χαρτί
χαρτόνι

γυαλί

πλαστικό
μέταλλο

α
τ
η
λ
β
ό
βιοαπ ικά
ή οργαν τα
απόβλη

υπόλοιπα
απόβλητα

Η
Σ
Ω
Λ
Κ
Υ
ΑΝΑΚ
!
ύ
σ
ε
ι
α
κ
ε
σ
ω
Ανακύκλ

«Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού
συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση
των Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο
σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο
για τα Στερεά Απόβλητα»

LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση
‘ISWM-TINOS’ LIFE10 ENV/GR/000610

http://uest.ntua.gr/iswm-tinos/
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Κάθε χρώμα του κύκλου συμβολίζει μια ξεχοωριστή κατηγορία υλικού.
Σήμερα που ο πλανήτης μας απειλείται και το φυσικό περιβάλλον καταστρέφεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες
με γρήγορους ρυθμούς, πρέπει όλοι να βοηθήσουμε για την προστασία του. Γιατί η φύση είναι το σπίτι μας!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, με ΜΙΚΡΕΣ καθημερινές ΠΡΑΞΕΙΣ στο ΣΠΙΤΙ, στο ΣΧΟΛΕΙΟ, στην ΠΕΡΙΟΧΗ μας
μπορούμε να κάνουμε μια ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΛΑΓΗ!
Μαζεύουμε και ξεχωρίζουμε τα απορρίμματά μας και τα ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ,
κερδίζοντας ένα ομορφότερο και καθαρότερο περιβάλλον!

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ είναι η διαδικασία συλλογής, διαλογής και επαναφοράς των χρήσιμων υλικών
από τα απορρίμματα στο φυσικό και οικονομικό κύκλο ζωής.
Η ανακύκλωση περιλαμβάνει όλα τα μέτρα για την ανάκτηση υλικών όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο
και οργανικά υλικά και την εισαγωγή τους στην παραγωγική διαδικασία για τη δημιουργία
νέων προϊόντων που προκύπτουν από την επεξεργασία ήδη χρησιμοποιημένων υλικών.
Έτσι διάφορα παλιά αντικείμενα μπορεί να αποκτήσουν ξανά ζωή εξυπηρετώντας τον ίδιο σκοπό
(π.χ. χρησιμοποιημένα μπουκάλια από γυαλί ξαναγίνονται καινούρια μπουκάλια) ή παλιά αντικείμενα
μετατρέπονται σε τελείως διαφορετικά και νέα προϊόντα (π.χ. πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε επένδυση
ρούχων ή κουτάκια αλουμινίου γίνονται εξαρτήματα για την κατασκευή αυτοκινήτων).

Το διεθνές σύμβολο της ανακύκλωσης αποτελείται από τρία βέλη.
Τα τρία βέλη κρύβουν μέσα τους τρεις βασικές έννοιες, γνωστές ως τα τρία Ρω
(στα αγγλικά R) που πρέπει να ακολουθούμε στην καθημερινή μας ζωή:

Μειώνω (Reduce) – Επαναχρησιμοποιώ (Reuse) – Ανακυκλώνω (Recycle)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Αντιστοίχισε τα κουτάκια με τις 3 βασικές έννοιες:
Χρησιμοποιώ κάτι ξανά
αντί να το πετάξω

Αγοράζω προϊόντα που μπορώ
να χρησιμοποιήσω πολλές
φορές
(π.χ. πάνινη τσάντα για τα ψώνια)

Επαναφέρω χρήσιμα υλικά
από τα σκουπίδια
για να παράγω καινούρια
προϊόντα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Συμπλήρωσε τα κενά:
ΠΡΟΪΟΝ

ΥΛΙΚΟ
..........................................................

ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ
άμμος

..........................................................

δέντρο

..........................................................

βωξίτης

..........................................................

πετρέλαιο

&

Στους χώρους που ζούμε (σπίτι, σχολείο, δουλειά) καθημερινά συλλέγουμε τα απορρίμματά μας
και τα διαχωρίζουμε στις τέσσερις (4) κατηγορίες.

χαρτί / χαρτόνι

πλαστικό & μέταλλο

οργανικά απόβλητα

γυαλί

σακούλες πολλαπλών χρήσεων

μικρός κάδος κουζίνας
για οργανικό υλικό

εξωτερικοί κάδοι συλλογής
4 κατηγοριών αποβλήτων

Με παλιά αντικείμενα και τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες που αποτελούνται από χαρτί, γυαλί, πλαστικό & μέταλλο
γεμίζουμε τις σακούλες πολλαπλών χρήσεων και τις μεταφέρουμε στο κοντινότερο σημείο συλλογής από το σπίτι μας.
Εκεί αδειάζουμε τις σακούλες στον κάδο με το κατάλληλο χρώμα (ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΚΑΔΟΣ – χαρτί/χαρτόνι,
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΔΟΣ- γυαλί, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΔΟΣ – πλαστικό & μέταλλο). Τα ανακυκλώσιμα συλλέγονται
από το προσωπικό του Δήμου και αποθηκεύονται προσωρινά σε μεγαλύτερους κάδους (container) μέχρι
να μεταφερθούν στις κατάλληλες εγκαταστάσεις για να ανακυκλωθούν.

Οι μαθητές ανακυκλώνουν σε όλο τον κόσμο…

βοηθώντας στην αποφυγή της ταφής των απορριμμάτων που δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
ΟΧΗΜΑ αφαιρεί τον αέρα συμπιέζοντας
τα απορρίμματα για να μειώσει τον
όγκο του και να κερδίσει χώρο. Κατά
συνέπεια δημιουργούνται αναερόβιες
συνθήκες.
χώρος ταφής
υδροφόρος ορίζοντας

Επικίνδυνα αέρια
θερμοκηπίου

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ αποσυντίθενται αναερόβια
και παράγονται βλαβερές ενώσεις που
απορροφώνται και μολύνουν το έδαφος
και το νερό.

Οργανικά απόβλητα είναι τα υπολείμματα τροφών (αποφάγια) και μαγειρείων (όπως φλούδες φρούτων

και λαχανικών, φακελάκια τσαγιού, τσόφλια αυγών, μπαγιάτικο ψωμί) από σπίτια,
εστιατόρια, καταστήματα, καθώς και τα απόβλητα κήπων και πάρκων (ξερά φύλλα, χόρτα, κλαδέματα).
Στον μικρό καφέ κάδο της κουζίνας ρίχνουμε καθημερινά τα υπολείμματα τροφών (αποφάγια) και απόβλητα κήπου
(φύλλα, χόρτα, κλαδάκια κτλ). Κάθε φορά που η ειδική σακούλα γεμίζει, την βγάζουμε από τον μικρό κάδο
και την απορρίπτουμε στον μεγάλο ΚΑΦΕ ΚΑΔΟ που βρίσκεται στο κοντινότερο σημείο συλλογής από το σπίτι μας.
Όλα τα οργανικά απόβλητα που συλλέγονται, μεταφέρονται σε μονάδα κομποστοποίησης στο βόρειο τμήμα του νησιού.
Εκεί τα απόβλητα μετατρέπονται σε ‘φυσικό λίπασμα’ (κόμποστ) πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά για τα φυτά.

Κομποστοποίηση είναι μια ελεγχόμενη διεργασία αποσύνθεσης
των οργανικών αποβλήτων που μιμείται και επιταχύνει τις διεργασίες
αποσύνθεσης που συμβαίνουν στη φύση και οδηγεί στην παραγωγή ενός θρεπτικού
φυσικού λιπάσματος (κόμποστ). Το κόμποστ είναι ένα σκούρο υλικό, το οποίο μοιάζει
με χώμα και έχει μια ευχάριστη μυρωδιά, όπως αυτή του ‘βρεγμένου’ χώματος.

Οι μικροοργανισμοί (βακτήρια, μύκητες) που υπάρχουν
φυσιολογικά στα οργανικά απόβλητα, τα σκουλήκια και διάφορα άλλα έντομα
και ζωύφια χρησιμοποιούν ως τροφή τα συστατικά των αποβλήτων.
Η διεργασία είναι αερόβια (δηλαδή χρειάζεται οξυγόνο) και εξώθερμη
(δηλαδή απελευθερώνει θερμότητα). Καθώς οι μικροοργανισμοί τρώνε τα απόβλητα,
αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται, η θερμοκρασία του σωρού των αποβλήτων
αυξάνει και τα απόβλητα μετασχηματίζονται σε υλικό (σταθερές οργανικές ενώσεις)
που μοιάζει με χώμα.

Μειώνουμε τα στερεά απορρίμματα που μεταφέρονται στις χωματερές και τους χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ)
Προστατεύουμε το περιβάλλον, αποτρέποντας τη μόλυνση του αέρα, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων
Μειώνουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
Συλλέγουμε ‘καθαρότερα’ ανακυκλώσιμα υλικά
Εξοικονομούμε ενέργεια και πρώτες ύλες οι οποίες είναι συνήθως μη ανανεώσιμες, όπως πετρέλαιο
και διάφορα ορυκτά.
Μετατρέπουμε τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και κήπων, που είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνα
για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, σε χρήσιμο προϊόν (κόμποστ) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως βελτιωτικό του εδάφους και να μειώσει ή να εξαλείψει την ανάγκη χρήσης χημικών λιπασμάτων.

εξοικονομούμε ενέργεια για να λειτουργούν...

Ανακυκλώσιμα Προϊόντα από χαρτί, γυαλί, πλαστικό
ή μέταλλο

λαμπτήρες

τηλεόραση

φούρνος μικροκυμάτων

Κουτί αλουμινίου (330 ml)
Χάρτινο κουτί δημητριακών
Χάρτινη αυγοθήκη
Γυάλινο μπουκάλι αναψυκτικού (330 ml)
Περιοδικό
Ρολό χαρτιού κουζίνας
Εφημερίδα
Πλαστικό μπουκάλι αναψυκτικού (500 ml)
Κονσέρβα από λευκοσίδηρο
Γυάλινο μπουκάλι κρασιού

2.5 ώρες
2 ώρες
41 λεπτά
1,5 ώρες
8 ώρες
19 λεπτά
5,5 ώρες
36 λεπτά
1,5 ώρες
3 ώρες

2 ώρες
1,5 ώρες
31 λεπτά
1 ώρα
6 ώρες
14 λεπτά
4 ώρες
27 λεπτά
1 ώρα
2,5 ώρες

18 λεπτά
14 λεπτά
5 λεπτά
10 λεπτά
1 ώρα
2 λεπτά
41 λεπτά
5 λεπτά
11 λεπτά
24 λεπτά

?
Εάν έχετε απορίες ή χρειάζεστε πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες του Δήμου Τήνου
Γραμμή άμεσης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης:

22830-31262
Δήμος Τήνου
Τηλ: +30 22833 60100
Φαξ: +30 22833 60111
Web-site: http://www.tinos.gov.gr/
email:dt@1516.syzefxis.gov.gr

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τηλ: +30210 772 3108 / 2334
Φαξ: +30210 772 3285
Web-site: www.uest.gr/
email:mloiz@chemeng.ntua.gr

Università degli studi di Verona
Τηλ: 045 802 7964 - 7965
Φαξ: 045 802 7928 - 7929
Web-site: www.univr.it
email:franco.cecchi@univr.it
david.bolzonella@univr.it

Ινστιτούτο Τεχνολογίας &
Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων του ΕΚΕΤΑ
Τηλ: +30 210 6501593
Φαξ: +30 210 6501598
Web-site: www.lignite.gr
email:grammelis@certh.gr

Email: dt@1516.syzefxis.gov.gr
Γενικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:
http://uest.ntua.gr/iswm-tinos/
Η ομάδα εργασίας του ISWM-TINOS θα ήθελε να ευχαριστήσει το χρηματοδοτικό μέσο (LIFE+)
για την οικονομική ενίσχυση στην υλοποίηση του Έργου

