
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για EWWR 2021 

 

Με κοινό σύνθημα “Κοινότητες Κυκλικής Οικονομίας” οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, 

δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις, συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα και ευαισθητοποιημένοι πολίτες συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Μείωσης Αποβλήτων (EWWR), τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή καμπάνια του είδους.  

 

Οι συμμετέχοντες διοργανώνουν ημερίδες, εκθέσεις, διαγωνισμούς, ενημερώσεις και 

δρώμενα που εστιάζουν στο τρίπτυχο “Mείωση, Eπαναχρησιμοποίηση, Aνακύκλωση”, με 

στόχο την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση του κοινού για τη μείωση των αποβλήτων. 

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) είναι ο εθνικός συντονιστής των δράσεων 

πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που υλοποιούνται μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας 

European Week for Waste Reduction (EWWR). 

 

Το διάστημα μεταξύ 20 έως 28 Νοεμβρίου 2021 θα διεξαχθούν πανελλαδικά 79 δράσεις 

για τη πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων. 

 

Οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία: 

 

 να ενημερωθούν για τη μείωση της χρήσης πλαστικών μιας χρήσης και την προτίμηση 

επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων στο χώρο εργασίας, 

 

να αξιοποιήσουν τα ευρήματα από τον καθαρισμό σε παραλίες για να δημιουργήσουν 

ομαδικές κατασκευές, 

 

να συμμετέχουν σε διαδικτυακές ημερίδες με θέμα την κυκλική οικονομία, 

 

να συμμετέχουν στη βιωματική παρουσίαση για τη πολτοποίηση του χαρτιού και την 

επαναχρησιμοποίησή του, 

 

να παρακολουθήσουν εκπομπή μαγειρικής με θέμα την επαναχρησιμοποίηση πρώτων 

υλών και περισσευούμενου φαγητού σε νέες συνταγές, 



 

να ζητήσουν την εγκατάσταση δικτύου πόσιμου νερού σε παιδικές χαρές προκειμένου να 

μειωθούν οι πλαστικές συσκευασίες νερού μιας χρήσης, 

 

να ξεναγηθούν σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων για ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση στη μείωση του οργανικού κλάσματος , 

 

να συμμετέχουν στην εθελοντική επισκευή ποδηλάτων των παιδιών για την ενίσχυση της 

κουλτούρας της επαναχρησιμοποίησης, 

 

να οργανώσουν τη συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με το 

σύστημα πόρτα-πόρτα, 

 

να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο σχετικά με τις συνήθειες διαλογής και ανακύκλωσης 

των απορριμμάτων και τη χρήση των μπλέ κάδων ανακύκλωσης, 

 

να συμβάλουν σε σχολικό παζάρι ανταλλαγής αντικειμένων από δεύτερο χέρι, 

 

να διαβάσουν τον κατάλογο «ειδών κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση» και να 

ανταλλάξουν χρήσιμα αντικείμενα στα κέντρα επαναχρησιμοποίησης, 

 

να τοποθετήσουν κάδους και ειδικές κατασκευές στα σχολεία για χωριστή εναπόθεση ανά 

είδος απορριμμάτων και να τα ανταλλάξουν με εταιρείες ανακύκλωσης που θα 

προσφέρουν φωτοτυπικό χαρτί και διάφορα δώρα (π.χ. ποδήλατα) που θα κληρωθούν 

στους μαθητές, 

 

να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο για τους προσκόπους με 

στόχο τη βιωματική κατανόηση της κυκλικής οικονομίας, 

 

να «ταϊσουν» τα «ψάρια ανακύκλωσης» με πλαστικά μπουκάλια και να ενημερωθούν για 

το θέμα το πολύ σημαντικό θέμα της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά, 

 

να παρακολουθήσουν θεατρική διαδραστική παράσταση για τα οφέλη από τη σωστή 

αντιμετώπιση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 

 

να συμμετέχουν από κοινού με σχολεία της Γερμανίας και της Τουρκίας σε διαδικτυακό 

κουίζ ανακύκλωσης και τη δημιουργία συλλογικού βίντεο που θα προωθεί τη μείωση των 

απορριμμάτων, 

 

να προτείνουν τη δική τους γειτονιά που χρειάζεται καθαρισμό για να ξεκινήσει μια νέα 

πρωτοβουλία στην περιοχή κατοικίας με τη βοήθεια εθελοντικής οργάνωσης σε Ελλάδα και 

Κύπρο, 

 



να μαζέψουν στο σχολείο παλιά τζιν παντελόνια και πουκάμισα, να τα μεταποιήσουν σε 

επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες πολλαπλών χρήσεων, και στη συνέχεια να πάνε σε 

σούπερ μάρκετ για να κάνουνε με αυτές τα ψώνια τους, 

 

να συλλέξουν με ηλεκτροκίνητο όχημα το υπόλειμμα του καφέ από συνεργαζόμενες 

καφετέριες, ακολουθώντας ένα σύστημα ελαχιστοποιημένων εκπομπών, και στη συνέχεια 

να το μετατρέψουν σε βιοενέργεια και εδαφοβελτιωτικό, 

 

να συλλέξουν τηγανελαία σε ειδικά πράσινα δοχεία που θα μοιραστούν στους δημότες, τα 

οποία στη συνέχεια θα συγκεντρωθούν σε ειδικά πράσινα σημεία τηγανελαίων που θα 

τοποθετηθούν στις γειτονιές της πόλης, 

 

να τοποθετήσουν ειδικούς στάτορες για συλλογή πλαστικών φιαλών νερού σε αθλητικούς 

χώρους, και οι ποσότητες που θα μαζευτούν θα αξιοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την 

παραγωγή άλλων προϊόντων μέσω 3D-printer, 

 

να επαναχρησιμοποιήσουν παλιά πεταμένα λάστιχα αυτοκινήτων για δημιουργία 

ασφαλούς παιχνιδιού σε νέα παιδική χαρά, καθώς και γλάστρες για να χρωματίσουν την 

περιοχή γύρω από τη παιδική χαρά, 

 

να στηρίξουν τη δημιουργία μιας νέας συνεταιριστικής επιχείρησης κοινωνικού χαρακτήρα 

για την αξιοποίηση των κλαδεμάτων της ελιάς και της μεταποίησης σε πέλλετ και 

μπρικέτες, 

 

να προβάλουν την πρωτοβουλία εθελοντών στη λειτουργία Κέντρου Ανακύκλωσης και 

Επαναχρησιμοποίησης που διαχωρίζει και ανακυκλώνει 16 τύπους υλικών και του 

καταστήματος μεταχειρισμένων για την ενθάρυνση της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων, 

 

να διαβάσουν τον «Δεκάλογο του Ευαισθητοποιημένου Μαθητή» με προτάσεις για τον 

τρόπο μείωσης των απορριμμάτων στο σχολείο από τους μαθητές και τις μαθήτριες αλλά 

και τους εκπαιδευτικούς, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός ανοιχτού και αειφόρου 

σχολείου, 

 

να  “στολίσουν με ο,τι μπορούμε να μην πετάξουμε” μαζεύοντας υλικά που θα πετούσαν 

(υφάσματα, κορδέλες, χάρτινες, ξύλινες ή αλουμινένιες συσκευασίες) για να τους δώσουν 

μία νέα μορφή και να γίνουν χριστουγεννιάτικα στολίδια, 

 

να ενημερωθούν μέσω στοχευμένης διαδυκτιακής επικοινωνίας, καθώς και τηλεοπτικής 

καμπάνιας, για τη συλλογή και ανακύκλωση των φορητών μπαταριών και συσσωρευτών 

που κατατάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα, 

 

να κάνουν έναν απολογισμό από την αρχή λειτουργίας του «κοινωνικού πιάτου», 

τονίζοντας τα θετικά της μείωσης της σπατάλης φρέσκων φρούτων και λαχανικών, όταν 

αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα που τα χρειάζονται, 



 

να εξοικονομήσουν πλαστικό δανειζόμενοι το επαναχρησιμοποιούμενο κύπελλο για να 

γεμίσουμε τον καφέ και το ποτό τους, και να γράψουν τα σχόλια με σκοπό για να γίνει 

μόνιμο το σύστημα επαναχρησιμοποιήσιμων ποτηριών, 

 

να τρέξουν εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο στους παιδικούς σταθμούς 

όσο και στις ευρύτερες τοπικές κοινωνίες σχετικά με τη σημασία της επαναχρησιμοποίησης 

και ανακύκλωσης των ξύλινων παιχνιδιών, 

 

να ενημερωθούν μέσα από βιωματικά σεμινάρια για τα τρία στάδια δημιουργίας κομπόστ, 

να ψηλαφήσουν την οργανική ύλη και δούν πώς παρασκευάζεται το οργανικό λίπασμα, για 

να καταλάβουν ότι πολλά από τα υπολείμματα τροφών μας είναι ένας μικρός οικολογικός 

θησαυρός για τη γονιμότητα του εδάφους. 


