνεται ένας πίνακας µε τους χρόνους αποικοδόµησης διάφορων
υλικών (στόχος 23). Παρουσιάζονται στους µαθητές διάφορα υλικά όπως παλιές εφηµερίδες, σκουριασµένα σίδερα, για να εκτιµήσουν πόσο γρήγορα ή αργά αποικοδοµούνται τα υλικά. Αναφέρονται
οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αποικοδόµηση των υλικών στη φύση (στόχος 70). ∆ιαφάνεια 17.
• Περιγράφεται στους µαθητές ο τρόπος παραγωγής βιοαερίου (στόχος 24). Αναφέρονται τα απορρίµµατα τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή βιοαερίου (στόχος 25). ∆ίνονται
τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα από την παραγωγή βιοαερίου (στόχος 27). Πραγµατοποιείται
η δραστηριότητα 8 (στόχοι 5, 23, 24, 25, 26, 70). Στην επόµενη διδακτική ώρα θα ολοκληρωθεί το
πείραµα 2 της δραστηριότητας 8. ∆ιαφάνεια 19.
11η ∆ιδακτική ώρα
• Ρωτούνται οι µαθητές αν γνωρίζουν πληροφορίες για την καύση των απορριµµάτων. Περιγράφεται
η διαδικασία καύσης των απορριµµάτων (στόχος 28). Αναφέρονται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα από την καύση των απορριµµάτων (στόχος 29). ∆ίνεται ένας πίνακας µε την ενέργεια που
µπορεί να δώσει κάθε υλικό µε την καύση για να εξεταστεί πότε είναι προτιµότερο να χρησιµοποιείται η µέθοδος της καύσης. Πραγµατοποιείται η δραστηριότητα 9 (στόχοι 5, 30). ∆ιαφάνειες 20,
21, 22.
12η ∆ιδακτική ώρα
• Ρωτούνται οι µαθητές αν έχουν ακούσει για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού από τα απορρίµµατα.
Περιγράφονται τα στάδια τα οποία ακολουθούνται για την παραγωγή του εδαφοβελτιωτικού από τα
απορρίµµατα. Αναφέρεται ποια απορρίµµατα είναι κατάλληλα για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού.
Αναφέρονται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα από την παραγωγή βελτιωτικού εδάφους από
τα απορρίµµατα (στόχοι 31, 32). ∆ιαφάνειες 23, 24.
• Περιγράφονται οι τρόποι ανακύκλωσης των οικιακών απορριµµάτων. Αναφέρονται οι προϋποθέσεις
για την εφαρµογή προγράµµατος µηχανικής διαλογής των απορριµµάτων. Αναφέρονται τα πλεονεκτήµατα από την ανακύκλωση των απορριµµάτων (στόχοι 33, 34). Γίνεται συζήτηση µε τους µαθητές για τα κριτήρια µε τα οποία θα επιλέξουν να εφαρµόσουν µια µέθοδο διαχείρισης απορριµµάτων
(στόχος 35). ∆ιαφάνεια 25.
13η ∆ιδακτική ώρα
• Πραγµατοποιείται η δραστηριότητα 10. Οι µαθητές συγκεντρώνουν ζυµώσιµα υλικά και φτιάχνουν ένα
σωρό για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού. Κάθε µία ή δύο εβδοµάδες ανακατεύουν µε τη βοήθεια
ενός φαρασιού το σωρό για να εµπλουτιστεί µε αέρα και ρίχνουν µε ποτιστήρι νερό για να διατηρήσει την υγρασία του (στόχοι 19, 31, 32). Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των τεσσάρων µε πέντε
ατόµων. Σε δύο γλάστρες φυτεύουν δύο µαργαρίτες, τη µία σε απλό χώµα και την άλλη σε εδαφοβελτιωτικό. Σε δύο άλλες γλάστρες φυτεύουν σπόρους φακής σε απλό χώµα και εδαφοβελτιωτικό
αντίστοιχα. Οι µαθητές παρατηρούν σε πόσο διάστηµα θα αρχίσουν να κιτρινίζουν τα φύλλα κάθε
µαργαρίτας λόγω έλλειψης νερού. Ορίζονται δύο µαθητές υπεύθυνοι για να ποτίζουν τις γλάστρες
µε τους σπόρους φακής.
14η ∆ιδακτική ώρα
• Ζητείται από τους µαθητές να αναφέρουν προβλήµατα τα οποία προκαλούνται από τη µη σωστή διαχείριση των απορριµµάτων. Βασιζόµενοι στις απαντήσεις των µαθητών αναφέρονται τα προβλήµατα τα οποία δηµιουργούνται από τη µη σωστή διαχείριση των απορριµµάτων. Πραγµατοποιείται η δραστηριότητα 11 σε µαθητές Β΄ και Γ΄ τάξης λυκείου (στόχοι 5, 36). ∆ιαφάνεια 26.
15η ∆ιδακτική ώρα
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• Αναφέρονται περιληπτικά οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η νοµοθεσία για τη διαχείριση των
απορριµµάτων. Παρουσιάζονται µερικά οικολογικά σήµατα τα οποία αναγράφονται στα φιλικά προς
το περιβάλλον προϊόντα. Περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης των οικιακών απορριµµάτων σήµερα
στην Ελλάδα (στόχος 37). Αναφέρονται οι στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί για τη διαχείριση των απορριµµάτων σε επίπεδο χώρας στην Ελλάδα. ∆ιαφάνειες 26, 27.
• Περιγράφονται οι τρόποι µε τους οποίους οι πολίτες ενηµερώνονται και ευαισθητοποιούνται σε θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση των οικιακών απορριµµάτων. Αναφέρεται η δράση των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και του κράτους στην ευαισθητοποίηση των ανθρώπων σε
θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. Πραγµατοποιείται η δραστηριότητα 12 (στόχοι 38,
39). Οι γελοιογραφίες και τα ποιήµατα τα οποία θα γράψουν οι µαθητές παρουσιάζονται στην τάξη όταν
ολοκληρωθεί το πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ∆ιαφάνειες 28, 29.
16η ∆ιδακτική ώρα
• Αναφέρονται στοιχεία για την επαναχρησιµοποίηση των προϊόντων η οποία γινόταν ιδιαίτερα τα παλιά χρόνια. Πραγµατοποιείται η δραστηριότητα 13. Προτείνονται τρόποι για την επαναχρησιµοποίηση διάφορων προϊόντων. Οι µαθητές επεξεργάζονται χρησιµοποιηµένα υλικά για να τα επαναχρησιµοποιήσουν. Εξασκούν τη δηµιουργικότητά τους και τις καλλιτεχνικές δυνατότητές τους (στόχοι 65,
66). ∆ιαφάνειες 30, 31.
17η ∆ιδακτική ώρα
• Αναφέρονται οι κατηγορίες των ογκωδών αντικειµένων οι οποίες υπάρχουν στα αστικά απορρίµµατα (στόχος 40). Αναφέρονται τα προβλήµατα από την ανεξέλεγκτη διάθεση των µπάζων των οικοδοµών. Αναφέρονται οι περιβαλλοντικά φιλικοί τρόποι διάθεσης των αδρανών υλικών από τις οικοδοµές και τα µεγάλα έργα υποδοµής. Πραγµατοποιείται η δραστηριότητα 14 (στόχοι 41, 42, 71, 72).
∆ιαφάνεια 32.
18η ∆ιδακτική ώρα
• Ρωτούνται οι µαθητές αν γνωρίζουν πού καταλήγουν τα παλιά αυτοκίνητα. Περιγράφεται ο τρόπος
διαχείρισης των παλιών αυτοκινήτων και τι προβλέπει η νοµοθεσία για τα επόµενα χρόνια. Ρωτούνται
οι µαθητές αν έχουν παρατηρήσει στην περιοχή τους πεταµένα παλιά λάστιχα. Αναφέρονται οι επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη διάθεση χρησιµοποιηµένων ελαστικών. ∆ίνονται παραδείγµατα για την
ποσότητα των χρησιµοποιηµένων ελαστικών που παράγονται κάθε χρόνο. Περιγράφονται οι περιβαλλοντικά φιλικοί τρόποι για τη διαχείρισή τους.
• Ένα άλλο θέµα το οποίο θίγεται είναι η διαχείριση των χρησιµοποιηµένων λιπαντικών των αυτοκινήτων. ∆ίνονται στους µαθητές ετικέτες από δοχεία λιπαντικών αυτοκινήτου για να διαβάσουν τις πληροφορίες – οδηγίες οι οποίες αναγράφονται πάνω στα δοχεία. Αναφέρονται τα προβλήµατα τα οποία
προκαλούνται από την ανεξέλεγκτη διάθεση των χρησιµοποιηµένων λιπαντικών. Περιγράφονται περιβαλλοντικά φιλικοί τρόποι για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων λιπαντικών των αυτοκινήτων.
Πραγµατοποιείται η δραστηριότητα 15 (στόχοι 43, 44, 45, 64). ∆ιαφάνειες 33, 34, 35.
19η ∆ιδακτική ώρα
• Γίνεται επίσκεψη σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων προκειµένου να ρωτήσουν οι µαθητές τους εργαζόµενους για τον τρόπο διαχείρισης των παλιών ελαστικών, των χρησιµοποιηµένων λιπαντικών και των
παλιών µπαταριών (στόχοι 43, 44, 45).
20η ∆ιδακτική ώρα
• Ζητείται από τους µαθητές να αναφέρουν αν γνωρίζουν πού καταλήγουν οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Αναφέρονται τα προβλήµατα από τη διάθεση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών µαζί µε τα άλλα απορρίµµατα. Αναφέρονται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα από την
ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών. Προτείνονται τρόποι για τον περιορισµό των απορριµµάτων που οφείλονται σε παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Πραγµατοποιείται η δραστηριότητα 16 (στόχοι 46, 47, 48, 64). ∆ιαφάνεια 36.
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21η ∆ιδακτική ώρα
• Ζητείται από τους µαθητές να αναφέρουν ποια είναι κατά τη γνώµη τους τα πλεονεκτήµατα από την
ανακύκλωση των υλικών και σε ποια υλικά γνωρίζουν ότι γίνεται σήµερα ανακύκλωση στην Ελλάδα.
Ρωτούνται οι µαθητές αν συµµετέχουν στην ανακύκλωση κάποιου υλικού. Παρουσιάζεται το σήµα
της ανακύκλωσης (στόχοι 49, 50). ∆ιαφάνεια 37.
• Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του χαρτιού και οι χρήσεις του στα προϊόντα. Περιγράφεται ο τρόπος ανακύκλωσης του χαρτιού. Αναφέρονται τα περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη από την ανακύκλωση του χαρτιού και οι ιδιότητες των ανακυκλωµένων προϊόντων. ∆ίνονται στους µαθητές ανακυκλωµένα φύλλα χαρτιού για να δουν την ποιότητά τους. Αναφέρονται τα προβλήµατα τα οποία
υπάρχουν για την ανακύκλωση του χαρτιού (στόχοι 50, 51, 52, 53, 54). ∆ιαφάνειες 37, 38.
• Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του γυαλιού και οι χρήσεις του στα προϊόντα. Περιγράφεται ο τρόπος ανακύκλωσης του γυαλιού. Γίνεται διάκριση µεταξύ της επαναχρησιµοποίησης και της ανακύκλωσης των γυάλινων αντικειµένων. Αναφέρονται τα πλεονεκτήµατα της ανακύκλωσης του γυαλιού
και οι ιδιότητες των προϊόντων από ανακυκλωµένο γυαλί (στόχοι 50, 51, 52, 53, 54). ∆ιαφάνεια 39.
• Αναφέρονται οι χρήσεις λευκοσιδήρου στα προϊόντα. Περιγράφονται τα προβλήµατα στην ανακύκλωση του λευκοσιδήρου (στόχοι 50, 51, 52, 53, 54).
• Αναφέρονται οι ιδιότητες του αλουµινίου που αξιοποιούνται στα προϊόντα και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφέρονται οι κυριότερες χρήσεις του
στα καταναλωτικά προϊόντα. Περιγράφεται η διαδικασία ανακύκλωσης του αλουµινίου και τα οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την πραγµατοποίησή της. Αναφέρονται οι ιδιότητες των ανακυκλωµένων προϊόντων αλουµινίου (στόχοι 50, 51, 52, 53, 54). ∆ιαφάνεια 40.
• Αναφέρονται οι ιδιότητες των πλαστικών που αξιοποιούνται στα προϊόντα και οι επιπτώσεις από την
ανεξέλεγκτη διάθεσή τους. Παρουσιάζεται ένας πίνακας µε τα σήµατα αναγνώρισης των διάφορων
τύπων πλαστικών. Περιγράφεται η ανακύκλωση των πλαστικών. Αναφέρονται οι ιδιότητες των ανακυκλωµένων πλαστικών προϊόντων, τα οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την ανακύκλωση
του πλαστικού. Πραγµατοποιείται η δραστηριότητα 17 (στόχοι 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56). ∆ιαφάνειες
41, 42.
22η ∆ιδακτική ώρα
• Πραγµατοποιείται η δραστηριότητα 18 (στόχος 57).
23η ∆ιδακτική ώρα
• Ζητείται από τους µαθητές να αναφέρουν τι σηµαίνει συσκευασία ενός προϊόντος. ∆ίνεται ο σχετικός ορισµός. Αναφέρονται τα είδη συσκευασίας τα οποία υπάρχουν (στόχος 58). Αναφέρονται οι λειτουργίες που έχει µια συσκευασία. ∆ίνεται ο ορισµός της σύνθετης συσκευασίας και αναφέρονται
οι χρήσεις της, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά της. Παρουσιάζονται στους µαθητές σύνθετες συσκευασίες από πατατάκια, χυµούς φρούτων κ.λπ. Πραγµατοποιείται η δραστηριότητα 19 (στόχοι 5, 59, 60). ∆ιαφάνειες 43, 44, 45.
24η ∆ιδακτική ώρα
• Με βάση τη δραστηριότητα 20 πραγµατοποιείται επίσκεψη σε µία υπεραγορά (supermarket) για να
παρατηρήσουν οι µαθητές τα διάφορα είδη συσκευασίας τα οποία χρησιµοποιούνται σε προϊόντα
καθαρισµού για το σπίτι και τα ρούχα (στόχοι 60, 63). Επίσης συγκρίνουν απλά και συµπυκνωµένα
προϊόντα καθαρισµού ρούχων ως προς το κόστος τους και την ποσότητα της συσκευασίας τους.
25η ∆ιδακτική ώρα
• Αναφέρεται η υπάρχουσα νοµοθεσία σχετικά µε τις συσκευασίες. Πραγµατοποιείται το πείραµα της
δραστηριότητας 20 σχετικά µε το κόστος της συσκευασίας (στόχοι 5, 61, 62, 63). Γίνονται από τους
µαθητές προτάσεις (και συµπληρώνονται από τον καθηγητή) για µια φιλικότερη στάση απέναντι στο
περιβάλλον (στόχοι 10, 56). Παρουσιάζονται στην τάξη οι γελοιογραφίες, τα ποιήµατα και οι δηµιουργίες από άχρηστα υλικά τα οποία έφτιαξαν οι µαθητές. ∆ιαφάνεια 45.
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1.4. Συµπληρωµατικές οδηγίες για τον καθηγητή για την πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων
Για τις δραστηριότητες 6, 7, 12, 14, 15, 16 δεν χρειάζονται πρόσθετες οδηγίες για τον καθηγητή. Για τις υπόλοιπες δραστηριότητες δίνονται οδηγίες για την παρασκευή των διαλυµάτων, πληροφορίες για τα σηµεία
που θα πρέπει να προσεχθούν καθώς και λύσεις για ορισµένες προτεινόµενες δραστηριότητες.
∆ραστηριότητα 1
Στο πείραµα θα πρέπει να υπολογιστεί και η ποσότητα του λαδιού που µένει σε τρία µικρά µπουκάλια των
0,5L τα οποία περιέχουν την ίδια ποσότητα λαδιού µε ένα µεγάλο µπουκάλι των 1,5L. Με αυτό τον τρόπο
θα συνειδητοποιήσουν οι µαθητές µε ποιες συσκευασίες (µικρές ή µεγάλες) πετιέται στα σκουπίδια µεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος.
Τα πιθανά κίνητρα των ανθρώπων που πραγµατοποιούν τις ενέργειες που αναφέρονται στη δραστηριότητα 1 είναι η ευκολία, η καταναλωτική συµπεριφορά, η εξοικονόµηση χρόνου και η υποτίµηση της αξίας και λειτουργικότητας των πραγµάτων. Οι επιπτώσεις για τον άνθρωπο από τις αναφερόµενες δραστηριότητες είναι η σπατάλη χρηµάτων και η ανάγκη για περισσότερες ώρες εργασίας για να καλύψει τις ανάγκες του. Οι επιπτώσεις για το περιβάλλον από τις αναφερόµενες δραστηριότητες είναι η ρύπανση, η παραγωγή µεγάλης ποσότητας απορριµµάτων και η µείωση των διαθέσιµων πρώτων υλών.
∆ραστηριότητα 2
Το πείραµα 2 µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε τέσσερα ή ακόµα και δύο κουτιά γάλακτος αν δεν υπάρχουν διαθέσιµα αρκετά κουτιά για όλες τις οµάδες µαθητών.
∆ραστηριότητα 3
Παρακάτω δίνονται εναλλακτικοί τρόποι για την πραγµατοποίηση δουλειών στο σπίτι χωρίς τη χρήση επικίνδυνων χηµικών ουσιών.
• Καθαρισµός καµένου λίπους: Μαγειρική σόδα και σαπούνι.
• Γυάλισµα ασηµικών: 1 λίτρο ζεστό νερό + 1 κουταλιά σούπας µαγειρική σόδα + 1 κοµµάτι αλουµινόχαρτο + 1 κουταλιά σούπας αλάτι.
• Απόφραξη αποχετεύσεων: Ξεβουλώστε µε µία βεντούζα. Ρίξτε ½ φλιτζάνι µαγειρικής σόδας + ½ φλιτζάνι ξύδι + 2 λίτρα βραστό νερό.
• Γενικός καθαρισµός σπιτιού: Μαγειρική σόδα και σαπούνι ή καθαριστικά χωρίς χλώριο.
• Απωθητικό για κατσαρίδες: Τριµµένα φύλλα δάφνης.
• Απωθητικό για κουνούπια: Αρωµατικά κεριά κίτρου ή έλαια κίτρου.
• Απωθητικό για σκώρο: Ξυλάκια κέδρου σε βαµβακερό σακουλάκι.
• Απωθητικό για µύγες: Γλάστρα µε βασιλικό.
• Απωθητικό για µυρµήγκια: Καυτερό κόκκινο πιπέρι στην είσοδο της φωλιάς.
• Χρώµατα: ελαιοδιαλυτά σπρέι: Αντικαταστήστε µε υδατοδιαλυτά χρώµατα και σπρέι.
• Μαλακτικό πινέλου: Ζεστό ξύδι.
• Αποσµητικό χώρου: Βάλτε λουλούδια σε ανθοδοχείο.
• Λειτουργία ραδιόφωνου ή κασετόφωνου: Στο σπίτι χρησιµοποιήστε ραδιοκασετόφωνο µε καλώδιο για
σύνδεση σε πρίζα.
∆ραστηριότητα 4
Τα υλικά για την παρασκευή σφραγίσµατος µπορεί κάποιος να τα προµηθευτεί από καταστήµατα µε οδοντιατρικά είδη. Επειδή ο υδράργυρος είναι τοξική ουσία θα πρέπει κατά την πραγµατοποίηση του πειράµατος για την παρασκευή σφραγίσµατος να αποφευχθεί η οποιαδήποτε επαφή των µαθητών µε τις κάψουλες
υδραργύρου. Με τη βοήθεια σπάτουλας ή λαβίδας µπορούν οι µαθητές να ακουµπήσουν το αµάλγαµα
υδραργύρου το οποίο παρασκευάστηκε για να δουν πόσο µαλακό είναι. Επίσης µπορούν να ακουµπήσουν
ένα παλιό σφράγισµα για να δουν πόσο σκληρό είναι. Τα πλαστικά σφραγίσµατα µπορούν να έχουν διάφορα χρώµατα. Κυριαρχούν οι αποχρώσεις του άσπρου. Το χρώµα του πλαστικού σφραγίσµατος αναγράφεται πάνω στη συσκευασία µε τη µορφή ενός κωδικού (π.χ. Α2, C2, A3 κ.λπ.).
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Παρουσιάζονται στους µαθητές εµπορικά προϊόντα τα οποία χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό λεκέδων. Στον ΠΙΝΑΚΑ 1 δίνονται οι προτεινόµενες απαντήσεις για τη δραστηριότητα 2 σχετικά µε την αποµάκρυνση των λεκέδων µε καθαριστικά προϊόντα και µε φιλικές προς το περιβάλλον ουσίες.
■

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 | Πληροφορίες για την αποµάκρυνση λεκέδων από ρούχα.
Λεκές

∆ραστικά συστατικά
καθαριστικών προϊόντων

Περιβαλλοντικά φιλικός τρόπος
αποµάκρυνσης λεκέδων

Ιδρώτας

Λευκαντικοί παράγοντες, ένζυµα

Μαγειρική σόδα, σαπούνι.

Μπογιά

Λευκαντικοί παράγοντες

Φωτιστικό πετρέλαιο, δοκιµασία αρχικά
αν το ρούχο ξεβάφει.

Βερνίκι
παπουτσιών

Λευκαντικοί παράγοντες

Φωτιστικό πετρέλαιο, δοκιµασία αρχικά
αν το ρούχο ξεβάφει.

Καφές, κακάο

Λευκαντικοί παράγοντες, ένζυµα

Αρχικά οξυζενέ, στη συνέχεια σαπούνι και τρίψιµο.

Αίµα

Λευκαντικοί παράγοντες, οργανικά οξέα

Αρχικά οξυζενέ, στη συνέχεια σαπούνι και τρίψιµο.

Κόκκινο κρασί

Λευκαντικοί παράγοντες

Αρχικά οξυζενέ, στη συνέχεια σαπούνι και τρίψιµο.

Σκουριά

Λευκαντικοί παράγοντες, οργανικά οξέα

Αρχικά χυµός λεµονιού, στη συνέχεια σαπούνι και τρίψιµο.

Κερί

Υδρογονάνθρακες

Τοποθέτηση εφηµερίδας στο λεκέ
και χρήση ηλεκτρικού σίδερου.

Στον ΠΙΝΑΚΑ 2 δίνονται οι προτεινόµενες απαντήσεις για τη δραστηριότητα 3 η οποία αφορά τις επαγγελµατικές δραστηριότητες και τις επικίνδυνες ουσίες οι οποίες χρησιµοποιούνται στα συγκεκριµένα επαγγέλµατα.
■

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 | Επαγγελµατικές δραστηριότητες και επικίνδυνες χηµικές ουσίες.
Επαγγελµατική
δραστηριότητα

Επικίνδυνες ουσίες

Χρήση επικίνδυνων
ουσιών

Εναλλακτικές ουσίες

Τρόποι δράσης

Οδοντίατρος

Υδράργυρος

Αµάλγαµα για σφράγισµα

Συνθετικά σφραγίσµατα

Αντικατάσταση

Φούρνος

Αµίαντος

Επένδυση φούρνου

Ειδικά πυρότουβλα

Αντικατάσταση
αµιάντου

Φωτογράφος

Άργυρος, οργανικές
ενώσεις

Εµφάνιση φωτογραφιών

Μη τοξικές οργανικές
ενώσεις

Αντικατάσταση
υγρών εµφάνισης
φωτογραφιών

Ελαιοχρωµατιστής

Οργανικοί διαλύτες,
ενώσεις Pb, Cd

Βάψιµο τοίχων

Υδατοδιαλυτά χρώµατα
χωρίς Pb, Cd

Χρήση µη τοξικών
χρωµάτων

Συνεργείο
αυτοκινήτων

Παλιά λάδια,
χρώµατα µε
Pb και Cd

Αλλαγή λαδιών, βάψιµο
αµαξιού

Αναγέννηση λαδιών,
χρώµατα χωρίς Pb, και Cd

Ανακύκλωση,
χρήση µη τοξικών
χρωµάτων

Στεγνοκαθαριστήριο

Οργανικοί διαλύτες,
καθαριστικά

Καθαρισµός ρούχων

Μη τοξικοί οργανικοί
διαλύτες και καθαριστικά

Αντικατάσταση

∆ραστηριότητα 5
Στην αρχή της δραστηριότητας µπορούν να παρουσιαστούν στους µαθητές κοµµένες απλές και αλκαλικές
µπαταρίες για να παρατηρήσουν την εσωτερική δοµή τους. Οι µαθητές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί κα-
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τά τη µέτρηση του pH του υγρού µπαταρίας. Για να περιορίσουµε την επικινδυνότητα της άσκησης µπορούµε να αδειάσουµε την µπαταρία αυτοκινήτου και να τη γεµίσουµε µε διάλυµα H2SO4 1M. Η συγκέντρωση
H2SO4 στις µπαταρίες αυτοκινήτων συνήθως κυµαίνεται από 2Μ έως 6Μ. Αν δεν υπάρχει διαθέσιµη παλιά
µπαταρία αυτοκινήτου τότε µπορεί να παρασκευαστεί ένα διάλυµα H2SO4 2Μ από πυκνό διάλυµα H2SO4
96%w/w και πυκνότητας 1,84g/ml. Για την παρασκευή 200ml διαλύµατος H2SO4 2Μ αναµιγνύουµε σε ποτήρι ζέσεως 178ml νερού µε 22ml πυκνού διαλύµατος H2SO4. Στο ποτήρι ζέσεως πρώτα ρίχνουµε το νερό και στη συνέχεια προσθέτουµε σταδιακά την ποσότητα του πυκνού διαλύµατος H2SO4. Ακολουθούµε
την παραπάνω διαδικασία γιατί η αραίωση του πυκνού διαλύµατος H2SO4 είναι µια εξώθερµη αντίδραση.
Οι µαθητές, µε τη βοήθεια σταγονόµετρου, µπορούν να πάρουν µικρή ποσότητα από το διάλυµα H2SO4 2Μ
και να ρίξουν µερικές σταγόνες πάνω σε πεχαµετρικό χαρτί για να υπολογίσουν το pH του διαλύµατος.
Αν δεν υπάρχουν αρκετά σταγονόµετρα διαθέσιµα για το πείραµα µπορούµε να χρησιµοποιούµε το
ίδιο σταγονόµετρο για όλες τις µετρήσεις και να το ξεπλένουµε µετά από κάθε µέτρηση. Αντί για σταγονόµετρο µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε γυάλινη ράβδο. Βυθίζουµε τη γυάλινη ράβδο στο διάλυµα του οποίου θέλουµε να µετρήσουµε το pH. Στη συνέχεια ακουµπάµε τη ράβδο στη λωρίδα πεχαµετρικού χαρτιού.
∆ραστηριότητα 8
Στο πείραµα 1 οι µαθητές θα παρατηρήσουν ότι τα σιδερένια καρφιά έχουν µαυρίσει (σκουριά) σε διάφορα
σηµεία τους. Η φλούδα ή η φέτα από το φρούτο που είχε θαφτεί µπορεί να µη βρεθεί, παρά µόνο ίχνη της,
γιατί θα έχει αποικοδοµηθεί. Από το κοµµάτι χαρτιού µπορεί και πάλι να βρεθούν µόνο ίχνη γιατί θα έχει αποικοδοµηθεί. Καλό είναι το κοµµάτι χαρτιού πριν το θάψουµε να το τσαλακώσουµε µε τα χέρια σε µια µικρή
µπάλα για να µη διαλυθεί καθώς θα σκάβουµε τη δεύτερη φορά για να βρούµε τα αντικείµενα που είχαµε
θάψει. Το κοµµάτι υφάσµατος θα έχει χάσει την αντοχή του και όταν το τραβάµε θα σχίζεται. Για να παρατηρήσουν αυτή τη διαφορά οι µαθητές θα πρέπει να έχουν δοκιµάσει την αντοχή του υφάσµατος πριν το
θάψουν. Το αλουµινένιο κουτί, η πλαστική σακούλα και το γυάλινο µπουκάλι δεν θα έχουν υποστεί καµία µεταβολή.
Το πείραµα 2 πραγµατοποιείται από τους µαθητές σε οµάδες των τεσσάρων το πολύ ατόµων. Οι µαθητές θα παρατηρήσουν τη φλόγα να σβήνει. Αυτό συµβαίνει γιατί κατά την αποικοδόµηση των υπολειµµάτων
τροφών αρχικά καταναλώνεται όσο οξυγόνο υπάρχει και παράγεται CO2. Στη συνέχεια σε συνθήκες απουσίας οξυγόνου παράγεται βιοαέριο. Επειδή µέσα στο µπουκάλι υπάρχει ποσότητα αέρα, παράγεται CO2 και
η φλόγα σβήνει.
∆ραστηριότητα 9
Η δραστηριότητα πραγµατοποιείται από τους µαθητές σε οµάδες των τεσσάρων ή πέντε ατόµων. Η θερµοχωρητικότητα (C) που υπολογίζεται στο πείραµα 1 χρησιµοποιείται για να υπολογιστεί η θερµιδογόνος
αξία των υλικών τα οποία εξετάζονται στο πείραµα 2. Χρησιµοποιείται λευκό οινόπνευµα και όχι µπλε γιατί
το µπλε οινόπνευµα αφήνει στο τέλος της καύσης υπολείµµατα χρωστικής ουσίας µέσα στην κάψα. Αν η
φωτιά στο σωρό του χαρτονιού σβήνει µπορεί εναλλακτικά να τοποθετηθεί στην κάψα η µισή ποσότητα του
χαρτονιού που ζυγίστηκε και αφού αρχίσει η καύση να προστίθεται η υπόλοιπη ποσότητα του χαρτονιού σταδιακά µε τη βοήθεια της λαβίδας. Αν δεν υπάρχουν κάψες πορσελάνης µπορούν να χρησιµοποιηθούν µικρά πήλινα πιατάκια από γλάστρες διαµέτρου 8cm περίπου. Τα σκεύη θα πρέπει να αποκτήσουν θερµοκρασία δωµατίου πριν χρησιµοποιηθούν στην πραγµατοποίηση του δεύτερου πειράµατος.
∆ραστηριότητα 10
Όταν ο καιρός είναι κρύος και δεν έχει αρκετό ήλιο, η µαργαρίτα η οποία έχει φυτευτεί σε απλό χώµα εµφανίζει κίτρινα φύλλα σε 8 περίπου ηµέρες και το χρώµα της γίνεται ανοικτό πράσινο. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα η µαργαρίτα η οποία έχει φυτευτεί σε µίγµα εδαφοβελτιωτικού – απλού χώµατος, αποκτά χρώµα
ανοικτό πράσινο και κάποια φύλλα της πάνε να κιτρινίσουν. Όταν ο καιρός είναι ζεστός τα αποτελέσµατα
από την έλλειψη νερού στις µαργαρίτες εµφανίζονται σε λιγότερες µέρες. ∆εν χρειάζεται να ξεραθούν τελείως οι µαργαρίτες για να αποδείξουµε ότι το εδαφοβελτιωτικό συγκρατεί σε µεγαλύτερο ποσοστό το νερό σε σχέση µε το απλό χώµα. Όταν εµφανιστούν τα πρώτα κίτρινα φύλλα και τα παρατηρήσουν οι µαθητές, ποτίζουµε τις µαργαρίτες για να µην ξεραθούν.
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Οι σπόροι φακής φυτεύονται µε τον ακόλουθο τρόπο: Απλώνουµε τους σπόρους φακής πάνω στο χώµα που έχει τοποθετηθεί στη γλάστρα. Πιέζουµε µε το δείκτη του χεριού κάθε σπόρο φακής µέχρι να βυθιστεί 2cm περίπου µέσα στο χώµα. Καλύπτουµε τους σπόρους φακής µε χώµα.
Το πείραµα 3 ολοκληρώνεται σε 3 έως 4 εβδοµάδες. Σταµατάµε την καταµέτρηση των σπόρων φακής που φύτρωσαν όταν σε δύο διαδοχικές µετρήσεις καταµετρηθεί ο ίδιος αριθµός σπόρων φακής που
βλάστησαν. Όταν ποτίζουµε τις γλάστρες θα πρέπει να προσέχουµε να µην ξεσκεπάζονται οι σπόροι φακής. Αν συµβαίνει αυτό θα πρέπει να πιέζουµε µε το δείκτη του χεριού τους σπόρους φακής µέσα στο χώµα. Φυτρώνουν περισσότεροι σπόροι φακής στο εδαφοβελτιωτικό σε σχέση µε το απλό χώµα γιατί το πρώτο συγκρατεί περισσότερη υγρασία και περιέχει περισσότερα θρεπτικά συστατικά.
∆ραστηριότητα 11
Τα διαλύµατα τα οποία χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό του οξυγόνου παρασκευάζονται από τον
καθηγητή. Το διάλυµα H2SO4 3M παρασκευάζεται µε αραίωση ποσότητας πυκνού H2SO4 96% κατά βάρος
µε απεσταγµένο νερό. Για το διάλυµα αµύλου ζυγίζεται ποσότητα αµύλου και διαλύεται µε ανάδευση σε ποσότητα ζεστού νερού. Το ζεστό νερό διευκολύνει τη διάλυση του αµύλου. Για το διάλυµα MnSO4.H2O ζυγίζεται ποσότητα της ουσίας και διαλύεται σε απεσταγµένο νερό. Το MnSO4.H2O δεν διαλύεται εύκολα. Για
το διάλυµα Na2S2O3.5H2O ζυγίζεται ποσότητα της ουσίας και διαλύεται σε απεσταγµένο νερό το οποίο έχει
βραστεί προηγουµένως και έχει αφεθεί να κρυώσει. Για το αλκαλικό διάλυµα KI 15% w/v ζυγίζεται ποσότητα KI και ποσότητα NaOH. Κάθε µία από τις δύο ουσίες διαλύεται σε ξεχωριστό ποτήρι ζέσεως. Το KI διαλύεται εύκολα ενώ το NaOH χρειάζεται αρκετή ανάδευση επειδή είναι µεγάλη η ποσότητα NaOH που πρέπει να διαλυθεί. Στη συνέχεια τα διαλύµατα τοποθετούνται στην ίδια ογκοµετρική φιάλη, αραιώνονται µε
απεσταγµένο νερό µέχρι τη χαραγή και γίνεται ανάδευση για να οµογενοποιηθεί το διάλυµα. Τα διαλύµατα
µπορούν να φυλαχτούν σε πλαστικά µπουκάλια για διάστηµα µερικών µηνών. Αν θέλουµε να τα κρατήσουµε
για µεγαλύτερο διάστηµα θα πρέπει να τοποθετηθούν σε γυάλινα µπουκάλια. Το διάλυµα Na2S2O3.5H2O
και το διάλυµα αµύλου θα πρέπει να παρασκευαστούν λίγες µέρες πριν την εκτέλεση του πειράµατος γιατί
χαλάνε.
Οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων οι οποίες πραγµατοποιούνται στο πείραµα είναι οι ακόλουθες:
MnSO4 + NaOH → Mn(OH)2 + Na2SO4 ( διπλή αντικατάσταση )
2 Mn(OH)2 + O2 → 2 MnO(OH)2 ↓ ( οξειδοαναγωγή )
MnO(OH)2 + 2 H2SO4 + 2 KI → MnSO4 + K2SO4 + I2 + 3 H2O ( οξειδοαναγωγή )
I2 + 2 Na2S2O3 → 2 NaI + Na2S4O6 ( οξειδοαναγωγή )
∆ραστηριότητα 13
Παρακάτω δίνονται οι τρόποι επαναχρησιµοποίησης των χρησιµοποιηµένων προϊόντων που υπάρχουν στον
πίνακα της δραστηριότητας 13.
Πήλινη κούπα: µολυβοθήκη, τοποθέτηση προϊόντων περιποίησης δοντιών και ξυρίσµατος.
Ρολό από χαρτί κουζίνας ή χαρτί υγείας: µολυβοθήκη.
Γυάλινο ή πλαστικό µπουκάλι: βάζο για λουλούδια, κηροπήγιο, φύλαξη υγρών ουσιών.
Γυάλινο βάζο µε καπάκι: φύλαξη γλυκών του κουταλιού.
Ρούχο το οποίο δε µας κάνει πια: το φυλάµε στην ντουλάπα για µια ώρα ανάγκης ή το δίνουµε σε κάποιον
άνθρωπο που το χρειάζεται.
Χάρτινο ή µεταλλικό κουτί: τακτοποίηση – αποθήκευση µικροαντικειµένων ή εργαλείων για δουλειές.
∆ραστηριότητα 17
Στη δραστηριότητα 17 δίνεται σε κάθε µαθητή από µία συσκευασία ενός προϊόντος προκειµένου να την εξετάσει και να αναφέρει από τι υλικό είναι φτιαγµένη και εάν ανακυκλώνεται.
∆ραστηριότητα 18
Παρακάτω δίνονται οι λύσεις για το σταυρόλεξο:
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ασθένειες 2. νερού 3. γυαλί 4. βιοαέριο 5. χωµατερή 6. φωτιά.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ενέργειας 2. χαρτί 3. µπάζα 4. τροφές.
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Λύσεις για τη δραστηριότητα 2:
1. πλαστικό 2. καταναλωτής 3. σκουπίδια 4. µπαταρίες 5. λιπαντικά 6. απορριµµατοφόρο 7. νησιά 8. εδαφοβελτιωτικό 9. ανακύκλωση 10. ΧΥΤΑ.
∆ραστηριότητα 19
Ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα υλικών για το πείραµα κάθε µαθητής µπορεί να εξετάσει µία, δύο ή περισσότερες διαφορετικές συσκευασίες. Για κάθε είδος συσκευασίας που προτείνεται στο πείραµα καλό είναι ο
καθηγητής να έχει ετοιµάσει ένα δείγµα στο οποίο να φαίνονται τα διαφορετικά υλικά από τα οποία αποτελείται η συσκευασία. Τα δείγµατα παρουσιάζονται στους µαθητές αφού έχουν ασχοληθεί µε το πείραµα της
δραστηριότητας.
∆ραστηριότητα 20
Οι µαθητές πραγµατοποιούν το πείραµα της δραστηριότητας σε οµάδες των δύο ή τριών ατόµων. Η διαθεσιµότητα των υλικών θα καθορίσει αν οι µαθητές θα ασχοληθούν µε όλα τα είδη συσκευασίας που περιγράφονται στο πείραµα ή µε µερικά από αυτά. Οι οµάδες µαθητών ανταλλάσσουν µεταξύ τους τα διαφορετικά είδη συσκευασίας που εξετάζονται στο πείραµα προκειµένου να ασχοληθούν µε όσο το δυνατόν περισσότερα είδη συσκευασίας. Οι τιµές για τα πατατάκια είναι για συσκευασίες µε καθαρό βάρος προϊόντος
70g και 120g αντίστοιχα. Οι τιµές για τα bake rolls είναι για συσκευασίες µε καθαρό βάρος προϊόντος 90g
και 175g αντίστοιχα. Οι τιµές για τον καφέ είναι για συσκευασίες µε µικτό βάρος 100g και 200g αντίστοιχα.
Οι δραστηριότητες στην υπεραγορά (supermarket) µπορούν να πραγµατοποιηθούν είτε από κάθε µαθητή
ξεχωριστά είτε σε οµάδες των δύο ή τριών ατόµων.

1.5. Παρατηρήσεις για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων.
Κατά την πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων αρκετές φορές χρειάζεται να γίνουν τροποποιήσεις προκειµένου τα πειράµατα και οι προτεινόµενες δραστηριότητες να πραγµατοποιούνται ευκολότερα και να γίνονται πιο κατανοητά από τους µαθητές. Παρακάτω ζητείται από τους καθηγητές να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους για κάθε δραστηριότητα που εκτέλεσαν. Οι παρατηρήσεις µπορούν να αφορούν το χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η κάθε δραστηριότητα, τροποποιήσεις στα προτεινόµενα πειράµατα, εντυπώσεις, σχόλια και δυσκολίες των µαθητών στην πραγµατοποίηση κάθε δραστηριότητας.
∆ραστηριότητα 1:

∆ραστηριότητα 2:

∆ραστηριότητα 3:

∆ραστηριότητα 4:

∆ραστηριότητα 5:
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∆ραστηριότητα 6:

∆ραστηριότητα 7:

∆ραστηριότητα 8:

∆ραστηριότητα 9:

∆ραστηριότητα 10:

∆ραστηριότητα 11:

∆ραστηριότητα 12:

∆ραστηριότητα 13:

∆ραστηριότητα 14:

∆ραστηριότητα 15:

∆ραστηριότητα 16:

∆ραστηριότητα 17:

∆ραστηριότητα 18:
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∆ραστηριότητα 19:

∆ραστηριότητα 20:

1.6. Βιβλιογραφία για το εκπαιδευτικό υλικό.
Για τη συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού “Τα Απορρίµµατα στη Ζωή µας” χρησιµοποιήθηκε ελληνική και
ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Παρακάτω αναφέρονται οι βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιµοποιήθηκαν
κατά ενότητες και κατά δραστηριότητα.
Κεφάλαιο 1. ■ ∆ιαχείριση οικιακών απορριµµάτων
Εισαγωγή.
1. Πρόγραµµα ελέγχου ρυπάνσεως περιβάλλοντος Αθήνας, (1980). Τεχνική έκθεση, Τόµος V, στερεά
απόβλητα, Ελληνική ∆ηµοκρατία, Υπουργείο Κοιν. Υπηρεσιών, Γενική ∆/νση Υγιεινής, Αθήνα.
2. Σίσκος, Π. Ι., & Σκούλλος, Μ. Ι. (1990). Περιβαλλοντική Χηµεία II. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Χηµείας, Αθήνα.
Ποσότητα παραγόµενων οικιακών απορριµµάτων
1. ΦΕΚ 723, τεύχος δεύτερο, 9 Ιουνίου 2000. «Εθνικός Σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων.»
2. Καλαϊτζής, Γ. Το πρόβληµα των απορριµµάτων και οι λύσεις του. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σουφλίου, http://users.otenet.gr/~kpe-soufli/garbage.htm.
3. Γεωργόπουλος, Α. (1998). Γη, ένας µικρός και εύθραυστος πλανήτης. Εκδόσεις Gutenberg εκπαίδευση και περιβάλλον, Αθήνα.
4. Miller, G. T. (1999). Βιώνοντας το περιβάλλον II. Προβλήµατα περιβαλλοντικών συστηµάτων. Ένατη έκδοση, εκδόσεις «ΙΩΝ», Αθήνα.
5. Μακρή, Κ. Ι. (1995). Η γη αργοπεθαίνει… Εκδόσεις Αστροναυτική, Αθήνα.
6. Ιστοσελίδα για την πληροφόρηση των κατοίκων της Οτάβας του Kαναδά σε θέµατα σχετικά µε τα απορρίµµατα: http://perc.ca/waste-line/divest/foodwaste.html
7. Χαραλαµπίδου, Β. (16/3/2003). Στη Ριτσώνα η χωµατερή. Εξετάζονται και η Κερατέα, το Πολυδένδρι,
το Κορωπί και η Ελευσίνα. Άρθρο στην εφηµερίδα «Το Βήµα».
Όγκος παραγόµενων απορριµµάτων
1. ΦΕΚ 723, τεύχος δεύτερο, 9 Ιουνίου 2000. «Εθνικός Σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων.»
Σύσταση οικιακών απορριµµάτων
2. ΦΕΚ 723, τεύχος δεύτερο, 9 Ιουνίου 2000. «Εθνικός Σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων.»
3. Σκορδίλης, Α. (1990). Εισαγωγή στην επεξεργασία των απορριµµάτων. Μηχανική διαλογή. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Αθήνα.
Επικίνδυνα οικιακά απορρίµµατα
1. Αναπτυξιακή Εταιρεία ∆ήµου Αθηναίων, «Ποια είναι τα επικίνδυνα οικιακά απορρίµµατα;»,
http://www.aeda.gr/life/danger1.html
2. Καπετάνιος, Ε. (1997). Μικρών ποσοτήτων υλικά στα δηµοτικά απορρίµµατα. Ανακύκλωση, 23, 43 – 52.
3. Ιστοσελίδα του Florida Department of Environmental Protection για τις µπαταρίες:
http://www. dep.state.fl.us/waste/categories/batteries/default.htm

2

2 32

4.
5.

∆· ∞ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ÛÙË ∑ˆ‹ Ì·˜
Ιστοσελίδα µε πληροφορίες για τις επιπτώσεις των βαρέων µετάλλων στην υγεία του ανθρώπου
http:// www.portfolio.mvm.ed.ac.uk/studentwebs/session2/group29/index.htm
Κυρκίτσος, Φ., & Γκιόκα, Π. (2001). Επικίνδυνες ουσίες στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Ανακύκλωση,
40, 5 – 8.

Επικίνδυνα απορρίµµατα από επαγγελµατικές δραστηριότητες στην πόλη
1. Ιστοσελίδα για τα προβλήµατα από τα σφραγίσµατα µε υδράργυρο:
http://www.y2khealthanddetox. com/mercuryinfo.html
2. Ιστοσελίδα για τις επιπτώσεις του υδραργύρου στην υγεία του ανθρώπου:
http://www.geocities. com/toothk/bernie3.html
3. Ιστοσελίδα για τα είδη σφραγίσµατος δοντιών που υπάρχουν:
http://www.sukel.com/filling%20materials.htm
4. Ιστοσελίδα της The Muskoka-Parry Sound Health Unit σχετικά µε την υγεία των δοντιών:
http://www. mpshu.on.ca/DentalHealth/fillings.htm
5. Ιστοσελίδα µε πληροφορίες για τις χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στο στεγνό καθάρισµα ρούχων: http://www.redgreen.gr/plisimo.htm
6. Ιστοσελίδα στεγνοκαθαριστηρίου µε πληροφορίες για το στεγνό καθάρισµα ρούχων:
http://www.dovecleaners.com/clothes.htm
7. Λιοδάκης, Στ., Γάκης, ∆., Θεοδωρόπουλος, ∆., Θεοδωρόπουλος, Π., & Κάλλης, Αναστ. (1999). Χηµεία
Β΄ Γενικής Παιδείας. Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων, Αθήνα.
8. Ruder, Α. Μ., Ward, E. M., & Brown, D. P. (2001). Mortality in dry-cleaning workers: An update. American Journal of Industrial Medicine, 39(2), 121 – 132.
9. Φ.Ε.Κ. 721 Β'/18-12-1987. «Όροι ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων κ.λπ. πλυντηρίων, στεγνοκαθαριστηρίων, βαφείων, ταπητοκαθαριστηρίων και αµιγών σιδηρωτηρίων ρουχισµού ∆ηµοσίας χρήσεως.»
10. Ιστοσελίδα µε εναλλακτικές προτάσεις για καθαρισµό ρούχων:
http://perc.ca/waste-line/divest/hazardous/cleaner.html
11. Ιστοσελίδα για την τοξικότητα των διαλυτικών χρωµάτων:
http://2succeed.toxicfreehomes.com/ house1/paintth.htm
12. Τσαγκαράκη – Καπλάνογλου, Ειρ. (1995). Προστασία από τη διάβρωση, χρώµατα και βερνίκια. Οργανισµός Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων, Αθήνα.
13. Γαζίλα, N. (1990). Εργοστάσιο καύσης απορριµµάτων ή ανακύκλωση; Οικοτοπία, 9, 16 – 19.
Παλιές µπαταρίες
1. ΦΕΚ 723, τεύχος δεύτερο, 9 Ιουνίου 2000. «Εθνικός σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων.»
2. Λιοδάκης, Στ., Γάκης, ∆., Θεοδωρόπουλος, ∆. & Θεοδωρόπουλος, Π. (2000). Χηµεία Γ΄ Λυκείου θετικής κατεύθυνσης. Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων, Αθήνα.
3. Ιστοσελίδα σχετικά µε την ανακύκλωση των µπαταριών: http://www. batteryrecycling.com/.
4. ΦΕΚ 963, τεύχος δεύτερο, 1 Αυγούστου 2000. «Τροποποίηση υπουργικής απόφασης για τη διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες.» Πρόγραµµα δράσης για τη διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.
5. Σταµατάκη, Α. (1992). Ένα πειραµατικό πρόγραµµα: Συλλογή µπαταριών στο Ηράκλειο Κρήτης. Ανακύκλωση, 4, 46 – 47.
6. Ιστοσελίδα της Oxford Brookes Partnership για τη διαχείριση των παλιών µπαταριών:
http://www.brookes.ac.uk/eie/recbats.htm.
Τρόποι συλλογής οικιακών απορριµµάτων
1. Το πρόγραµµα του ΕΣ∆ΚΝΑ για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής και η τεκµηρίωσή
του. Συνοπτική παρουσίαση, εκδόσεις ΕΣ∆ΚΝΑ, Αθήνα 1996.
2. Πρακτικά ηµερίδας για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, (∆εκέµβριος 1992). Ελληνική
Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, Παράρτηµα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.
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ΦΕΚ 444, τεύχος δεύτερο, 9 Ιουλίου 1986. «Στερεά απόβλητα, συµµόρφωση µε την οδηγία 75/442/ΕΟΚ
του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975.»

∆ιάθεση οικιακών απορριµµάτων
1. ΦΕΚ 723, τεύχος δεύτερο, 9 Ιουνίου 2000. «Εθνικός Σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων.»
2. Το πρόγραµµα του ΕΣ∆ΚΝΑ για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής και η τεκµηρίωσή
του. Συνοπτική παρουσίαση, εκδόσεις ΕΣ∆ΚΝΑ, Αθήνα 1996.
3. Πετροπούλου, Μ. (29/4/1999). Χωµατερές: 16 εµπρηστικές βόµβες έτοιµες να εκραγούν. Άρθρο στην
εφηµερίδα «το Βήµα».
4. Mowlem, Μ., «Biomass Energy: - The advantages»,
http://www.soton.ac.uk/ ~engenvir/environment/alternative/biomass/plusses.htm
Υγειονοµική ταφή
1. Πρόγραµµα ελέγχου ρυπάνσεως περιβάλλοντος Αθήνας, (1980). Τεχνική έκθεση, Τόµος V, στερεά
απόβλητα, Ελληνική ∆ηµοκρατία, Υπουργείο Κοιν. Υπηρεσιών, Γενική ∆/νση Υγιεινής, Αθήνα.
2. ΦΕΚ 723, τεύχος δεύτερο, 9 Ιουνίου 2000. «Εθνικός Σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων.»
3. Πρακτικά ηµερίδας για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, (∆εκέµβριος 1992). Ελληνική
Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, Παράρτηµα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.
4. Manahan, S. E. (2000). Environmental chemistry. Seventh edition, CRC Press LLC, USA.
5. Κουιµτζή, Θ. Αθ. (1997). Χηµεία περιβάλλοντος. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
6. Καρακασίδης, Ν., & Ρεκλείτης, Π. (1999). Συσκευασία, σύγχρονη περιβαλλοντική νοµοθεσία. Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου, Αθήνα.
Παραγωγή βιοαερίου
1. Καπετάνου, Ε., & Μαυρόπουλος, Α. (1998). Χηµεία Β’ Ενιαίου Λυκείου. Οργανισµός Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων, Αθήνα.
Καύση στερεών οικιακών απορριµµάτων
1. Σίσκος, Π. Α., & Σκούλλος, Μ.Ι. (1990). Περιβαλλοντική Χηµεία II. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Χηµείας, Αθήνα.
2. Πρακτικά ηµερίδας για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (∆εκέµβριος 1992). Ελληνική
Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, Παράρτηµα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.
Παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (λιπασµατοποίηση)
1. Χατζηττόφη, Κ. (1991). Λιπασµατοποίηση. Χηµικά Νέα, 1, 46 – 50.
2. Ζορπά, Α. Α. (1997). Κοµποστοποίηση. Τι είναι και σε τι αποσκοπεί; Χηµικά Νέα, 22 –23, 57 – 62.
3. Πρακτικά ηµερίδας για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (∆εκέµβριος 1992). Ελληνική
Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, Παράρτηµα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.
Ανακύκλωση οικιακών απορριµµάτων
1. Σίσκος, Π. Α., & Σκούλλος, Μ. Ι. (1990). Περιβαλλοντική Χηµεία II. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Χηµείας, Αθήνα.
2. Το πρόγραµµα του ΕΣ∆ΚΝΑ για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής και η τεκµηρίωσή
του. Συνοπτική παρουσίαση, εκδόσεις ΕΣ∆ΚΝΑ, Αθήνα 1996.
Προβλήµατα από τη µη σωστή διαχείριση των οικιακών απορριµµάτων
1. Φάττα, ∆., & Βόσκου, Κ. (1997). Ρύπανση των υπόγειων νερών σε χώρους διάθεσης απορριµµάτων.
Χηµικά Νέα, 22 – 23, 65 – 71.
2. Κουιµτζή, Θ. Αθ. (1997). Χηµεία περιβάλλοντος. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
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Σκούλλος, Μ. Ι. (1997). Χηµική Ωκεανογραφία. Μια εισαγωγή στη χηµεία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Χηµείας, Αθήνα.
Καραµάνου, Π. (1995). ∆ιαχείριση απορριµµάτων στις Σπέτσες: Προβλήµατα και Προοπτικές. Ανακύκλωση, 15, 28 – 33.
Μοδινού, Μ. (1994). Μαλδίβες. Κοράλλια και απόβλητα. Νέα Οικολογία, 113, 38 – 39.
Κοντονή, Μ. (1990). Κατασκευάζοντας νησιά απορριµµάτων. Νέα Οικολογία, 71 – 72, 32 – 33.
Μπαζίλου, Κ. (1993). Ιαπωνία: Τα νησιά του ονείρου από σκουπίδια. Ανακύκλωση, 7, 62 – 64.
Σκορδίλης, Α. (1993). Τεχνολογίες διάθεσης απορριµµάτων. Η υγειονοµική ταφή. Εκδόσεις «ΙΩΝ», Αθήνα.
Snyder, C. H. (1998). The Extraordinary Chemistry of Ordinary Things. John Wiley & Sons, Inc., third
edition, Canada.

Ύπαρξη νοµοθεσίας για τη διάθεση των οικιακών απορριµµάτων
1. Ελληνική ∆ηµοκρατία, Περιφερειακή ∆ιοίκηση Αθηνών, Eνιαίος Σύνδεσµος ∆ήµων και Kοινοτήτων Ν.
Αττικής, αριθµός πρωτοκόλλου 6192, 10/11/2000.
2. Ελληνική ∆ηµοκρατία, Περιφέρεια Αττικής, Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας, ∆ιεύθυνση Aυτοδιοίκησης
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µπαζών http://www.otathess.gr/53.html
4. Τσαουσίδου, Κ. (1994). Εναλλακτικό know – how. Ανακυκλωµένα υλικά οικοδοµών. Οικοτοπία, 25,
36 – 37.
∆ιάθεση παλιών οχηµάτων
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www.europarl.eu.int/meetdocs/ committees/rett/20000911/418050_el.doc
Φυλλάδιο Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών µε τίτλο «Προσέχω την πόλη µου… χρησιµοποιώ τις Αστικές Συγκοινωνίες».
ΦΕΚ 723, τεύχος δεύτερο, 9 Ιουνίου 2000. «Εθνικός Σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων.»
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1. Ιστοσελίδα του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Ελλάδος µε θέµα την πρόταση οδηγίας
για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ):
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σιών και άλλων προϊόντων – ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης συσκευασιών και
άλλων προϊόντων.

Κεφάλαιο 2. ■ Ανακύκλωση υλικών
Εισαγωγή
1. Environmental News – Central, «What does the recycling symbol really means?»,
http://www.marcor.com/newsletter/recycle4.htm
Ανακύκλωση χαρτιού
1. Κυρκίτσος, Φ. (1998). Αφιέρωµα χαρτί και περιβάλλον. Ανακύκλωση, 28, 8 – 44.
Ανακύκλωση γυαλιού
1. Στασινοπούλου, Α. (1991). Συσκευασία, ερµηνευτικό λεξικό υλικών και µεθόδων. Οργανισµός Προώθησης Εξαγωγών, Αθήνα.
2. Κυρκίτσος, Φ. (1999). Γυαλί, ένα υλικό φιλικό προς το περιβάλλον. Ανακύκλωση, 32, 6 – 23.
3. Καρακασίδης, Ν., & Ρεκλείτης, Π. (1999). Συσκευασία, σύγχρονη περιβαλλοντική νοµοθεσία. Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου, Αθήνα.
Ανακύκλωση λευκοσιδηρών δοχείων και άλλων προϊόντων του χάλυβα
1. Στασινοπούλου, Α. (1991). Συσκευασία, ερµηνευτικό λεξικό υλικών και µεθόδων. Οργανισµός Προώθησης Εξαγωγών, Αθήνα.
2. Χατζηλιάδου, Ν. (1994). Μεταλλική συσκευασία τροφίµων και ποτών. Οργανισµός Προώθησης Εξαγωγών, Αθήνα.
3. Joesten, M. D, & Wood, J. L. (1996). World of Chemistry. Saunders College Publishing, second
edition, USA.
Ανακύκλωση αλουµινίου
1. Χατζηλιάδου, Ν. (1994). Μεταλλική συσκευασία τροφίµων και ποτών. Οργανισµός Προώθησης Εξαγωγών, Αθήνα.
2. Ευαγγελάτου, Μ., Πετρολέκας, Π., & Χαραλάµπους, Αλ. (1999). Περιβαλλοντική Χηµεία. Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια, Β΄ τάξη 1ου κύκλου. Ειδικότητα : Χηµικών εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου. Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων, Αθήνα.
3. Βαµβακερός, Ξ. (1986). Ανακύκλωση κουτιών µπύρας και αναψυκτικών από αλουµίνιο. Χηµικά Χρονικά, 51(10), 408 - 410.
4. Αναπτυξιακή Εταιρεία ∆ήµου Αθηναίων, «Πώς ανακυκλώνονται διάφορα υλικά»,
http://www.aeda.gr /life/recycle2.html
5. Chang, R. (1998). Chemistry. McGraw – Hill, sixth edition, USA.
Ανακύκλωση πλαστικών
1. Κοντοµηνάς, Μ. Γ. (1995). Πλαστική συσκευασία τροφίµων, ανάλυση και ποιοτικός έλεγχος. Ελληνικός
Οργανισµός Προώθησης Εξαγωγών, Αθήνα.
2. Κουκιάσας, Ε. (1995). Πλαστικά στη ζωή µας. Ανακύκλωση, 14, 14 – 30.
3. Ταγκαλάκης, Ι. «∆ιαχείριση απορριµµάτων», Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 14ου Γυµνασίου Περιστερίου, http://www.asda.gr/g14per/programs/ perivallon/aporimata/aporimat10.htm
4. Χατζηµανώλη, Α., & Τσιµίλλη, Κ. (1991). Αποικοδοµήσιµα πλαστικά. Χηµικά Νέα, 1, 41 – 44.
5. Σκορδίλης, Α. (1994). Ανακύκλωση υλικών. Πλαστικά. Εκδόσεις «ΙΩΝ», Αθήνα, 1, 65 – 81.
6. Στασινοπούλου, Α. (1991). Συσκευασία, ερµηνευτικό λεξικό υλικών και µεθόδων. Οργανισµός Προώθησης Εξαγωγών, Αθήνα.
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Κεφάλαιο 3. ■ Συσκευασία προϊόντων
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¢È·Ê¿ÓÂÈ·

01

∞ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·
√ÚÈÛÌﬁ˜
Απορρίµµατα θεωρούνται οι ουσίες ή τα αντικείµενα από τα οποία ο κάτοχός
τους θέλει ή είναι υποχρεωµένος να απαλλαγεί.

∫·ÙËÁÔÚ›Â˜:
∆
∆
∆
∆

Αστικά
Βιοµηχανικά – βιοτεχνικά
Μεταφορών και παραγωγής ενέργειας
Αγροτικά

√ÈÎÈ·Î¿ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·
√ÚÈÛÌﬁ˜
Οικιακά απορρίµµατα ονοµάζονται τα απορρίµµατα τα οποία προέρχονται
από τις κατοικίες καθώς και ένα µέρος των απορριµµάτων που παράγονται από τα εµπορικά καταστήµατα και τα γραφεία.

¢È·¯Â›ÚÈÛË
√ÚÈÛÌﬁ˜
∆ιαχείριση ονοµάζεται το σύνολο των ενεργειών που πραγµατοποιούνται
για να είναι όσο το δυνατόν µικρότερη η δυσµενής επίδραση των απορριµµάτων στο περιβάλλον.

¢È·Ê¿ÓÂÈ·

02

¶ÔÛﬁÙËÙ· ·Ú·ÁﬁÌÂÓˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ:
Το 1997 παράχθηκαν στην Ελλάδα 3,9 εκατοµµύρια τόνοι απορριµµάτων.
Το 2002 η ποσότητα των στερεών απορριµµάτων έφτασε τους 4,4 εκατοµµύρια τόνους.
∆ Tα απορρίµµατα που παράγουµε
σε ένα µήνα γεµίζουν τρεις φορές
το Ολυµπιακό Στάδιο.

Το Ολυµπιακό Στάδιο

∆ Τα απορρίµµατα τα οποία παράγουµε σε ένα χρόνο αρκούν για να καλύψουν την εθνική οδό από το Ναύπλιο έως την Αλεξανδρούπολη µε
ένα στρώµα πάχους ενός µέτρου.

∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ·Ó¿ Î¿ÙÔÈÎÔ
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¢È·Ê¿ÓÂÈ·
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∞›ÙÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ
∆ Αύξηση του ανθρώπινου πληθυσµού.
∆ Καταναλωτικά πρότυπα ζωής. Το 20% της συνολικής ποσότητας τροφής που αγοράζει ένας καταναλωτής χαλάει ή αχρηστεύεται πριν ή κατά την κατανάλωση.
∆ Παράγονται προϊόντα εξειδικευµένα και µε µικρό χρόνο ζωής.

¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜
Στις ΗΠΑ κάθε χρόνο πετάγονται στα σκουπίδια:
∆ Αρκετό αλουµίνιο για να κατασκευάζεται ολόκληρος ο αεροπορικός
στόλος των ΗΠΑ κάθε τρεις µήνες.
∆ Αρκετά πιάτα και ποτήρια µιας χρήσεως ώστε κάθε χρόνο να σερβίρονται 6 γεύµατα ηµερησίως σε κάθε κάτοικο της γης.

ŸÁÎÔ˜ ·Ú·ÁﬁÌÂÓˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ
Κάθε τόνος παραγόµενων απορριµµάτων καταλαµβάνει περίπου 4m3
χώρου.

™˘Ó¤ÂÈÂ˜ ·ﬁ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ﬁÁÎÔ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ
∆ Οι χώροι απόθεσης γεµίζουν γρήγορα.
∆ Στα διάκενα των απορριµµάτων ζουν και αναπαράγονται έντοµα και
τρωκτικά τα οποία δηµιουργούν συχνά υγειονοµικά προβλήµατα.

¢È·Ê¿ÓÂÈ·
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∂Î·ÙÔÛÙÈ·›· Û‡ÛÙ·ÛË ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ¯ÒÚÂ˜
ΧΩΡΕΣ 4
ΥΛΙΚΑ 6

Ελλάδα Αγγλία Ολλανδία Ινδία Αίγυπτος Βραζιλία

Ζυµώσιµα

47,0

40,5

53,0

75,0

60,0

47,7

Χαρτί

20,0

23,5

22,5

7,0

13,0

31,5

Πλαστικό

8,5

5,0

6,5

1,0

1,5

3,9

Μέταλλα

4,5

8,0

2,5

0,1

3,0

5,9

Γυαλί

4,5

9,0

8,0

0,2

2,5

4,7

Στις Η.Π.Α. η κατάλληλη
διάθεση των συνηθισµένων
οικιακών απορριµµάτων κοστίζει
27 δολάρια/τόνο ενώ των
επικίνδυνων απορριµµάτων
κοστίζει 1.000 δολάρια/τόνο.

∂ÈÎ›Ó‰˘Ó·
ÔÈÎÈ·Î¿ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·
Τα επικίνδυνα οικιακά απορρίµµατα
περιλαµβάνουν κυρίως φάρµακα,
υλικά καθαρισµού, χρώµατα-βερνίκια-διαλυτικά, µπαταρίες, ορυκτέλαια, σπρέι µε χλωροφθοράνθρακες
και φυτοφάρµακα.

¶ÔÛﬁÙËÙÂ˜ ÂÈÎ›Ó‰˘ÓˆÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ (ÛÙÔÈ¯Â›· 1997)

Πληθυσµός

Φάρµακα
(τόνοι)

Χρώµατα /
διαλυτικά
(τόνοι)

Φυτοφάρµακα
(τόνοι)

Μπαταρίες
(τόνοι)

Ηµιαστικός

66

198

33

331

Αγροτικός

145

434

72

724

Αστικός

242

725

121

1208

ΣYΝΟΛΟ

453

1357

226

2263
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¶ÚÔÂÈ‰ÔÔÈËÙÈÎ¿ Û‹Ì·Ù· ÛÙ· ÂÈÎ›Ó‰˘Ó· ÚÔ˚ﬁÓÙ·
ΤΟΞΙΚO
Αναγράφεται σε προϊόντα που περιέχουν ουσίες οι οποίες µπορούν
να προκαλέσουν σοβαρά προβλήµατα υγείας.

ΕΚΡΗΚΤΙΚO
Αναγράφεται σε προϊόντα τα οποία µπορεί να εκραγούν.

ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟ
Αναγράφεται σε προϊόντα τα οποία περιέχουν ουσίες οι οποίες σε επαφή µε άλλες ουσίες προκαλούν εξώθερµες αντιδράσεις.

ΕΥΦΛΕΚΤΟ
Αναγράφεται σε προϊόντα τα οποία µπορούν να πιάσουν εύκολα φωτιά.

∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
Αναγράφεται σε προϊόντα τα οποία περιέχουν ουσίες οι οποίες σε επαφή µε ζωντανούς ιστούς µπορούν να τους καταστρέψουν. Επίσης
δρουν διαβρωτικά για υλικά όπως τα µέταλλα.
ΕΠΙΒΛΑΒEΣ
Αναγράφεται σε προϊόντα τα οποία περιέχουν ουσίες οι οποίες µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα υγείας.

¢È·Ê¿ÓÂÈ·
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∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¤˜
Α/Α

ΧΡΗΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

1

Καθαρισµός καµένου
λίπους

Μαγειρική σόδα και σαπούνι

2

Γυάλισµα ασηµικών

1 λίτρο ζεστό νερό + 1 κουταλιά σούπας µαγειρική σόδα +
1 κοµµάτι αλουµινόχαρτο + 1
κουταλιά σούπας αλάτι

3

Απόφραξη αποχετεύσεων

Ξεβουλώστε µε µία βεντούζα. Ρίξτε ½ φλιτζάνι µαγειρικής σόδας + ½ φλιτζάνι ξύδι
+ 2 λίτρα βραστό νερό

4

Γενικός καθαρισµός
σπιτιού

Μαγειρική σόδα και σαπούνι
ή καθαριστικά χωρίς χλώριο

5

Απωθητικό για κατσαρίδες

Τριµµένα φύλλα δάφνης

6

Απωθητικό για κουνούπια

Αρωµατικά κεριά κίτρου ή
έλαια κίτρου

7

Απωθητικό για σκώρο

Ξυλάκια κέδρου σε
βαµβακερό σακουλάκι

8

Απωθητικό για µύγες

Γλάστρα µε βασιλικό

¢È·Ê¿ÓÂÈ·
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Α/Α

ΧΡΗΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

9

Απωθητικό για µυρµήγκια

Καυτερό κόκκινο πιπέρι
στην είσοδο της φωλιάς

10

Χρώµατα:
ελαιοδιαλυτά σπρέι

Αντικαταστήστε µε υδατοδιαλυτά χρώµατα και σπρέι

11

Μαλακτικό πινέλου

Ζεστό ξύδι

12

Αποσµητικό χώρου

Βάλτε λουλούδια σε ανθοδοχείο

13

Λειτουργία ραδιοφώνου
ή κασετοφώνου

Χρησιµοποιείστε ραδιοκασετόφωνο µε καλώδιο για
σύνδεση σε πρίζα

¢È·Ê¿ÓÂÈ·
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∂ÈÎ›Ó‰˘ÓÂ˜ Ô˘Û›Â˜ ÛÙ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·
∆ Οδοντίατρος
Σφραγίσµατα υδραργύρου. Ο υδράργυρος είναι ένα τοξικό µέταλλο.
∆ Υπάλληλος στεγνοκαθαριστηρίου
Οργανικούς διαλύτες (νέφτι, οργανικές ενώσεις µε χλώριο ή οργανικές ενώσεις µε χλώριο και φθόριο). Οι χλωριωµένες οργανικές
ενώσεις που χρησιµοποιούνται είναι καρκινογόνες (π.χ. 1,1,2,2,τετραχλωρο-αιθυλένιο).
Μηχάνηµα
∆ Ελαιοχρωµατιστής
στεγνοκαθαριστηρίου
Τοξικοί οργανικοί διαλύτες. Χρώµατα µε βαρέα
µέταλλα µολύβδου, καδµίου, αλουµινίου (π.χ. το αντισκωριακό χρώµα
«µίνιο» που χρησιµοποιείται για κάγκελα περιέχει οξείδιο του µολύβδου,
Pb3O4).

∆ Επιπλοποιός
Γυαλιστικά βερνίκια τα οποία περιέχουν τοξικούς οργανικούς διαλύτες.
∆ Φωτογράφος
Άργυρο και τοξικές οργανικές ενώσεις για την εµφάνιση των φωτογραφιών.

¶ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ˜ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
∆ Χρήση ουσιών οι οποίες δεν βλάπτουν το περιβάλλον.
∆ Σωστή διαχείριση των απορριµµάτων από τις διάφορες επαγγελµατικές δραστηριότητες.

09
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∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ› ÙÚﬁÔÈ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË˜
ÏÂÎ¤‰ˆÓ ·ﬁ ÚÔ‡¯·
Λεκές

∆ραστικά συστατικά
καθαριστικών
προϊόντων

Περιβαλλοντικά φιλικός
τρόπος αποµάκρυνσης
λεκέδων

Ιδρώτας

Λευκαντικοί παράγοντες,
ένζυµα

Μαγειρική σόδα, σαπούνι.

Μπογιά

Λευκαντικοί παράγοντες

Φωτιστικό πετρέλαιο,
δοκιµασία αρχικά αν το
ρούχο ξεβάφει.

Βερνίκι
παπουτσιών

Λευκαντικοί παράγοντες

Φωτιστικό πετρέλαιο,
δοκιµασία αρχικά αν το
ρούχο ξεβάφει.

Καφές, κακάο

Λευκαντικοί παράγοντες,
ένζυµα

Αρχικά οξυζενέ, στη
συνέχεια σαπούνι και
τρίψιµο.

Αίµα

Λευκαντικοί παράγοντες,
οργανικά οξέα

Αρχικά οξυζενέ, στη
συνέχεια σαπούνι και
τρίψιµο.

Κόκκινο κρασί

Λευκαντικοί παράγοντες

Αρχικά οξυζενέ, στη
συνέχεια σαπούνι και
τρίψιµο.

Σκουριά

Λευκαντικοί παράγοντες,
οργανικά οξέα

Αρχικά χυµός λεµονιού,
στη συνέχεια σαπούνι και
τρίψιµο.

Υδρογονάνθρακες

Τοποθέτηση εφηµερίδας
στο λεκέ και χρήση
ηλεκτρικού σίδερου.

Κερί

¢È·Ê¿ÓÂÈ·
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∂·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Î·È ÂÈÎ›Ó‰˘ÓÂ˜ ¯ËÌÈÎ¤˜ Ô˘Û›Â˜
Επαγγελµατική
δραστηριότητα
Οδοντίατρος

Επικίνδυνες
ουσίες

Εναλλακτικές
Χρήση
ουσίες
επικίνδυνων
ουσιών

Τρόποι
δράσης

Υδράργυρος Αµάλγαµα για Συνθετικά Αντικατάσταση
σφράγισµα σφραγίσµατα
Αντικατάσταση
Ειδικά
αµιάντου
πυρότουβλα

Φούρνος

Αµίαντος

Επένδυση
φούρνου

Φωτογράφος

Άργυρος,
οργανικές
ενώσεις

Εµφάνιση
φωτογραφιών

Μη τοξικές
οργανικές
ενώσεις

Αντικατάσταση
υγρών
εµφάνισης
φωτογραφιών

Ελαιοχρωµατιστής

Οργανικοί
διαλύτες,
ενώσεις
Pb, Cd

Βάψιµο
τοίχων

Υδατοδιαλυτά
χρώµατα
χωρίς
Pb, Cd

Χρήση µη
τοξικών
χρωµάτων

Συνεργείο
αυτοκινήτων

Παλιά λάδια,
χρώµατα
µε Pb
και Cd

Αλλαγή
λαδιών,
βάψιµο
αµαξιού

Αναγέννηση
λαδιών,
χρώµατα
χωρίς
Pb και Cd

Στεγνοκαθαριστήριο

Οργανικοί
διαλύτες,
καθαριστικά

Καθαρισµός
ρούχων

Ανακύκλωση,
χρήση µη
τοξικών
χρωµάτων

Μη τοξικοί
οργανικοί Αντικατάσταση
διαλύτες και
καθαριστικά
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¢È·¯Â›ÚÈÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Οι µπαταρίες έχουν διάφορα
µεγέθη: από εκείνο ενός µικρού
κουµπιού µέχρι εκείνο ενός µεγάλου κουτιού.
∆ιακρίνονται σε:
α) ξηρά στοιχεία
β) υγρά στοιχεία
¶ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó:
∆ Μέταλλα όπως είναι ο µόλυβδος (Pb), το κάδµιο (Cd) και το νικέλιο (Ni).
Ο µόλυβδος και το κάδµιο είναι πολύ τοξικά µέταλλα.
∆ Οξέα (π.χ. H2SO4 στις µπαταρίες αυτοκινήτου) ή βάσεις (αλκαλικές
µπαταρίες).
ƒ Για την κατασκευή µιας µπαταρίας απαιτείται 50 φορές περισσότερη ενέργεια από αυτή που παρέχει η ίδια µπαταρία κατά τη
χρήση της.
ƒ Το 1997 καταναλώθηκαν στην Ελλάδα 21.000 τόνοι µπαταριών.
ƒ Το 2002 χρησιµοποιήθηκαν στις ΗΠΑ 3 τρισεκατοµµύρια µπα-

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ﬁ ÙËÓ ·ÓÂÍ¤ÏÂÁÎÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
L Προβλήµατα υγείας στους φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς.
L Μείωση της γονιµότητας του εδάφους.
L Ρύπανση του εδάφους και του νερού από τοξικά µέταλλα.
¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·ﬁ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ
·ÏÈÒÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
¸ Ξεχωριστή συλλογή και επεξεργασία των παλιών µπαταριών.
¸ Παραγωγή µπαταριών χωρίς βαρέα µέταλλα.
¸ Χρήση επαναφορτιζόµενων µπαταριών.
¸ Χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος αντί για µπαταρίες.
¸ Χρήση συσκευών που λειτουργούν µε ηλιακή ή µηχανική ενέργεια.

¢È·Ê¿ÓÂÈ·
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∆ÚﬁÔÈ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ
ñ ÃÚ‹ÛË Î¿‰ˆÓ Î·È ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊﬁÚˆÓ
¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·
J Περιορίζεται ή καταργείται η χρήση ατοµικών δοχείων απορριµµάτων
ανά οικογένεια, µε αντίστοιχο περιορισµό της δυσοσµίας και της αδυναµίας χρήσης των πεζοδροµίων.

Απορριµµατοφόρο

Κάδοι απορριµµάτων

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ Ù· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊﬁÚ·:
L Μυρίζουν τα σκουπίδια.
L Σε πολλές περιπτώσεις διασκορπίζονται σκουπίδια στο δρόµο κατά την
εκφόρτωση.
L Μπορεί να προκαλέσουν προβλήµατα υγείας.
L Θόρυβος για τους περίοικους κατά την εκφόρτωση.
Όταν ο χώρος διάθεσης των απορριµµάτων είναι µακριά από την κατοικηµένη περιοχή τότε κατασκευάζεται σταθµός µεταφόρτωσης των απορριµµάτων.

Φορτηγά µε κοντέινερ για µεταφορά
απορριµµάτων

Σταθµός µεταφόρτωσης απορριµµάτων
Σχιστού

¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·
J Βελτιώνεται η κυκλοφορία στους δρόµους.
J Εξοικονοµούνται χρήµατα.
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13

ñ ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÛÎÔ˘È‰ÔÊ¿ÁˆÓ
¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·
J Περιορίζεται ο όγκος των στερεών απορριµµάτων.
ªÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·
L Χρειάζονται ειδικές εγκαταστάσεις.
L ∆υσκολότερος ο καθαρισµός των υγρών αποβλήτων.

ñ ™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ·¤Ú· ‹ ˘Ô›ÂÛË

Εφαρµογή συστήµατος κενού αέρος µε τη χρήση ειδικά διαµορφωµένων οχηµάτων

¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·
J Περιορίζονται τα προβλήµατα από τις µυρωδιές των σκουπιδιών.
J Χρειάζονται λιγότεροι εργάτες για τη συλλογή των απορριµµάτων.
ªÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·
L Η κατασκευή του συστήµατος σωληνώσεων και συλλεκτήρων είναι πολυδάπανη και πρέπει να γίνεται όταν κατασκευάζεται ο οικισµός.
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∆ÚﬁÔÈ ‰È¿ıÂÛË˜ ÙˆÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ
∆ Υγειονοµική ταφή
∆ Παραγωγή βιοαερίου
∆ Καύση
∆ Παραγωγή «λιπάσµατος»/εδαφοβελτιωτικού
∆ Ανακύκλωση

ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎ‹ Ù·Ê‹
Γίνεται απόθεση των απορριµµάτων σε κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους όπου και σκεπάζονται µε χώµα.

ªÂÏ¤ÙÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ¯ÒÚÔ˘ ·ﬁıÂÛË˜:
∆ Υδρολογική – κλιµατολογική µελέτη.
∆ Μελέτη υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.
∆ Μελέτη των πετρωµάτων της περιοχής.
∆ Μελέτη πρόσβασης στο χώρο υγειονοµικής ταφής.
∆ Απόσταση από κατοικηµένη περιοχή.

15

¢È·Ê¿ÓÂÈ·

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ¯ÒÚÔ˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎ‹˜ Ù·Ê‹˜
ÛÙ· ÓËÛÈ¿:
∆ Περιορισµένη διαθέσιµη γη κοντά στους οικισµούς.
∆ Έντονες καιρικές συνθήκες.
∆ Εποχιακή διακύµανση της ποσότητας των παραγόµενων οικιακών απορριµµάτων.

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ¯ÒÚÔ˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎ‹˜ Ù·Ê‹˜
ÛÙÈ˜ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜:
∆ Ανεπαρκές οδικό δίκτυο.
∆ Περιορισµένη κατάλληλη διαθέσιµη γη (µεγάλες κλίσεις, καρστικά εδάφη).
∆ Αποκλεισµοί το χειµώνα λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

¢È·ÌﬁÚÊˆÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎ‹˜ Ù·Ê‹˜
Απορρίµµατα
Χαλίκι µε διάτρητο αγωγό

Άργιλος

Πλαστική
µεµβράνη

Πλαστική
µεµβράνη

Έδαφος

Στεγάνωση χώρου
υγειονοµικής ταφής

Σχηµατική τοµή διαµόρφωσης πυθµένα

¢È·Ê¿ÓÂÈ·
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∆ÚﬁÔ˜ ‰È¿ıÂÛË˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ
∆ Συµπίεση απορριµµάτων µε βαριά µηχανήµατα.
∆ Εναλλασσόµενες στρώσεις απορριµµάτων και χώµατος.
∆ Πλήρωση του χώρου υγειονοµικής ταφής κατά τµήµατα.

Μηχάνηµα συµπίεσης - δεµατοποίησης απορριµµάτων.

¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎ‹˜ Ù·Ê‹˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ
J Είναι µια µέθοδος µε χαµηλό κόστος λειτουργίας.
J Κατάλληλη για ευρύ φάσµα απορριµµάτων.
J Μπορεί να παραχθεί βιοαέριο.
J Μετά το κλείσιµο του χώρου υγειονοµικής ταφής µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή πάρκων, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.α.
ªÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎ‹˜ Ù·Ê‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ.
L Αν δεν κατασκευαστεί σωστά υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης του χώρου
ταφής.
L Το παραγόµενο βιοαέριο µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιές αν δεν τεθεί υπό έλεγχο.
L Η ανάκτηση ενέργειας δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτική.
L Στους κατοίκους των γειτονικών περιοχών προκαλείται ενόχληση λόγω
θορύβου, οσµών, διέλευσης οχηµάτων.
L Η επιλογή της θέσης και η εύρεση κατάλληλου χώρου είναι συχνά πολύ προβληµατική.

¢È·Ê¿ÓÂÈ·
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ªÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎ‹˜ Ù·Ê‹˜
è Μέτρηση παραγόµενου βιοαερίου.
è Επεξεργασία και διάθεση στραγγισµάτων.
è Έλεγχος ρύπανσης υπόγειων νερών.
è Έλεγχος καθίζησης απορριµµάτων.

Μέτρηση εκποµπής βιοαερίου

∞ÔÈÎÔ‰ﬁÌËÛË ‰È¿ÊÔÚˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜
˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎ‹˜ Ù·Ê‹˜
Αντικείµενο

Χρόνος αποικοδόµησης

εισιτήριο λεωφορείου

2 – 4 εβδοµάδες

βαµβακερό ύφασµα

1 – 5 µήνες

σχοινί

3 – 14 µήνες

µάλλινο ύφασµα

1 χρόνος

βαµµένο ξύλο

13 χρόνια

τενεκεδάκι κονσέρβας

50 – 100 χρόνια

αλουµινένιο κουτί

100 – 200 χρόνια

πλαστικό µπουκάλι

450 περίπου χρόνια

γυάλινο µπουκάλι

άγνωστο

¢È·Ê¿ÓÂÈ·
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∞ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ
·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ
Υπάρχει τεράστια σύγχυση στη συνείδηση των κατοίκων σχετικά µε τους
«ΧΥΤΑ» και την υγειονοµική ταφή, αφ’ενός, και τις «χωµατερές» αφ’ετέρου.

¢˘ÙÈÎ‹ ∞ÙÙÈÎ‹:
∞ÓÙ›‰Ú·ÛË ÁÈ· ÃÀ∆∞.
ŒÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· Ó¤Â˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È
ÔÈ ÊÔÚÂ›˜ ÙË˜ ¢˘ÙÈÎ‹˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜,
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙÈ‰ÚÔ‡Ó ÛÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÃÀ∆∞ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹
ÙÔ˘˜.
O ÓÔÌ¿Ú¯Ë˜ ¢˘ÙÈÎ‹˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË Ù‡Ô˘ Â·Ó¤Ï·‚Â ÙËÓ ÔÌﬁÊˆÓË ·ﬁÊ·ÛË
ÙÔ˘ ÓÔÌ·Ú¯È·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ÃÀ∆∞ ÛÙËÓ
ÂÚÈÔ¯‹, ÂÓÒ Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· ˙‹ÙËÛÂ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÁÈ· ¤ÚÁ· ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎ·Ù·ÛÙ·ıÔ‡Ó
ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ÂÈÙÒÛÂÈ˜
ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘
ÃÀ∆∞ ÕÓˆ §ÈÔÛ›ˆÓ.
ŒıÓÔ˜, 13 / 5 / 2003

∫·Ï·Ì¿Ù·:
µÚ·¯Ó¿˜ Ù· ÛÎÔ˘›‰È·.
µÚ·¯Ó¿˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ÙË˜ ﬁÏË˜.
∆Ô ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÏÈ·ÛÌ·ÙÔÔ›ËÛË˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ·ÎﬁÌË,
Ô ·ÏÈﬁ˜ ÛÎÔ˘È‰ﬁÙÔÔ˜ ¤¯ÂÈ
‹‰Ë ÎÏÂ›ÛÂÈ, ÂÓÒ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ·
Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Ù· ÛÎÔ˘›‰È·
ÛÂ Î¿ÔÈÂ˜ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜ ¿ÏÏˆÓ
‰‹ÌˆÓ ÙË˜ ªÂÛÛËÓ›·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙË˜ ÙÔÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.
ŒıÓÔ˜, 13 / 5 / 2003

¢È·Ê¿ÓÂÈ·

19

¶·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ÈÔ·ÂÚ›Ô˘
Το βιοαέριο παράγεται µε τη ζύµωση των υπολειµµάτων τροφών και των
άλλων οργανικών ουσιών που υπάρχουν στα απορρίµµατα µε τη βοήθεια
µικροοργανισµών.
™‡ÛÙ·ÛË:
∆ Ίσα µέρη διοξειδίου του άνθρακα ( CO2 ) και µεθανίου (CH4) (>90%).
∆ Μικρές ποσότητες αµµωνίας (ΝΗ3), υδρόθειου (Η2S), υδρογόνου (H2),
αζώτου (N2) και οξυγόνου (O2).
¶·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‚ÈÔ·ÂÚ›Ô˘:
∆ Χρησιµοποιούµενο οργανικό κλάσµα.
∆ Είδος αναπτυσσόµενων µικροοργανισµών.
∆ Θερµοκρασία, πίεση, ακτινοβολίες.

Μονάδα άντλησης και
καύσης βιοαερίου

¢È·Ê¿ÓÂÈ·
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∫·‡ÛË ÛÙÂÚÂÒÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ
Με την καύση επιδιώκεται η µετατροπή των οργανικών ενώσεων των απορριµµάτων σε CO2 και Η2Ο.
¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ Î·‡ÛË˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ:
∆ Τα απορρίµµατα που καίγονται να είναι πάνω από το 40% του συνόλου.
∆ Η υγρασία να είναι µικρότερη από 50%.
∆ Η στάχτη να µην υπερβαίνει το 25%.

£ÂÚÌÔÁﬁÓÔ˜ ·Í›· ÛÙÂÚÂÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ
Είδος

Θερµιδογόνος αξία
(Κcal/kg)

οικιακά απορρίµµατα

1.800

πετρελαιοειδή

8.800

χρησιµοποιηµένα λάστιχα

8.300

πλαστικά

7.000 – 11.000

δέρµατα

4.020

παλαιό χαρτί

4.050

¢È·Ê¿ÓÂÈ·
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¢È·‰ÈÎ·Û›· Î·‡ÛË˜ ÛÙÂÚÂÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ
λέβητας

καµινάδα

νερό

καυστήρας

εκφόρτωση
απορριµµάτων

φίλτρο

αέρια
τέφρα

Ca(OH)2

∆ιάγραµµα εγκατάστασης καύσεως απορριµάτων

Παράγονται: Ë καυσαέρια
Ë στάχτη
∂ÂÍÂÚÁ·Û›· Î·˘Û·ÂÚ›ˆÓ
∆ ∆ιαβίβαση σε ηλεκτροστατικά φίλτρα για συγκράτηση των αιωρούµενων σωµατιδίων.
∆ Εξουδετέρωση όξινων συστατικών.
™‡ÛÙ·ÛË ÛÙ¿¯ÙË˜:
Οξείδιο του πυριτίου (SiO2 32%),οξείδιο του αλουµινίου (Al2O3 8%),
οξείδιο του σιδήρου (Fe2O3 32%), οξείδιο του ασβεστίου (CaO 16%).
∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙ¿¯ÙË˜:
Μεταφορά και απόθεση σε ειδικούς χώρους.
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¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ Î·‡ÛË˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ:
J Μειώνεται ο όγκος των απορριµµάτων προς τελική διάθεση µέχρι και
90%.
J Παράγεται περισσότερη ενέργεια από τα απορρίµµατα σε σχέση µε τη
µέθοδο παραγωγής βιοαερίου.
J Μετατρέπονται οι οργανικές ενώσεις σε βιολογικά αδρανείς µορφές.
J Αποτελεί ιδανική λύση για τα νοσοκοµειακά απορρίµµατα.

ªÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ Î·‡ÛË˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ:
L Το κόστος κατασκευής του εργοστασίου είναι υψηλό.
L Η καύση κοστίζει περισσότερο από την υγειονοµική ταφή.
L Τα καυσαέρια περιέχουν συχνά τοξικές ουσίες και η πλήρης αποµάκρυνσή τους είναι δύσκολη και πολύ δαπανηρή.
L Η στάχτη που παράγεται θέλει ειδικό χώρο ταφής.
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¶·Ú·ÁˆÁ‹ Â‰·ÊÔ‚ÂÏÙÈˆÙÈÎÔ‡ (ÏÈ·ÛÌ·ÙÔÔ›ËÛË)
Κατά την αερόβια βιολογική αποικοδόµηση του οργανικού κλάσµατος των
απορριµµάτων παράγεται ένα προϊόν το οποίο ονοµάζεται εδαφοβελτιωτικό.
™Ù¿‰È· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Â‰·ÊÔ‚ÂÏÙÈˆÙÈÎÔ‡:
∆ Προεπεξεργασία.
∆ Παραγωγή εδαφοβελτιωτικού.
∆ Ραφινάρισµα.
™Ù¿‰ÈÔ ÚÔÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜:
∆ιαχωρίζεται το κλάσµα το οποίο µπορεί να µετατραπεί σε εδαφοβελτιωτικό.
™Ù¿‰È· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Â‰·ÊÔ‚ÂÏÙÈˆÙÈÎÔ‡:
∆ Στάδιο ζύµωσης: Το οργανικό κλάσµα ζυµώνεται σε βιοαντιδραστήρες ή σε σωρούς.
∆ Στάδιο ωρίµανσης: Γίνεται σταθεροποίηση του παραγόµενου προϊόντος.

Μέθοδος ζύµωσης σε σωρούς

Εδαφοβελτιωτικό έτοιµο
για χρήση

¢È·Ê¿ÓÂÈ·
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¶·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙË ˙‡ÌˆÛË:
∆ Η επάρκεια οξυγόνου.
∆ Η υγρασία.
∆ Η θερµοκρασία.
∆ Ο λόγος άνθρακα (C) / άζωτο (N).
∆ Το µέγεθος των σωµατιδίων.
™Ù¿‰ÈÔ ÂÍÂ˘ÁÂÓÈÛÌÔ‡ (Ú·ÊÈÓ¿ÚÈÛÌ·)cal/ C:
Απαλλάσσεται το εδαφοβελτιωτικό από µεταλλικά και γυάλινα αντικείµενα µε
κοσκίνισµα. Ενδεχοµένως προστίθεται µικρή ποσότητα άριστου χώµατος ή
τύρφης.
ο

¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‚ÂÏÙÈˆÙÈÎÔ‡ Â‰¿ÊÔ˘˜
J Είναι µια µέθοδος που δεν βλάπτει το περιβάλλον.
J Το εδαφοβελτιωτικό βελτιώνει το πορώδες, την ικανότητα συγκράτησης υγρασίας, την αγωγιµότητα, το pH και τη µικροβιακή πανίδα του εδάφους.
J Μπορεί να συνδυαστεί µε ανακύκλωση πρώτων υλών.
ªÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Â‰·ÊÔ‚ÂÏÙÈˆÙÈÎÔ‡
L Μπορεί να περιέχει µικρά τεµαχίδια γυαλιού, µετάλλων και πλαστικών
που καθιστούν δύσκολο το χειρισµό του και κυρίως την αποδοχή του
από τους αγρότες.
L Μπορεί να αναπτυχθούν παθογόνοι µικροοργανισµοί.
L Η ύπαρξη βαρέων µετάλλων στο ζυµώσιµο κλάσµα (αν δεν έχουν αποµακρυνθεί στην προεπεξεργασία) κάνει το παραγόµενο εδαφοβελτιωτικό ακατάλληλο για χρήση στη γεωργία.
L ∆εν υπάρχει µεγάλη ζήτηση για εδαφοβελτιωτικό στην αγορά.
ÃÚ‹ÛÂÈ˜ Â‰·ÊÔ‚ÂÏÙÈˆÙÈÎÔ‡
Θερµοκήπια, δηµόσια πάρκα, γήπεδα, αποκατάσταση παλιών λατοµείων,
γεωργία.
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∞Ó·Î‡ÎÏˆÛË ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ
εκφόρτωση

ανάµιξη
ελαφρά υλικά
(χαρτί, πλαστικά, υφάσµατα)
ταινία

µαγνήτης
µέταλλα

αέρας
κόσκινα

υπόλοιπο για απόθεση,
λιπασµατοποίηση ή άλλη
διάθεση

γυαλί

Η µέθοδος αυτή είναι συχνά συµπληρωµατική άλλων µεθόδων , όπως π.χ.
της λιπασµατοποίησης.
¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ‰È·ÏÔÁ‹˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ
J Μείωση της ποσότητας των απορριµµάτων κατά 70%.
J Τα υπολείµµατα από τη µηχανική διαλογή είναι κυρίως αδρανή υλικά.
J Εξοικονοµούνται πρώτες ύλες.
ªÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ‰È·ÏÔÁ‹˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ
L Πρέπει να εφαρµόζεται σε πόλεις µε περισσότερους από 500.000 κατοίκους για να είναι οικονοµικά συµφέρουσα µέθοδος.
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¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ﬁ ÙË ÌË ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË
ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ
L Ρύπανση και µόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων νερών µιας
περιοχής.
L Παραγωγή επικίνδυνων καυσαερίων κατά την καύση των απορριµµάτων.
L Πρόκληση πυρκαγιών στις χωµατερές τους θερινούς µήνες.
L Πρόκληση ασθενειών στους ανθρώπους.
L Θανάτωση οργανισµών από µικροαντικείµενα.
D 10.000 ψάρια πεθαίνουν κάθε µέρα στη Μεσόγειο επειδή καταπίνουν αιχµηρά αντικείµενα.
D Πάνω από 1.000.000 πουλιά πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας
των πλαστικών.

¡ÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ
Υιοθετούνται οι νόµοι που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

µ·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ:
Ë Αρχή της πρόληψης (prevention).
Ë Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Ë Αρχή της προβλεπτικότητας (precautionary principle).
Ë Αρχή της τοπικότητας/επικουρικότητας (subcidiary principle).

∫˘ÚÈﬁÙÂÚÂ˜ ÂÈ‰ÈÒÍÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ:
Ë Πρόληψη.
Ë Ανακύκλωση.
Ë Βελτιστοποίηση των µεθόδων τελικής διάθεσης.
Ë Αποκατάσταση παλαιών χώρων ταφής.
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√ÈÎÔÏÔÁÈÎ¿ Û‹Ì·Ù·

Οικολογικό σήµα προϊόντων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινη βούλα

™ËÌÂÚÈÓ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (ÛÙÔÈ¯Â›· 2002)
Υπάρχουν περίπου 5.000 χώροι απόθεσης οικιακών απορριµµάτων.
Οι ανεξέλεγκτες χωµατερές είναι περίπου 1.400.
Μέχρι το 2006 επιδιώκεται να κλείσουν όλες οι ανεξέλεγκτες χωµατερές.
50
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ποσοστά %
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0,81

ανακύκλωση

λιπ/ση

10
0
χωµατερές

ΧΥΤΑ

Μέθοδοι διαχείρισης

Το ποσοστό ανακύκλωσης του χαρτιού, των µετάλλων, των πλαστικών και
του γυαλιού ανέρχεται στο 21% επί των συνολικά απορριπτόµενων ποσοτήτων τους.
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™Ù›¯ÔÈ ÌÂ ı¤Ì· Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË
ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

Σε σακούλες µαύρες
βλέπεις τα σκουπίδια πεταµένα
που την πόλη µας βροµίζουν
και όπου να πας µυρίζουν.
Όµως η ανακύκλωση
σταµατάει το κακό
και ευχόµαστε οι άνθρωποι
να το µάθουνε αυτό.
Τενεκεδάκια και χαρτιά
στα εργοστάσια να πάνε,
να γίνει ανακύκλωση,
να φύγει πια η ρύπανση!
(στίχοι µαθητών Γυµνασίου)

Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια µέντα
κι έβγαζε η γη το πρώτο της
κυκλάµινο
τώρα χωριάτες παζαρεύουν
τα τσιµέντα
και τα πουλιά πέφτουν
νεκρά στην υψικάµινο.
(Νίκος Γκάτσος, απόσπασµα
στίχων από το τραγούδι «Ο
εφιάλτης της Περσεφόνης»,
συλλογή «Τα παράλογα», σε
µουσική Μάνου Χατζηδάκι.)
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°ÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›Â˜ ÌÂ ı¤Ì· Ù· ÛÎÔ˘›‰È·
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∂·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ
Στη σηµερινή εποχή της κατανάλωσης και της υπερβολής, χρήσιµα υλικά, συσκευασίες και συσκευές πετιούνται στις χωµατερές χωρίς πολλή
σκέψη. Πολλά όµως από τα προϊόντα που πετιούνται µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν.

Χρησιµοποιηµένο προϊόν

Τρόποι επαναχρησιµοποίησης
προϊόντων

Πήλινη κούπα

Μολυβοθήκη, τοποθέτηση προϊόντων
περιποίησης δοντιών και ξυρίσµατος.

Ρολό από χαρτί κουζίνας ή υγείας

Μολυβοθήκη

Γυάλινο ή πλαστικό µπουκάλι

Βάζο για λουλούδια, κηροπήγιο,
φύλαξη υγρών ουσιών.

Γυάλινο βάζο µε καπάκι

Φύλαξη γλυκών του κουταλιού.

Ρούχο που δεν µας κάνει

Το φυλάµε στην ντουλάπα για µια ώρα
ανάγκης ή το δίνουµε σε κάποιο
άνθρωπο που το χρειάζεται.

Χάρτινο ή µεταλλικό κουτί

Τακτοποίηση – αποθήκευση
µικροαντικειµένων ή εργαλείων για
δουλειές.
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∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ ·ﬁ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËÌ¤Ó· ˘ÏÈÎ¿

ΠΑΝΩ: Γυάλινα βάζα ζωγραφισµένα µε λαδοµπογιές.
ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Μακέτα σπιτιού φτιαγµένη από χάρτινα απορρίµµατα.
ΚΑΤΩ ∆ΕΞΙΑ: Κηροπήγιο φτιαγµένο από σκουπίδια.
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¢È·¯Â›ÚÈÛË ·‰Ú·ÓÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ·ﬁ ÙÈ˜ Î·ÙÂ‰·Ê›ÛÂÈ˜
ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·
Τα αδρανή υλικά από τις κατεδαφίσεις οικοδοµών (µπάζα) πετάγονται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον ή στις χωµατερές.
¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ﬁ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Ì·˙ÒÓ
L Αισθητική υποβάθµιση του χώρου.
L Γεµίζουν γρήγορα οι χώροι υγειονοµικής ταφής.
¶ÚÔÙÂÈÓﬁÌÂÓÂ˜ Ï‡ÛÂÈ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Ì·˙ÒÓ
J Συλλογή των υλικών τα οποία µπορούν να ανακυκλωθούν.
J ∆ιάθεση των µπάζων για την ανάπλαση παλιών λατοµείων.
Τα υλικά από κατεδαφίσεις κατασκευών από µπετόν ή πέτρες µπορούν,
σε κατάλληλους µύλους, να δώσουν χαλίκι που ξαναχρησιµοποιείται.
Τα υλικά από τις χωµατουργικές εργασίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για την ανάπλαση παλιών λατοµείων, για επεκτάσεις λιµανιών κ.α.

Ανάπλαση παλιού λατοµείου

¢È·Ê¿ÓÂÈ·

33

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·ÏÈÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ
Το 2001 κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα 3.415.196 οχήµατα.
Στην Αθήνα η αναλογία κατοίκων – επιβατικών αυτοκινήτων είναι 2 προς 1.
¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ﬁ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ
L Καταλαµβάνουν µεγάλες εκτάσεις γης.
L Προκαλούν αισθητική ρύπανση του περιβάλλοντος.
L Μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος λόγω των βαρέων µετάλλων, υγρών φρένων, ορυκτελαίων κ.λπ., που περιέχουν.

Νεκροταφεία οχηµάτων

∏ ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË „‹ÊÈÛÂ ÓﬁÌÔ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔÓ ÔÔ›Ô:
Ë Καθιερώνεται η ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση των υλικών των
αυτοκινήτων.
Ë Απαγορεύεται η χρήση βαρέων µετάλλων στην κατασκευή των οχηµάτων.
√Ê¤ÏË ·ﬁ ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎÏˆÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ
J Εξοικονόµηση πρώτων υλών.
J Μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας των χώρων υγειονοµικής ταφής.
J Αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
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¢È·¯Â›ÚÈÛË ·ÏÈÒÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ
• ∆· ÂÏ·ÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ÂÙ¿ÁÔÓÙ·È Î¿ıÂ ¯ÚﬁÓÔ

ÛÙÈ˜ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜ ÛÙÈ˜ ∏¶∞ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÚÈÎ˘ÎÏÒÛÔ˘Ó ÙË
ÁË ÙÚÂÈ˜ ÊÔÚ¤˜.
• °È· ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÂÓﬁ˜ ÂÏ·ÛÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È 32 Ï›ÙÚ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘.

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ﬁ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ
L Λόγω σχήµατος καταλαµβάνουν µεγάλες εκτάσεις.
L Χρειάζονται 50 – 80 χρόνια για να αποσυντεθούν.
L Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξής τους.
L Η καύση τους ρυπαίνει σηµαντικά την ατµόσφαιρα.
L Βοηθούν στην ανάπτυξη παθογόνων οργανισµών.

Σωροί από παλιά λάστιχα

¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¿ ÊÈÏÈÎÔ› ÙÚﬁÔÈ ·ÍÈÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ
J Αναγόµωση και επαναχρησιµοποίηση ελαστικών.
J Καύση ελαστικών σε ειδικές εγκαταστάσεις (κυρίως παραγωγής τσιµέντου). Από ένα λάστιχο µπορεί να παραχθεί αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για να θερµανθεί µια κατοικία για 24 ώρες. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν στις τσιµεντοβιοµηχανίες για την παραγωγή θερµικής ενέργειας.
J Τεµαχισµός των ελαστικών και χρήση τους για την παραγωγή δαπέδων
για σπορ, µονωτικών υλικών.

¢È·Ê¿ÓÂÈ·

35

¢È·¯Â›ÚÈÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÏÈ·ÓÙÈÎÒÓ
Τα λιπαντικά – ορυκτέλαια είναι µίγµατα προϊόντων του πετρελαίου και
έχουν στόχο τη λίπανση των µερών της µηχανής.
Τα χρησιµοποιηµένα λιπαντικά περιέχουν ίχνη βαρέων µετάλλων από
τα τοιχώµατα της µηχανής. Η τοξικότητα των χρησιµοποιηµένων λιπαντικών οφείλεται στα βαρέα µέταλλα και σε οργανικές ουσίες που περιέχουν.
¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ﬁ ÙË ÌË ÛˆÛÙ‹ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ
ÏÈ·ÓÙÈÎÒÓ
L Ρύπανση του νερού. 1 λίτρο χρησιµοποιηµένων λιπαντικών µπορεί να
ρυπάνει 1.000.000 λίτρα νερού.
L Μείωση γονιµότητας του εδάφους.
L Ρύπανση της ατµόσφαιρας από την καύση των λιπαντικών σε εργοστάσια και πλοία.

Ρύπανση από λιπαντικά

¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¿ ÊÈÏÈÎÔ› ÙÚﬁÔÈ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ
ÏÈ·ÓÙÈÎÒÓ
J Φιλτράρισµα και επαναχρησιµοποίηση των λιπαντικών (αναγέννηση).
2,5 λίτρα λιπαντικού µηχανής παρασκευάζονται από 170 λίτρα αργό
πετρέλαιο ή µε αναγέννηση από 4 λίτρα χρησιµοποιηµένων λιπαντικών.
J Καύση των λιπαντικών σε ειδικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. Με την καύση 8 λίτρων λιπαντικών παράγεται
ικανοποιητική ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία των συσκευών µιας
κατοικίας για µία ηµέρα.

¢È·Ê¿ÓÂÈ·

36

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·ÏÈÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ
Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ
™ÙÈ˜ ∏¶∞ ÂÙÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ıÂ ¯ÚﬁÓÔ ÛÙÈ˜ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜:
• 8.000.000 ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ·Ó ÙÈ˜ ÂÓÒÛÔ˘ÌÂ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó
ÙËÓ ·ﬁÛÙ·ÛË ¡¤· ÀﬁÚÎË – §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂÏÂ˜ (4.000km) ‰‡Ô
ÊÔÚ¤˜.
• 60.000 ÙﬁÓÔÈ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ.
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ﬁ ÙË ÌË ÛˆÛÙ‹ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ
L Καταλαµβάνουν µεγάλο χώρο στις χωµατερές λόγω του µεγέθους
τους.
L Μπορεί να ρυπανθεί το νερό ή το έδαφος λόγω των βαρέων µετάλλων
που περιέχουν.

ªÂ ÓﬁÌÔ ·ﬁ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË:
Ë Απαγορεύεται από το 2006 η χρήση βαρέων µετάλλων στην κατασκευή
ηλεκτρικών συσκευών.
Ë Οργανώνονται από το 2003 σε κάθε χώρα συστήµατα ανακύκλωσης
και επαναχρησιµοποίησης τµηµάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¿
ÊÈÏÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿.
Περιορισµός της κατανάλωσης των ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών.
Σωρός παλιών οικιακών συσκευών
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∞Ó·Î‡ÎÏˆÛË ÀÏÈÎÒÓ
¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ ·Ó·Î‡ÎÏˆÛË˜ ˘ÏÈÎÒÓ
J Μειώνεται η ρύπανση και η µόλυνση του περιβάλλοντος.
J Αυξάνεται ο χρόνος λειτουργίας των χωµατερών.
J Καταναλώνονται µικρότερες ποσότητες πρώτων υλών.

™˘Ì‚ÔÏÈÛÌﬁ˜:
• Το τόξο στην κορυφή συµβολίζει τους καταναλωτές.
• Το επόµενο τόξο συµβολίζει τις εταιρείες συλλογής
ανακυκλώσιµων υλικών.
• Το τρίτο τόξο συµβολίζει τις βιοµηχανίες.
Σήµα ανακύκλωσης

∞Ó·Î‡ÎÏˆÛË ¯·ÚÙÈÔ‡
E Το χαρτί είναι γνωστό από το 4.000 π.Χ.
E Πρωτογενώς το χαρτί κατασκευάζεται από κορµούς δέντρων,

καλάµια και άλλες φυτικές πρώτες ύλες.
E Χρησιµοποιείται κυρίως στα προϊόντα γραφής και στη συσκευασία.

∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡: ‡ ρακοσυλλέκτες (παλιά)
‡ οργανωµένα συστήµατα
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∂›‰Ë ¯·ÚÙÈÔ‡ Ô˘ ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·È:
t
t
t
t

χαρτόνι – χαρτί συσκευασίας
περιοδικό – χαρτί illustration
εφηµερίδα – δηµοσιογραφικό χαρτί
λευκό, χαρτί φωτοτυπίας, φάκελοι

¢È·‰ÈÎ·Û›· ·Ú·ÛÎÂ˘‹˜ ·Ó·Î˘ÎÏˆÌ¤ÓÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡
Προετοιµασία παλιού χαρτιού και αποµάκρυνση µελανιού ‡Ανάµιξη παλιού χαρτιού µε νερό ‡ πολτοποίηση ‡ προσθήκη νέων ινών ‡ παραγωγή ανακυκλωµένου χαρτιού.

°È· Î¿ıÂ ÙﬁÓÔ ¯·ÚÙÈÔ‡ Ô˘ ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÂÙ·È:

C
C
C
C

Σώζονται 17 δέντρα.
Εξοικονοµούνται 31,5 τόνοι νερού.
Εξοικονοµούνται 350 λίτρα πετρελαίου.
Μειώνεται η ρύπανση της ατµόσφαιρας.

∂Ìﬁ‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎÏˆÛË ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡
L Μεγάλο κόστος συλλογής και αποθήκευσης του παλιού χαρτιού.
L Χρήση και αποβολή χηµικών λεύκανσης / αποµάκρυνσης µελανιού.

™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÂÙ·È ÙÔ ¯·ÚÙ› ÛÂ
ÔÛÔÛÙﬁ 20%.

∏ ÔÈﬁÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ó·Î˘ÎÏˆÌ¤ÓÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ Â›Ó·È ·ÚﬁÌÔÈ· ÌÂ ÙËÓ
ÔÈﬁÙËÙ· ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡
Ô˘ ·Ó·Î˘ÎÏÒıËÎÂ.
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∞Ó·Î‡ÎÏˆÛË ÙÔ˘ Á˘·ÏÈÔ‡
E Το γυαλί ανακαλύφτηκε περίπου το 3.000 π.Χ.
E Παρασκευάζεται από διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) (72%), ανθρακι-

κή σόδα (Na2CO3) (14%), µαρµαρόσκονη (CaCO3) (12%) και χρωστικές (0,2 – 4%).
E Χρησιµοποιείται κυρίως για την παραγωγή τζαµιών, γυάλινων µπουκαλιών και δοχείων.

Γυάλινες συσκευασίες

Μπορεί να γίνει:
‡ επαναχρησιµοποίηση ( έως 50 φορές) ή
‡ ανακύκλωση του γυαλιού.
¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·ﬁ ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎÏˆÛË ÙÔ˘ Á˘·ÏÈÔ‡
J Εξοικονοµούνται πρώτες ύλες.
J Μειώνονται τα απορρίµµατα.
J Εξοικονοµείται ενέργεια. Για κάθε τόνο ανακυκλωµένου γυαλιού εξοικονοµούνται 135 λίτρα πετρελαίου.
J Το γυαλί ανακυκλώνεται άπειρες φορές.
J Μειώνεται η ατµοσφαιρική ρύπανση κατά 20%.
J Μειώνεται η κατανάλωση νερού κατά 50%.
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∞Ó·Î‡ÎÏˆÛË ÏÂ˘ÎÔÛÈ‰ËÚÔ‡¯ˆÓ ‰Ô¯Â›ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ
ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¯¿Ï˘‚·
Η ανακύκλωση των λευκοσιδηρούχων δοχείων και των άλλων προϊόντων
του χάλυβα είναι προβληµατική και αντιοικονοµική.

∞Ó·Î‡ÎÏˆÛË ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘
Το αλουµίνιο χρησιµοποιείται στη συσκευασία, στις οικοδοµές, σε ηλεκτρικές και µηχανολογικές εγκαταστάσεις.
Αποικοδοµείται πολύ αργά στη φύση (100 – 200 χρόνια).
Ανακυκλώνονται κυρίως τα κουτιά αναψυκτικών και µπύρας.
¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ ·Ó·Î‡ÎÏˆÛË˜ ÙÔ˘ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘:
J Εξοικονοµείται το 95% της ενέργειας για την παραγωγή αλουµινίου
από πρώτη ύλη.
J Εξοικονοµείται πρώτη ύλη.
J Προστατεύεται το περιβάλλον.
J ∆ηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.
J Μειώνεται ο όγκος των απορριµµάτων που αποικοδοµούνται δύσκολα.

ªÂ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈÎ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ
¤Ó· ÎÔ˘Ù› ÌÔÚÂ›ÙÂ:

 Να ακούσετε ραδιόφωνο για 4 ώρες.
 Να δείτε τηλεόραση για 3 ώρες.
 Να ανάβει µια λάµπα 60 Watt για 5 ώρες.
 Να λειτουργεί ένα ψυγείο για 3 ώρες.
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∞Ó·Î‡ÎÏˆÛË Ï·ÛÙÈÎÒÓ
Τα πλαστικά χρησιµοποιούνται στη συσκευασία προϊόντων και στην κατασκευή διάφορων αντικειµένων.
§ﬁÁÔÈ Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎÏˆÛË ÙˆÓ Ï·ÛÙÈÎÒÓ:
I Χρειάζεται ένα δαπανηρό σύστηµα συλλογής των πλαστικών απορριµµάτων.
I Οι πλαστικές συσκευασίες δεν αποτελούνται από ένα πολυµερές. ∆ύσκολος ο διαχωρισµός των πλαστικών.
I Η πρώτη ύλη για την κατασκευή πλαστικών είναι φθηνή.
¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ ·Ó·Î‡ÎÏˆÛË˜ ÙˆÓ Ï·ÛÙÈÎÒÓ:
J Μειώνεται ο όγκος των δύσκολα αφοµοιούµενων απορριµµάτων.
J Εξοικονοµούνται πρώτες ύλες και ενέργεια.

Τρόπος µείωσης του όγκου των πλαστικών µπουκαλιών µετά τη χρήση τους
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¶›Ó·Î·˜ ÌÂ Ù· Û‹Ì·Ù· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË˜ ÙˆÓ Ï·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘·ÛÈÒÓ
Α/Α

1

Μονοµερές

Πολυµερές

αιθυλένο τερεφθαλικός
εστέρας

πολυαιθυλενοτερεφθαλικός
εστέρας
(PET)

HO ——— H2C ——— CH2 ——— OH

+
HOOC

H2C === CH2

βινυλοχλωρίδιο
3

H2C === CH
|
|
Cl

αιθυλένιο
4

5

H2C === CH2

προπυλένιο
H2C === CH ——— CH3

στυρένιο
CH === CH2

πολυαιθυλένιο
υψηλής
πυκνότητας
(HDPE)
πολυβινύλιο
χλωρίδιο
(PVC)

2

3

πολυαιθυλένιο
χαµηλής
πυκνότητας
(LDPE)

4

πολυπροπυλένιο
(PP)

5

πολυστυρένιο
(PS)

6

6

7

1

COOH

αιθυλένιο
2

Σήµα
αναγνώρισης

διάφορα µονοµερή

διάφορα πολυµερή

7
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™˘ÛÎÂ˘·Û›· ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ
Η συσκευασία βοηθάει στην προστασία, τη διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίαση αγαθών από πρώτες ύλες µέχρι και επεξεργασµένες.
250

ποσότητα Kg

200

Απορρίµµατα από συσκευασίες

210

154

150
100

100
50
0
Ευρωπαίος

Έλληνας

Αµερικάνος

∂›‰Ë Û˘ÛÎÂ˘·Û›·˜:
å Πρωτογενής συσκευασία.
ç Οµαδοποιηµένη συσκευασία.
é Συσκευασία µεταφοράς.

Οµαδοποιηµένη συσκευασία
νερού

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ – ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ Û˘ÛÎÂ˘·Û›·˜:
 Περιέχει το προϊόν.
 Μεταφέρεται το προϊόν.
 Προστατεύεται το προϊόν.
 Έχει ρόλο διαφηµιστικό.
 Πρέπει να είναι φιλική προς το περιβάλλον.
 Πρέπει να έχει µικρό κόστος.
Συσκευασία κατάλληλη
για τρόφιµα

¢È·Ê¿ÓÂÈ·

44

ÀÏÈÎ¿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË Û˘ÛÎÂ˘·Û›·:
£ Χαρτί
£ Πλαστικό
£ Λευκοσίδηρος

£ Γυαλί
£ Αλουµίνιο
£ Σύνθετη συσκευασία

Η σύνθετη συσκευασία αποτελείται από φύλλα από διαφορετικά υλικά.

¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ Û‡ÓıÂÙË˜ Û˘ÛÎÂ˘·Û›·˜:
J Έχει µικρό κόστος κατασκευής.
J Έχει µικρό κόστος µεταφοράς και αποθήκευσης.
J Τα προϊόντα διατηρούνται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.

∞ÛËÙÈÎ‹ Û˘ÛÎÂ˘·Û›· ¯˘ÌÒÓ

πολυαιθυλένιο
κόλλα
φύλλο αλουµινίου
πολυαιθυλένιο
χαρτόνι
πολυαιθυλένιο

ªÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Û‡ÓıÂÙË˜ Û˘ÛÎÂ˘·Û›·˜:
L Είναι µιας χρήσεως.
L Το κόστος ανακύκλωσης είναι υψηλό.
L Συνήθως βιοαποικοδοµείται δύσκολα.
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ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ‚¿ÚÔ˘˜ Û˘ÛÎÂ˘·Û›·˜
1950

1960

Έτη
1965 1970

χαρτόκουτο
(βάρος)
µεταλλική κονσέρβα
(βάρος)

559g
90g

1990
531g

58g

πλαστική σακούλα
(πάχος)

47µm

κύπελλο γιαουρτιού
(βάρος)
κουτάκι αλουµινίου
(βάρος)

1980

12g
45g

∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ˘Ô¯ÚÂˆÌ¤ÓË ·ﬁ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚Î‹
ŒÓˆÛË Ó· ÌÔÚÂ› Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2005 Ó· ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÂÈ ÙÈ˜
Û˘ÛÎÂ˘·Û›Â˜ ÛÂ ÔÛÔÛÙﬁ 50 – 65%. ™ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2003
ÔÈ Û˘ÛÎÂ˘·Û›Â˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·È ÛÂ ÔÛÔÛÙﬁ 33%.

¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÊÈÏÈÎﬁÙÂÚË ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ:
J Να επιλέγουµε συσκευασίες που ανακυκλώνονται.
J Να αποφεύγουµε προϊόντα µε υπερβολική συσκευασία.
J Να επιλέγουµε τις µεγάλες συσκευασίες προϊόντων.
J Να αποφεύγουµε τα προϊόντα µιας χρήσης.
J Να χρησιµοποιούµε µπαταρίες χωρίς βαρέα µέταλλα.
J Να χρησιµοποιούµε λάµπες φθορισµού.

25µm
5g
12g

