
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Χανιά - Tεύχος 3    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2010

Μηνιαίο e-περιοδικό της ΔΕΔΙΣΑ ΧΑΝΙΩΝ

Σχεδιασμός για νέο ΧΥΤΥ

Περιζήτητα τα προϊόντα της ΔΕΔΙΣΑ

Το Λούνα Πάρκ της Ανακύκλωσης 
στα Χανιά



ΔΕΔΙΣΑ  Α.Ε. (ΟΤΑ) 
Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ) Ν. Χανίων

Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. σήμερα απασχολεί 186 εργαζόμενους (10% επιστημονικό προσωπικό) και εξωτερικούς συνεργάτες 
σε αιχμές παραγωγής και για εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΔΙΣΑ 

Συλλογή & Μεταφορά ΑΣΑ, με στόλο εξοπλισμένο με G.P.S., ώστε να επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση 
        δρομολογίων.

Διαχείριση Ογκωδών Απορριμμάτων και Αποβλήτων Κήπων και Πάρκων.

Πρόγραμμα Διαλογής στη Πηγή Συσκευασιών (πλην γυάλινων) και Έντυπου Χαρτιού (μπλε κάδος).

Πρόγραμμα Διαλογής στη Πηγή Συσκευασιών Γυαλιού (κίτρινος κάδος).

Λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.)
        & του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. Χανίων.

Εναλλακτική Διαχείριση κάποιων από τα επονομαζόμενα "άλλα προϊόντα" του Ν. 2939/01, όπως:
        Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή μικρού μεγέθους Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
        (ΑΗΗΕ).

Συλλογή Πόρτα - Πόρτα μεγάλου μεγέθους ΑΗΗΕ, κ.ά.

Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πολιτών με ειδικές δράσεις για τη μαθητευόμενη νεολαία.

ΜΕΤΟΧΟΙ ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ)

Οι Δήμοι μέτοχοι στη ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) Χανίων είναι: 

Χανίων, Σούδας, Νέας Κυδωνίας, Ελ. Βενιζέλου, Θέρισσου, Μουσούρων, Κεραμιών.

Οι συνεργαζόμενοι Δήμοι - Πελάτες είναι: 

Ακρωτηρίου, Αρμένων, Βάμου, Βουκολιών, Γεωργιούπολης, Ινναχωρίου, Κανδάνου, Κισσάμου, Κολυμβαρίου, 
Κρυονερίδας, Μηθύμνης, Πελεκάνου, Πλατανιά, Φρε.
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Ο ψηφιακός κόσμος της ΔΕΔΙΣΑ, η επιτυχία του 
συνεργάτη μας και η επικαιρότητα.

Το τρίτο τεύχος του "ΟΙΚΟΔΡΩΜΕΝΑ" γίνεται 
πραγματικότητα, ένας θεσμός για την ΔΕΔΙΣΑ με 
προεξέχουσα σημειολογία την ψηφιακή έκδοση, στην 
αρχή της πρόληψης για τον περιορισμό της κατανάλωσης 
χαρτιού. Σε αυτή την κατεύθυνση ξεκινήσαμε και την 
προσπάθεια της "ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων" για 
την εσωτερική αλληλογραφία και την χρέωσή της. 
Ψηφιακή εξέλιξη του μήνα, αποτελεί επίσης  η 
πρωτοβουλία των στελεχών της επιχείρησης για την 
δημιουργία λογαριασμού της ΔΕΔΙΣΑ στο Facebook όπως 
και το Cause, επίσης στο Facebook για "να μην πετάμε όσα μας περισσεύουν αλλά να τα 
χαρίζουμε". 

Μία ακόμα πρόσφατη, ευχάριστη και σημαντική είδηση αποτελεί η επιλογή από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Πέτρου Λυμπεράκη 
ως προέδρου του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. Το Φαράγγι της 
Σαμαριάς, με μήκος 18 χιλιόμετρα, είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, καλύπτει έκταση 
48.500 στρεμμάτων και είναι μοναδικής ομορφιάς, με πλήθος ενδημικών φυτών. Τα 
σχόλια που συνοδεύουν τον Πέτρο Λυμπεράκη, βιολόγο, με μεγάλη ερευνητική 
δραστηριότητα σε θέματα πανίδας, είναι εξαιρετικά.  
Η δική μας χαρά οφείλεται στην αναγνώριση της αξίας ενός στενού συνεργάτη μας, ο 
οποίος έχει την ευθύνη, εκ μέρους του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, του 
περιβαλλοντικού ελέγχου της πανίδας και της χλωρίδας περιμετρικά της εγκατάστασης 
ΕΜΑΚ και ΧΥΤ.   

Ακόμα, την επικαιρότητά μας βαραίνει η απόφαση του Δήμου Ακρωτηρίου για τον 
αποκλεισμό του ΕΜΑΚ και ΧΥΤ, στο όνομα της διεκδίκησης της εφαρμογής της ΠΝΠ, 
έναντι των άλλων Δήμων του Νομού. Ελπίζουμε να βρεθεί λύση και να μην χρειαστεί να 
αποκλειστούν οι εγκαταστάσεις της ΔΕΔΙΣΑ. 
Τέλος, κατατέθηκε στο τμήμα περιβάλλοντος της Ν.Α. Χανίων η ΜΠΕ για την επέκταση 
του ΧΥΤΥ Κορακιάς και ανασύρθηκε δημοσιογραφικά, αντικειμενικά και με ακρίβεια από 
τον Γιώργο Γεωργακάκη ρεπόρτερ των Χανιώτικων Νέων. 

Λευτέρης Κοπάσης   
Διευθύνων Σύμβουλος  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε. (ΟΤΑ)



Φίλες και φίλοι,

Στο τρίτο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού μας και σε 
συνέχεια των επαφών που έγιναν πρόσφατα με το Γενικό 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, σχετικά με την διαχείριση 
των στερεών αποβλήτων του νομού μας, θα ήθελα να 
αναφερθώ στην αναγκαιότητα κατασκευής σταθμού 
μεταφόρτωσης απορριμμάτων, αλλά και στα οφέλη που θα 
αποκομίσουμε ως τοπική κοινωνία από το έργο αυτό.
Το συγκεκριμένο έργο που θα εξυπηρετεί την Α' 

διαχειριστική ενότητα, προβλέπεται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης 
Απορριμμάτων Κρήτης, αποτελεί κορυφαία  προτεραιότητα της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. και θα δράσει 
συσσωρευτικά με το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης.
Η όλη φιλοσοφία ενός σταθμού μεταφόρτωσης είναι η συμπίεση των απορριμμάτων 
(δραστική μείωση όγκου) και η μεταφόρτωσή τους σε μεγαλύτερα από τα συμβατικά 
απορριμματοφόρα οχήματα (αύξηση ωφέλιμου φορτίου), για την μεταφορά τους στην 
μονάδα επεξεργασίας, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται υψηλή οικονομία κλίμακας και 
περιβαλλοντικό όφελος.
Πρακτικά αυτό σημαίνει μείωση δρομολογίων που μεταφράζεται σε μείωση του κόστους 
μεταφοράς, μείωση καυσίμων, μείωση κόστους συντήρησης, μείωση κυκλοφοριακού 
φόρτου, αερίων ρύπων και θορύβου. Η μείωση του κόστους διαχείρισης των 
απορριμμάτων μας, μόνο όφελος μπορεί να επιφέρει σε κάθε μεμονωμένο Δήμο, σε κάθε 
πολίτη χωριστά.
Με την οικονομική κρίση να επιδρά ακόμα και στην ανακύκλωση, η σκοπιμότητα 
κατασκευής του συγκεκριμένου έργου προβάλλει επιτακτική για την βιώσιμη διαχείριση 
των στερεών αποβλήτων.
Μένει να γίνει συνείδηση στους πολίτες η αναγκαιότητα της κατασκευής τέτοιων 
υποδομών και η απαλλαγή από το σύνδρομο “not in my back yard”.
Μένει να εξασφαλιστεί η κοινωνική αποδοχή των εγκαταστάσεων απορριμμάτων, πάντα 
υπό την προϋπόθεση της ασφαλούς περιβαλλοντικά λειτουργίας τους.  
Μένει να παραμεριστούν οι όποιες οπισθοδρομικές πρακτικές και με “ανοικτά μυαλά” να 
εφαρμόσουμε τον περιφερειακό σχεδιασμό στο νομό μας. 

Με εκτίμηση, 
Δρ Θεοχαρούλα Μυλωνάκη
Πρόεδρος   Δ.Σ.  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. A.E. (ΟΤΑ)



από την Μαρία Φλεμετάκη

18/01/2010: 
Η ΔΕΔΙΣΑ απέκτησε πιστοποιητικό συμμόρφωσης ακόλουθο Πεδίο Εφαρμογής: Προγραμματισμός, 
με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429 : 2008! Σχεδιασμός και Ωρίμανση Έργων, Διενέργεια 
Πιο συγκεκριμένα, πιστοποιήθηκαν η Διεύθυνση Διαγωνισμών, Παρακολούθηση και Διαχείριση 
Τεχνικής Υπηρεσίας, η Διεύθυνση Οικονομικών Έργων, Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου και 
Υπηρεσιών, η Υποδιεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η  Έ ρ γ ω ν .
το Τμήμα Γραμματε ίας και  το Γραφείο Το πιστοποιητικό απονεμήθηκε από την TUV 
Προγραμματισμού ως προς τη εφαρμογή AUSTRIA HELLAS για τα Τεχνικά Έργα, 
συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας σε Προμήθειες και Υπηρεσίες που υλοποιούν οι 
συμφωνία με το παραπάνω πρότυπο για το ανωτέρω υπηρεσιακές μονάδες της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. 

Α.Ε. (ΟΤΑ) τηρώντας τις απαιτούμενες διαδικασίες 
και απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429 : 2008, 
όπως εξειδικεύεται στους οδηγούς εφαρμογής 
ΕΛΟΤ 1431-1 και ΕΛΟΤ 1431-2.

27/01/2010: 
Σε συνέχεια των δράσεων Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης του κοινού, πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Κισάμου 
ενημέρωση σχετικά με θέματα ανακύκλωσης και 
ορθής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 

 



Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε κατόπιν 
αιτήματος της δημοτικής αρχής του Δήμου Κισάμου 
στο πλαίσιο Ημερίδας ευαισθητοποίησης των 
πολιτών του Δήμου. 

επέκταση του ΧΥΤ της Α΄ Διαχειριστικής Ενότητας 
του Ν. Χανίων, η πραγματοποίηση τεχνικών 
παρεμβάσεων και προσθηκών στο ΕΜΑΚ Χανίων 
κα ι  η  προμήθε ια  Τεμαχ ιστή  Ογκωδών 
Απορριμμάτων.

29/01/2010: 
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στελεχών της 
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. με μέλη της Οικολογικής Πρωτοβουλίας 
Χανίων, κατόπιν αιτήματος τους, με αντικείμενο τη 
διερεύνηση συνεργασίας σε Πρόγραμμα Βελτίωσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων και άλλων αποβλήτων 
σε περιαστικούς Δήμους των Χανίων. Οι δράσεις 
του προτεινόμενου προγράμματος αφορούν 
ενημέρωση - ευαισθητοποίηση του πολίτη και των 
επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε 
περιαστικούς δήμους των Χανίων, εφαρμογή 
ορθών πρακτικών εναλλακτικής διαχείρισης 
απορριμμάτων αποβλήτων, διάχυση των ενεργειών 
του προγράμματος για μεγιστοποίηση των 
αποτελεσμάτων και μεταφορά εμπειρίας. 

28/01/2010: Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., μέσω των στελεχών της, εκδήλωσε 
Οι εκπρόσωποι της Διοίκησης της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  την επιθυμία της να σταθεί αρωγός στο πρόγραμμα 
(Ο.Τ.Α.) (κ.κ. Μυλωνάκη Θ. και Κοπάσης Ε.) αυτό και αναμένει την ενεργοποίησή του.
συμμετείχαν σε συνάντηση του γ.γ. της Περιφέρειας 
Κρήτης κ. Καρούντζου, στο γραφείο του Δημάρχου 
Χανίων κ. Βιρβιδάκη, που αφορούσε έργα που 
βρίσκονται σε εκκρεμότητα ή χρήζουν άμεσης 
χρηματοδότησης στο Δήμο Χανίων. Από πλευράς 
της ΔΕ.ΔΙ.Σ.Α. υπήρξε ενημέρωση του γ.γ. κ. 
Καρούντζου γ ια  τα έργα που χρήζουν 
χρηματοδότησης, καθώς και για την ωρίμανση των 
έργων αυτών, που βρίσκεται σε ικανοποιητικό 
επίπεδο, καθώς έχουν προετοιμασθεί οι 
απαιτούμενες μελέτες (χωροθέτησης, ΠΠΕ, ΜΠΕ, 
τεχνικές, κ.λπ.), από τις οποίες κάποιες έχουν ήδη 
εγκριθεί και άλλες έχουν υποβληθεί προς έγκριση 
από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. στις 
αρμόδιες υπηρεσίες. 
Τα κύρια προτεινόμενα έργα είναι η κατασκευή 
τριών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων, η 



Οι πολίτες αποτελούν συχνά ανασταλτικό 
παράγοντα στη χωροθέτηση ή τη λειτουργία των 
μονάδων αυτών, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι είτε διαθέσιμες πρακτικές διαχείρισης στερεών 
με την επίμονη άρνηση στην προτεινόμενη αλλαγή, αποβλήτων και για τα οφέλη που προκύπτουν για το 
είτε με την απάθεια και τον ωχαδελφισμό, περιβάλλον, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης 
διαιωνίζουν τη μη ασφαλή διαχείριση σε βάρος της και ενεργής συμμετοχής των πολιτών από όλα τα 
ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης. Η παράδοξη κοινωνικά, οικονομικά στρώματα. 
αυτή άποψη ενισχύεται ακόμα περισσότερο από Κάθε πολίτης οφείλει να είναι υπεύθυνος για τα 
την υπερ-προβολή τόσο των κακών πρακτικών όσο απορρίμματα που παράγει, αντί να κυριαρχείται 
και των όποιων αντιδράσεων, χωρίς ποτέ να από το σύνδρομο Not In My Back Yard (Ν.Ι.Μ.Β.Υ.), 
εμφανίζονται οι πρόοδοι των φορέων. σύνδρομο που δυστυχώς παραμένει επίκαιρο. 
Για την επίτευξη της κοινωνικής αποδοχής των Αποτέλεσμα αυτού, είναι η πεποίθηση ότι η μη 
σχετ ικών δράσεων κα ι  εγκαταστάσεων πραγματοποίηση ενός έργου διαχείρισης στην 
επεξεργασίας στερεών αποβλήτων απαιτείται περιοχή μας, αποτελεί τον ασφαλέστερο μηχανισμό 
ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για τις προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας μας.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις διαχείρισης 
Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) συχνά 
στοχοποιούνται από τις τοπικές κοινωνίες, 
καθώς στο θυμικό των πολιτών βρίσκεται η 
επί σειρά ετών ανεξέλεγκτη απόρριψη των 
σκουπιδιών. Τα προβλήματα κοινωνικής 
α π ο δ ο χ ή ς  τ ω ν  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  
επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, που σε 
ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται και με 
την μορφή καθολικής άρνησης, είναι ένα 
από τα μεγαλύτερα ζητήματα που 
απασχολούν τους φορείς διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων.

Παρακολούθηση 

Σχέσεις Εμπιστοσύνης

Περιβαλλοντικών Όρων 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων & Χώρου Διάθεσης Υπολειμμάτων-
  με την Κοινωνία για 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Α.Σ.Α. και Λιγότερους Χ.Υ.Τ.



Συγχρόνως, οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) καλούνται να κερδίσουν 
την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, ώστε να 
επιτελέσουν την αποστολή τους, που είναι η 
επεξεργασία των απορριμμάτων για λιγότερους 
Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), αφού 
προηγηθεί η ενημέρωση και η περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση των πολιτών στο να συμμετέχουν 
στον  περ ιορ ισμό  της  παραγωγής  των  
απορριμμάτων, στην επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση.

Η απάντηση της ΔΕΔΙΣΑ σε αυτό το φαινόμενο της 
στοχοποίησης είναι η δικτύωση και συνεργασία με 
εκπαιδευτ ικά κα ι  ερευνητ ικά ιδρύματα,  
επιχειρήσεις, συλλογικούς και άλλους φορείς -σε 
κάθε επίπεδο- για την ανταλλαγή και διάχυση 
πληροφοριών και τεχνογνωσίας και ο σχεδιασμός 
προγράμματος δράσεων εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης. Μια εκ των δράσεων αυτών είναι η 
ανάθεση σε ανεξάρτητους, αξιόπιστους, 
αντικειμενικούς, αλλά και επιστημονικά επαρκείς 
φορείς να παρακολουθούν τους περιβαλλοντικούς 
όρους των εγκαταστάσεων του Εργοστασίου 
Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης 
(ΕΜΑΚ) και του Χώρου Υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ) 
Χ α ν ί ω ν ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  π ε ρ ι μ ε τ ρ ι κ ά  τ ω ν  
εγκαταστάσεων. συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης για τη συστηματική συλλογή των 
Συσκευασιών στο Ν. Χανίων, οπότε ξεκίνησε το 
π έ ρ α σ μ α  α π ό  τ η ν  ε π οχ ή  τ η ς  τ α φ ή ς  

Το 1994, με το που ξεκίνησε τη λειτουργία της, η ανεπεξέργαστων ΑΣΑ στην  εποχή της  
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. προχώρησε στην υλοποίηση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Στερεών 
προγράμματος διαλογής στην πηγή χαρτιού, με τη Αποβλήτων στο Ν. Χανίων, που αποτελεί περιοχή 
μέθοδο των σταθερών κάδων σε επιλεγμένα σημεία που είναι σε διαρκή άνοδο στην παροχή υπηρεσιών 
στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χανίων αναψυχής, γεγονός που προϋποθέτει το 
(πληθυσμιακή κάλυψη 60.000 κάτοικοι), γεγονός περιβάλλον να διαχειρίζεται βιώσιμα.
που αποτελεί και την πρώτη προσέγγιση της 
αειφορικής περιβαλλοντικής διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων στα Χανιά.  
Το επόμενο ορόσημο στη διαχείριση ΑΣΑ στα Με στόχο τη συνεχή και βέλτιστη εξασφάλιση του 
Χανιά, στα μέσα του 2005, είναι η λειτουργία του κοινωνικού συνόλου ως προς την προστασία του 
Ε.Μ.Α.Κ. Ν. Χανίων -που αποτελεί ένα από τα περιβάλλοντος από τη λειτουργία της μονάδας του 
πλέον σημαντικά έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης ΕΜΑΚ & ΧΥΤ Χανίων, η ΔΕΔΙΣΑ προχώρησε ένα 
απορριμμάτων στην Ελλάδα, τη διαχείριση του βήμα μπροστά. Προχώρησε στη συνεργασία με 
οποίου εξ΄αρχής έχει αναλάβει η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. - και η ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά  ι δ ρ ύ μ α τ α  - σ τ α  π λ α ί σ ι α  

Περιγραφή των δράσεων και των αποτελε-
σμάτων της ΔΕΔΙΣΑ

Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Όρων του 
ΕΜΑΚ & ΧΥΤ Χανίων και της Πανίδας



Παρακολούθηση 

Σχέσεις Εμπιστοσύνης

Περιβαλλοντικών Όρων Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων & Χώρου 
Διάθεσης Υπολειμμάτων -  με την 
Κοινωνία για Ολοκληρωμένη Διαχείριση Α.Σ.Α. και Λιγότερους Χ.Υ.Τ.

προγραμματικών συμβάσεων: το Πολυτεχνείο σωπευτικότητας των δειγμάτων και της 
Κρήτης και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του εγκυρότητας των αναλύσεων, για την περαιτέρω 
Πανεπιστημίου Κρήτης, με σκοπό την εκπόνηση και εξασφάλιση των εξαγόμενων συμπερασμάτων.
εφαρμογή προγράμματος ολοκληρωμένης 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης της μονάδας. Τα αποτελέσματα του παραπάνω προγράμματος 
Το πρόγραμμα παρακολούθησης περιλαμβάνει: καταγράφονται σε λεπτομερείς εξαμηνιαίες 
- ποιότητα ατμοσφαιρικού και ακουστικού εκθέσεις, ενώ, θα δημοσιοποιηθούν στο κοινό μέσω 
περιβάλλοντος και παραγόμενου κόμποστ, της ιστοσελίδας της ΔΕΔΙΣΑ και με διοργάνωση 
- παραγόμενο βιοαέριο και παραγόμενα ετήσιας ημερίδας. Με βάση τα αποτελέσματα από 
στραγγίσματα, τις δειγματοληψίες, και επισκέψεις στο ΕΜΑΚ & 
 -   υπόγεια ύδατα και έδαφος, ΧΥΤ Χανίων, η Ομάδα Έργου διαπιστώνει ότι 
μέσω: γενικά η εγκατάσταση λειτουργεί πολύ καλά και 
 -   ανάλυσης μετεωρολογικών δεδομένων, ακολουθεί τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν 
- ανάλυσης φυσικοχημικών, βιολογικών και οριστεί. 
μικροβιολογικών παραμέτρων, Συγχρόνως ευελπιστούμε ότι, μέσω αυτής της 
 -   παρακολούθησης οργανικών τοξικών ενώσεων, καινοτόμου δράσης κοινωνικής ευθύνης (που 
 μετρήσεων φυτοτοξικότητας κόμποστ, περιλαμβάνει παρακολούθηση παραμέτρων πλέον 
από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μικρο- των απαιτούμενων από τη νομοθεσία,  
βιολογίας, το Εργαστήριο Αιωρούμενων δημοσιοποίηση αυτών και λήψη διορθωτικών 
Ατμοσφαιρικών Σωματιδίων, το Εργαστήριο μέτρων εάν απαιτείται), θα αποδειχθεί ότι η απόλυτη 
Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης διαφάνεια των διαδικασιών και η συνεχής και 
Εδαφών και το Εργαστήριο Υδατικής Χημείας του επίμονη ενημέρωση για τη λειτουργία μίας τέτοιας 
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του μονάδας, θα ενδυναμώσει το ρόλο του κοινωνικού 
Πολυτεχνείου Κρήτης. συνόλου και θα αυξήσει το αίσθημα εμπιστοσύνης 
Επιπλέον, το πρόγραμμα παρακολούθησης του προς τις μονάδες αυτές.
περιλαμβάνει το ιδιαίτερα καινοτόμο στοιχείο: την 
παρακολούθηση στοιχείων πανίδας και χλωρίδας 
από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Στόχος είναι η 
σύγκριση της κατάστασης των στοιχείων αυτών, 
εντός και πέριξ της εγκατάστασης, με τα αντίστοιχα 
όμορων περιοχών που δεν υφίστανται την πίεση 
από τη λειτουργία του ΕΜΑΚ-ΧΥΤ. 
Ειδικότερα, η παρακολούθηση από το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας περιλαμβάνει την καταγραφή και 
παρακολούθηση στοιχείων χλωρίδας και πανίδας 
περιμετρικά του Ε.Μ.Α.Κ.-Χ.Υ.Τ. και σύγκριση των 
αποτελεσμάτων με όμορη αδιατάρακτη περιοχή. 
Οι ομάδες υπό παρακολούθηση είναι:
χλωρίδα,  αρθρόποδα,  χερσαία μαλάκια,
μικρο-θηλαστικά (Τρωκτικά - Εντομοφάγα),
καθώς και πουλιά.
Ουσιαστικός και επιτελούμενος στόχος είναι πέρα 
α π ό  τ η ν  χ ρ ή σ η  π ρ ό τ υ π ω ν  μ ε θ ό δ ω ν  
δειγματοληψίας, συντήρησης δειγμάτων και 
ασφαλούς προσδιορισμού των ρυπαντικών 
παραμέτρων, η εξασφάλιση της αντιπρο-

Το παρόν αποτελεί σύνοψη εργασίας με την 
οποία συμμετείχε η ΔΕΔΙΣΑ στο 3ο Διεθνές 
Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ, που πραγματοποιήθηκε  
στην Αθήνα 30 & 31 Οκτωβρίου 2009. 
Συγγραφείς της εργασίας ήταν οι κ.κ.: 
Μιχάλης Κονταξάκης, Ερωφίλη Γαγάνη, 
Κώστας Πατεράκης, Λευτέρης Κοπάσης, 
Θεοχαρούλα Μυλωνάκη, Διαδημοτική 
Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Χανίων
Νικόλαος Καλογεράκης, Δήμητρα Βενιέρη, 
Εμμανουήλ Λαζαρίδης, Νικόλαος Νικολαίδης, 
Ελευθερία Ψυλλάκη, Πολυτεχνείο Κρήτης, 
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πέτρος Λυμπεράκης, Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πλήρης η εργασία έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της ΔΕΔΙΣΑ (www.dedisa.gr), στην 
e-βιβλιοθήκη μας.



Η ενιαία και σταθερή θέση του συνόλου των Φορέων μέσα από το Δίκτυο 
είναι η καλλίτερη εγγύηση για την επίλυση των προβλημάτων μας

Συναντήθηκαν εκπρόσωποι του Δικτύου 
Φο.Δι.Σ.Α., ο Πρόεδρος Λευτέρης Κοπάσης, ο 
Συντονιστής Μπάμπης Τσοκανής και ο Κωστής 
Πατεράκης, με τον Βαγγέλη Τερζή σύμβουλο της 
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής με σκοπό την προετοιμασία της 
συνάντησης με την Υπουργό και την σύνοδο των 
Φο.Δι.Σ.Α. στην Ζάκυνθο.
Ακολουθεί η θεματολογία που τέθηκε (όπως 
αναφέρεται στην επιστολή προς τα μέλη Δ.Σ. των 
μελών του δικτύου), χωρίς να είναι αυστηρά 
περιοριστική.

Σχετικά με την συνάντηση με την Υπουργό 
Περιβάλλοντος κα Μπιρμπίλη, την οποία 
αναμένουμε να προσδιοριστεί χρονικά, σας 
αναφέρουμε ενδεικτικά τα θέματα της συζήτησης:
1.Λειτουργία της ΕΕΑΑ.
2.Νησιωτική Πολιτική για την διαχείριση των 
απορριμμάτων.
3.Χρηματοδότηση των μελετών αποκατάστασης 
των ΧΑΔΑ.
4.Λειτουργία νέου συστήματος διαχείρισης 
αποβλήτων (αγροτικά, νοσοκομειακά, βιομηχανικά, 
κλπ).
5.Χρηματοδότηση των ΦοΔιΣΑ από το ΕΣΠΑ 
(αναφορικά με κάδους για τα βιοαποδομήσιμα). 4ης Πανελλήνιας Συνόδου των ΦοΔιΣΑ.
6.Απόκτηση από το Υπουργείο του λογισμικού 9.Ενίσχυση της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων 
λειτουργίας και ελέγχου των ΧΥΤΑ. υλικών από το Υπουργείο.
7.Συμμετοχή του Δικτύου στα εγκεκριμένα 
συστήματα ανακύκλωσης. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε και επιπλέον 
8.Συμβολή του Υπουργείου στη διοργάνωση της θέματα, κατά την κρίση σας.

 

Το Δίκτυο ΦοΔιΣΑ, εκπροσωπεί τους 
φορείς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης 
που δίνουν την καθημερινή μάχη για την 
περιβαλλοντικά ασφαλή και βιώσιμη 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη 
χώρα μας.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 3536/2007, 
οι ΦοΔιΣΑ είναι Σύνδεσμοι ή Ανώνυμες 
Εταιρείες των ΟΤΑ μιας Διαχειριστικής 
Ενότητας (ΔΕ), όπως αυτή έχει καθορισθεί 
από το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της οικείας 
Περιφέρειας.

Το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων στόχο έχει την 
υποστήριξη των Φορέων σε θέματα που 
άπτονται του αντικειμένου δράσης τους.



Σχεδιασμός για νέο ΧΥΤΥ

Στη δημιουργία νέου χώρου υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων (ΧΥΤΥ) στην Κορακιά Ακρωτηρίου 
προχωρά η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ) ΑΕ ΟΤΑ, 
προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής 
για τα επόμενα χρόνια.
Το προσδόκιμο των δύο υφιστάμενων ΧΥΤΥ -ή 
«κυττάρων», όπως αλλιώς ονομάζονται- είναι πέντε 
χρόνια, με βάση συγκεκριμένα στοιχεία, τόνισε 
χθες, μιλώντας στα «Χ.Ν.», ο διευθύνων 
σύμβουλος της ΔΕΔΙΣΑ, Λευτέρης Κοπάσης, ο 
οποίος διέψευσε κατηγορηματικά όσα λέγονται, 
από την πλευρά του Δήμου Ακρωτηρίου, περί 
πλήρωσης των δύο αυτών χώρων. «Ο ένας ΧΥΤΥ 
έχει γεμίσει κατά 80% και ο άλλος είναι στη μέση», 
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κοπάσης.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το εργοστάσιο 
μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης «είναι 
απολύτως λειτουργικό και παραγωγικό» και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου».
γνωστοποίησε ότι η ΔΕΔΙΣΑ αναζητά τρόπους Ο κ. Καραμπατσάκης υπογράμμισε, ακόμη, ότι «το 
βελτιστοποίησής του για τη μείωση του κόστους. προγραμματιζόμενο έργο ανταποκρίνεται στις 
Αναφερόμενος στο σχεδιαζόμενο έργο επεσήμανε απαιτήσεις του τελικού σταδίου του εγκεκριμένου 
ότι θα κατασκευαστεί σε έκταση 68.706,98 τ.μ., Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών 
νοτίως των υφιστάμενων εγκαταστάσεων Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κρήτης και 
επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των ειδικότερα στις ανάγκες τελικής διάθεσης των 
απορριμμάτων στην «Κορακιά» Ακρωτηρίου και η υπολειμμάτων από την επεξεργασία των 
χωρητικότητα του θα ανέρχεται σε 1.160.000 κ.μ. σύμμεικτων απορριμμάτων,  όπως αυτό 
περίπου. Το έργο σχεδιάζεται έτσι ώστε να περιγράφεται σε σχετική απόφαση -στις 21 
υπερκαλύπτονται όλες οι απαιτήσεις της Φεβρουαρίου 2006- του γενικού γραμματέα της 
ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς και Περιφέρειας Κρήτης».
λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές στην υγειονομική ταφή Καταλήγοντας, ο τεχνικός διευθυντής της ΔΕΔΙΣΑ 
απορριμμάτων. σημείωσε ότι «το προγραμματιζόμενο έργο έχει 
Ο διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΔΙΣΑ, σχεδιαστεί για να εξυπηρετήσει την 1η Διαχειριστική 
Ηρακλής Καραμπατσάκης ανέφερε στα «Χ.Ν.» ότι Ενότητα της Περιφέρειας Κρήτης κατά το τελικό 
«για τοέργο έχει εκδοθεί η απόφαση της Διεύθυνσης στάδιο του ΠΕΣΔΑ, (όλους τους Δήμους και 
ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Κρήτης (στις 17 Οκτωβρίου Κοινότητες του Νομού Χανίων, πλην του Δήμου 
2008), με την οποία γνωμοδοτεί θετικά επί της Σφακίων και της Κοινότητας Γαύδου), καθώς και τον 
προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δήμο Σφακίων εφόσον ενταχθεί στην 1η 
Επίσης, έχει κατατεθεί, στην ίδια υπηρεσία, η Διαχειριστική Ενότητα».



Περιζήτητα τα προϊόντα 
ανακύκλωσης της ΔΕΔΙΣΑ!

Τα οικονομικά, η πώληση των προϊόντων 
ανακύκλωσης του εργοστασίου κομποστοποίησης 
και άλλα θέματα συζητήθηκαν στο χθεσινό Δ.Σ. της 
ΔΕΔΙΣΑ.
Περιζήτητα είναι τα προϊόντα ανακύκλωσης του 
εργοστασίου της ΔΕΔΙΣΑ καθώς δύο εταιρείες 
ενδιαφέρθηκαν για την αγορά τους και μάλιστα σε 
πολύ καλές τιμές. Αυτό επισημάνθηκε στο χθεσινό 
Δ.Σ. της ΔΕΔΙΣΑ από την πρόεδρο της διαδημοτικής 
επιχείρησης κ. Θεοχαρούλα Μυλωνάκη.
"Οι εταιρείες αυτές πήραν δείγμα από πάρα 
πολλούς φορείς που κάνουν ανακύκλωση και 
επέλεξαν εμάς για την αγορά τους καθώς τα 
προϊόντα του εργοστασίου μας είναι από τα 
καθαρότερα"  ανέφερε  η  κ .  Μυλωνάκη  
συμπληρώνοντας πως "σε αυτό συμβάλουν οι 
εργαζόμενοι αλλά και οι πολίτες με τη στήριξή τους. 
Οι πολίτες μας ευαισθητοποιούνται όλο και 
περισσότερο και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα".
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. ανακοινώθηκε επίσης η 
παράταση της προγραμματικής σύμβασης με το 
Πολυτεχνείο Κρήτης και το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Κρήτης για την περιβαλλοντική επισήμανε πως "εμείς θέλουμε να λήξει αυτή η 
π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ ο υ  ε ρ γ ο σ τ α σ ί ο υ  ιστορία. Θέλουμε την καλή συνεργασία με το Δήμο 
κομποστοποίησης στην Κορακιά Ακρωτηρίου. Ακρωτηρίου, τη βοήθειά του. Σίγουρα θα είναι 
"Είναι πολύ σημαντικό ότι μια ανεξάρτητη αρχή μέτοχος ο Δήμος Ακρωτηρίου πολύ σύντομα, είτε 
όπως ένα τόσο μεγάλο πανεπιστημιακό ίδρυμα μόνος είτε ως ενιαίος δήμος και λυπάμαι που οι ΟΤΑ 
παρακολουθεί το εργοστάσιο και πιστεύω ότι αυτό βρίσκονται στα δικαστήρια για το θέμα των 
το αποδέχεται και η τοπική κοινωνία του ανταποδοτικών."
Ακρωτηρίου" ανέφερε η κ. Μυλωνάκη. Τέλος, σε ότι αφορά τα οικονομικά σημειώθηκε πως 
Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει παραλαβή από την εκτός από του Δήμους Ιναχωρίου, Ελευθερίου 
ΔΕΔΙΣΑ νέου απορριμματοφόρου καθώς και Βενιζέλου και Κεραμειών κανένας άλλος Δήμος δεν 
μερικών κάδων, ενώ η επιχείρηση θα συμμετέχει και έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι 
φέτος στα βραβεία "Οικόπολις". στην ΔΕΔΙΣΑ από την αρχή του χρόνου καθώς δεν 
Αναφορικά με το ζήτημα των ανταποδοτικών τελών έχουν εγκρ ιθε ί  ακόμα ο ι  περ ισσότεροι  
προς τον Δήμο Ακρωτηρίου η κ. Μυλωνάκη προϋπολογισμοί.



Η πλαστική σακούλα, κατασκευασμένη από 
παράγωγο του πετρελαίου, πρωτοεμφανίστηκε το 
1977 στα supermarkets.  

Επιτρέψαμε να εισβάλλει δυναμικά στην ζωή μας, με 
αποτέλεσμα  στην  χώρα  μας  μόνο ,  να  
καταναλώνουμε πάνω από 11 εκατομμύρια 
σακούλες ημερησίως, αριθμός ικανός για να 
τυλίξουμε τον πλανήτη 60 φορές. 

Ετησίως, αναφέρεται ότι, 100.000 ζώα βρίσκουν το 
θάνατο τρώγοντας πλαστικές σακούλες. Ταυτόχρονα 
η ίδια σακούλα θα σκοτώσει ξανά και ξανά, εφόσον το 
σώμα του ζώου θα αποσυντεθεί ενώ η σακούλα θα 
παραμείνει.

Οι πλαστικές σακούλες μεταφέρονται με τον αέρα και καταλήγουν σε ποτάμια, λίμνες και τη θάλασσα, 
ρυπαίνουν το περιβάλλον και μεταφέρουν τοξικές ουσίες στην τροφική αλυσίδα. 

Η πλαστική σακούλα χρησιμοποιείται συνήθως μία φορά, ενώ ο χρόνος αποσύνθεσής της εκτιμάται ότι 
είναι μεγαλύτερος από 200 χρόνια, ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης.

Σε αρκετές χώρες του εξωτερικού έχει απαγορευτεί παντελώς η χρήση πλαστικής σακούλας, σε άλλες 
έχει φορολογηθεί ή έχουν δοθεί κίνητρα για την χρήση χάρτινων, υφασμάτινων ή βιοδιασπώμενων.

Στην Ουγκάντα, τα χρήματα που εξοικονομούνται από την κατάργησή της, κατατίθενται σε ταμείο για 
την εκπαίδευση των άπορων παιδιών, ενώ στην Ζανζιβάρη η χρήση της επισύρει φυλάκιση και 
χρηματική ποινή. 

Η τέχνη από πλαστικές σακούλες είναι το νέο ρεύμα των καλλιτεχνών που υποστηρίζουν το κίνημα των 
3R: Reuse-Reduse-Recycle, φτιάχνοντας αντικείμενα τέχνης αλλά και καθημερινά χρηστικά 
αντικείμενα. 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας υποστηρίζει ότι γίνεται προσπάθεια συκοφάντησης-
απαξίωσης του πλαστικού, με αιχμή του δόρατος την πλαστική σακούλα, ως μόνο ένοχο της 
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Υποστηρίζει επίσης ότι τα πλαστικά υλικά θεωρούνται γενικά ακίνδυνα για το περιβάλλον γι'αυτό και 
εξαιρούνται από την παρακολούθηση της διακίνησής τους εντός Ε.Ε., που επιβάλλει για τα άλλα υλικά 
η Συνθήκη Reach.

από την Ερωφίλη Γαγάνη



από την 
Ερωφίλη Γαγάνη

Το βιβλίο "Ταξίδια στο ανακύκλωσης των συγκεκριμένων συσκευών, όταν 
μαγνητικό τραπέζι" του πλέον δεν είναι χρήσιμες.
D e n y  M a d e l e i n  Ξεφυλλίστε το ,  Δεν είναι παραμύθι και 
(Εκδόσεις Καστανιώτη) "ανακυκλώστε" την ιστορία στους φίλους σας!
απευθύνεται σε παιδιά 
άνω των 6 ετών και 
α π α ν τ ά  σ ε  α π λ ά  
ερωτήματα, όπως: Η Διεύθυνση Πρω-
Τι είναι ανακύκλωση; τοβάθμιας Εκπαί-

Γιατί πρέπει να κάνουμε δευσης Σερρών 
οικονομία στο νερό; Ποια ζώα απειλούνται με σχεδίασε ένα καινο-
εξαφάνιση; τ ό μ ο  π ε ρ ι β α λ -
Μέσα από θήκες που κάτι κρύβουν, δίσκους που λοντικό πρόγραμμα 
γυρνούν, πολύπτυχα που ξεδιπλώνουν, μαγνητικά που εγκρίθηκε από 
παιχνίδια, το διάβασμα δεν γίνεται απλά ευχάριστο το Υπουργείο Παι-
αλλά… συναρπαστικό! δε ίας ,  με  τ ί τλο  
Με την αγορά του βιβλίου, μέρος των εσόδων " Ο ι κ ο λ ο γ ι κ ό  
διατίθενται για την υποστήριξη του έργου του WWF α π ο τ ύ π ω μ α  
Ελλάς. σχολείου".

Στην διεύθυνση www.dipe-serron.gr/co2schools, 
που στήθηκε με την χορηγεία του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

Έ ν α  π ρ ω τ ό τ υ π ο  θα βρείτε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι για όλες τις 
μ ή ν υ μ α  γ ι α  τ η ν  βαθμίδες της εκπαίδευσης, με το οποίο μπορείτε να 
α ν α κ ύ κ λ ω σ η  υπολογίσετε σε πραγματικούς αριθμούς την 
η λ ε κ τ ρ ι κ ώ ν  κ α ι  ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που εκλύει το 
η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν  σχολείο σας και να προβληματιστείτε σχετικά με την 
σ υ σ κ ε υ ώ ν  κ α ι  εξοικονόμηση ενέργειας. 
λαμπτήρων από την Αν τ ί σ το ι χο ς  υ πολο γ ι σ μ ό ς  ο ι κολο γ ι κο ύ  
Α ν α κ ύ κ λ ω σ η  αποτυπώματος για το σπίτι μας υπάρχει στην 
Συσκευών Α.Ε. είναι ιστοσελίδα της WWF www.wwf.gr/footprint 
δ ι α θ έ σ ι μ ο  σ τ η ν  

διεύθυνση: www.deneinaiparamithi.gr  

Παρακολουθήστε βήμα-βήμα την περίεργη ημέρα 
του κ. Αδιαφόρογλου και την προσπάθεια του κ. 
Ευαισθητίδη να τον εισάγει στο μαγικό κόσμο της 

Περί περιβαλλοντικής εκπαίδευσης … 



Kρύσταλλα, κεραμικά, πορσελάνες (φωτ.), 
καθρέφτες δεν μπορούν να ανακυκλωθούν.

Η μείωση του όγκου των απορριμμάτων 
είναι ιδιαίτερα σημαντική. 
Η συμπίεσή τους είναι απαραίτητη.

H σακούλα με τα 
προς ανακύκλωση 
υλικά πρέπει να 
ρίχνεται ανοικτή στον μπλε κάδο.

Φαρμακευτικά υλικά, φωτογραφίες, 
φύλλα καρμπόν και φυσικά...
σερβιέτες, χρησιμοποιημένο χαρτί υγείας 
δεν ανακυκλώνονται.

Πλαστικές ή γυάλινες 
συσκευασίες πρέπει 
να είναι καθαρές 
χωρίς υπολείμματα τροφών ή υγρών.

... απλά βήματα 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ



Δεν είναι όλα γυαλί!
ΟΧΙ: Όταν λέμε γυαλί δεν εννοούμε τζάμια, κρύσταλλα, πυρίμαχα σκεύη, κεραμικά, πορσελάνες, 
καθρέφτες, κατηγορίες πλαστικού που μοιάζουν με το γυαλί αλλά δεν ανακυκλώνονται.
ΝΑΙ: Μπουκάλια, γυάλινες συσκευασίες από τρόφιμα, καλλυντικά. Οποιαδήποτε γυάλινη συσκευασία 
πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμο γυαλί.
Από τα υλικά που βρίσκουμε στους κίτρινους κάδους στα Χανιά, ένα ποσοστό περίπου 50% κατ’ όγκο, 
είναι πολλές φορές σκουπίδι ή άλλα υλικά και όχι γυαλί. Έχουμε δει να αδειάζει απορριμματοφόρο που 
έχει πάρει κάδους γυαλιού και να βγαίνουν ρούχα, παπούτσια, πλαστικό, οτιδήποτε εκτός από γυαλί.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ρίξουμε γυάλινη συσκευασία σε μπλε κάδο δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός και το γυαλί 
δεν μπορεί να ανακυκλωθεί!

 Αδειες συσκευασίες
Είναι πολύ σημαντικό όλες οι συσκευασίες είτε μεταλλικές είτε πλαστικές που μπαίνουν στους μπλε 
κάδους να είναι άδειες, να είναι καθαρές. Πίνουμε τον χυμό μας και βάζουμε το μπουκάλι στην 
ανακύκλωση, ας φροντίσουμε να είναι άδειο. Τρώμε ένα γιαούρτι, με τη χαρτοπετσέτα που 
σκουπιζόμαστε ας καθαρίσουμε το εσωτερικό του κεσεδακιού πριν το πετάξουμε στην ανακύκλωση. 
Αδειάζει το απορρυπαντικό για τα πιάτα, ας το κρατήσουμε λίγο ανάποδα ώστε να στραγγίσει και να 
φύγει όλο το υγρό.
Πολλές συσκευασίες όπως αφρολέξ, φελιζόλ δεν ανακυκλώνονται, ενώ τα αλουμινένια πιατάκια στα 
οποία μπαίνει έτοιμο φαγητό θα πρέπει να είναι καθαρά (χωρίς λίπη, λάδια κ.λπ.).
Συσκευασίες αφρών ξυρίσματος, λακ, σπρέι κ.λπ. θα πρέπει να είναι εντελώς άδεια.

Σακούλα... ανοικτή
Οι πλαστικές σακούλες με τα υπό ανακύκλωση προϊόντα είναι καλό να μπαίνουν ανοικτές μέσα στον 
κάδο. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι καθώς 
μειώνει κατά πολύ τον χρόνο τους και τους βοηθάει να κάνουν καλύτερη διαλογή σε πολύ περισσότερα 
απορρίμματα. 

Προσοχή: Δεν ανακυκλώνονται!
Δεν πρέπει να καταλήγουν στους κάδους ανακύκλωσης, όπου η διαλογή γίνεται με το χέρι, σύριγγες, 
συσκευασίες ορών, φάρμακα. Όπως επίσης φωτογραφίες, φύλλα καρμπόν, συσκευασίες ορυκτέλαιων 
(υπάρχουν αδειοδοτημένα συνεργεία που μπορούν να τα πάρουν για ανακύκλωση), τενεκέδες 
χρωμάτων που χρησιμοποιήσαμε για να βάψουμε κάτι. Φυσικά στον κάδο ανακύκλωσης δεν μπαίνουν 
σερβιέτες, χρησιμοποιημένα χαρτιά υγείας ή χαρτί κουζίνας (κατά καιρούς έχει συμβεί).

Μείωση όγκου
Παρατηρείται συχνά ένας μπλε κάδος ανακύκλωσης να είναι ασφυκτικά γεμάτος από… πέντε χαρτόνια, 
δέκα πλαστικά μπουκάλια, μερικά τενεκεδάκια. Είναι πολύ σημαντική η μείωση του όγκου των 
απορριμμάτων που μπορεί να γίνει απλά με ένα δίπλωμα των χαρτονιών, τη συμπίεση των πλαστικών 
μπουκαλιών και των αλουμινένιων κουτιών. Ο χώρος που εξοικονομείται είναι πραγματικά τεράστιος, 
ενώ την ίδια στιγμή και η εικόνα του κάδου ανακύκλωσης παρουσιάζεται βελτιωμένη.
Οι πολίτες είναι καλό επίσης να μην ρίχνουν στον κάδο συσκευασίες που είναι από δύο υλικά (π.χ. 
πλαστικό και χαρτί) αλλά να προσπαθούν να τα διαχωρίσουν, ενώ το ίδιο να γίνεται με τα γυάλινα 
μπουκάλια (κίτρινος κάδος) και τα καπάκια τους (μπλε κάδος).

Οδηγίες... Ανακύκλωσης!
αναδημοσίευση από άρθρο του
δημοσιογράφου Γιώργου Κώνστα
στα Χανιώτικα Νέα την 18/2/2010



Αυτό σημαίνει άραγε ότι ο μέσος έλληνας πολίτης 
είναι ευαισθητοποιημένος για την προστασία του 
περιβάλλοντος; Το κατά πόσο είναι, είναι ένα θέμα 
που θα μπορούσε να συζητηθεί. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ορθή περιβαλλοντικά 
συμπεριφορά δεν έχει ημερομηνία λήξης, ούτε 
διαρκεί μια μέρα μόνο. 
Είναι τρόπος ζωής και συμπεριφορών προς το 
περιβάλλον, μέσα στο οποίο ζούμε όλοι. Συνεπώς, 
δεν θα γίνει τίποτα αν ο καθένας μας δεν αναλάβει 
πλήρως τις ευθύνες του έναντι του περιβάλλοντος 
σε καθημερινή βάση, αν δεν αντιδράσει στην 
υπερκατανάλωση πόρων.

Εμείς - που στην πλειοψηφία μας ασχολούμαστε με 
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος - πόσο 
περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι είμαστε 
αλήθεια; Ας ρίξουμε μια ματιά στον τρόπο με τον 
οποίο οικειοποιούμαστε τον περιβάλλοντα χώρο 
(και τους πόρους του), δηλ. στο κατά πόσο οι δικές 

Σήμερα, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μας καθημερινές συνήθειες βοηθούν στη διατήρηση 
θεωρείται επίκαιρο θέμα. Συζητάμε για την του φυσικού μας περιβάλλοντος αναλλοίωτου για 
ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης, για το να το παραλάβουν οι επόμενες γενιές.
οικολογικό μας αποτύπωμα, για το ενεργειακό μας 
αποτύπωμα, για το ότι η Ελλάδα καλείται να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι της Ε.Ε. 
όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, 
για μείωση και ανακύκλωση των απορριμμάτων, …

Ποια είναι όμως η συμβολή του πολίτη στην 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων;
Πλησιάζει η "ώρα της Γης" (στις 27 Μαρτίου φέτος, 
στις 8:30 το βράδυ), όπου καλούμαστε και πάλι να 
"κατεβάσουμε" το γενικό διακόπτη παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος επιδεικνύοντας την 
περιβαλλοντική μας ευαισθησία. 
Πέρυσι, η Ελλάδα καταγράφηκε ως η χώρα που είχε 
τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτή τη διαμαρτυρία 
(ή μήπως ένα ακόμη περιβαλλοντικό happening;) 
που στοχεύει στην αποτροπή της κλιματικής 
αλλαγής. 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΕΙΣΑΙ;



 Ας απαντήσουμε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο (που έχει συνταχθεί από τη Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος 
του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών)- με απόλυτη ειλικρίνεια και όχι σύμφωνα με αυτό που 

κρίνουμε ότι πρέπει ή θέλουμε να κάνουμε. Και, ανάλογα με το αποτέλεσμα, ας πράξουμε. 

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ;

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΙΣΑΙ; 
ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ;

Τη βαθμολογία των απαντήσεων θα τη βρείτε στη σελ. 22

Το ερωτηματολόγιο - και η αξιολόγηση των απαντήσεων - έχει συνταχθεί από τη 
Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών 

(www.psxm.org.gr).

Διαχωρίζεις τα απορρίμματα σου σε ανακυκλώσιμα ή μη;

Πίνεις χυμό στο δρόμο, ψάχνεις για κάδο απορριμμάτων για να το πετάξεις;

Βλέπεις πολύ μικρή διαρροή νερού από τα υδραυλικά του σπιτιού σου. Καλείς τον υδραυλικό ή το
 παραμελείς;

Όταν πλένεις τα πιάτα κλείνεις την βρύση ή την αφήνεις σε συνεχή ροή;

Γεμίζεις το ποτήρι σου και δεν το καταναλώνεις όλο. Το υπόλοιπο το κρατάς για μετέπειτα
 κατανάλωση ή το απορρίπτεις στο νεροχύτη;

Χρησιμοποιείς τα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς αντί για το αυτοκίνητο σου; Αν ναι, πόσες φορές
 κατά μέσο όρο την εβδομάδα;

Ελέγχεις τις εκπομπές ρύπων του αυτοκινήτου σου; Αν ναι πόσο συχνά;

Το ποσοστό εκπομπής ρύπων ενός αυτοκινήτου παίζει για εσένα σημαντικό ρόλο στην αγορά του;

Όταν απουσιάζεις από το σπίτι κλείνεις τα φώτα ή αποσυνδέεις τις συσκευές κατανάλωσης
 ηλεκτρικού ρεύματος;

Εκτός από το ηλεκτρικό ρεύμα, χρησιμοποιείς άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

από την Μαρία Φλεμετάκη



από τον 
Μανώλη Βαρδάκη

18 Δεκεμβρίου 2009, Παρασκευή πρωί. 
Τα Χανιά έχουν ξυπνήσει με μουντό καιρό, 
συννεφιασμένο, που προμηνύει πιθανή βροχή. Οι 
συμπολίτες μας στους δρόμους όπως πάντα βιαστικοί 
ν α  πά ν ε  σ τ ι ς  δ ο υ λ ε ι έ ς  το υ ς ,  σ κ ε π τ ι κο ί ,  
προβληματισμένοι, κάποιοι από αυτούς και 
νυσταγμένοι.
Φτάνουμε στο σχολικό συγκρότημα του 8ου και 20ου 
Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Χανίων πριν ξεκινήσουν 
να έρχονται τα παιδιά. Μας υποδέχεται με χαμόγελο η 
Διευθύντρια του Σχολείου κυρία Κοντού, ρωτώντας "όλα 
καλά;" και της απαντάμε πως όλα είναι υπό έλεγχο.
Μέσα σε λίγα λεπτά ο ήλιος ξεπροβάλει, τα σύννεφα 
διαλύονται  και  τα σχολε ία αποκτούν ζωή.  
Παρακολουθούμε τα παιδιά να τρέχουν να μπουν στο προαύλιο με ζωντάνια, παιδιά που βιάζονται και ακούμε μια 
μητέρα να λέει "παιδί μου για τ΄όνομα του Θεού πρόσεχε, γιατί τρέχεις;" και η απάντηση! "μα μαμά σήμερα είναι 
εδώ το Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης!".
Έτσι ξεκίνησε μια διαφορετική ημέρα για τα Χανιά, που δέχονταν μια εκδήλωση με πολύ κέφι, γέλια, τραγούδια, 
παιχνίδια, δώρα αλλά κυρίως διδαχή των παιδιών για ένα καίριο θέμα την διαχείριση των απορριμμάτων - την 
ανακύκλωση. 

Το Λούνα Παρκ μας παραχωρήθηκε με την ευγενική χορηγία της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 
(που την ευχαριστούμε θερμά) και προσέφερε μια μοναδική εμπειρία στα παιδιά των δημοτικών σχολείων και του 
νηπιαγωγείου του σχολικού συγκροτήματος, για παιχνίδι και περιβαλλοντική ενημέρωση ταυτόχρονα.
Για τη σωστή του διεξαγωγή, άτομα από υπεύθυνη εταιρεία προωθήσεων βρισκόταν στον χώρο, για να 
διασκεδάσουν με τα παιδιά και να τους μοιράσουν δώρα, μουσικοί παραγωγοί που με την κατάλληλη μουσική 
δημιουργούσαν ένα ευχάριστο κλίμα και βέβαια κλιμάκιο της ΔΕΔΙΣΑ που συμμετείχε στις δράσεις και 
απαντούσε στις απορίες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 
Παιχνίδια όπως στόχος, κρίκοι, κάδος, παζλ, memory, twister, κύβοι και άλλα με θεματολογία την ανακύκλωση, 
αναπτύχθηκαν στον προαύλιο χώρο των σχολείων και σκοπός τους ήταν μέσα από το παιχνίδι οι μικροί μας φίλοι 
να εξοικειωθούν με την ιδέα της ανακύκλωσης, να εκπαιδευτούν για το ποια υλικά ανακυκλώνονται και να 
παροτρύνουν τους μεγαλύτερους για ενεργό και συνειδητή συμμετοχή, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής όλων μας.
Οι μαθητές χωρίζονταν σε ομάδες και διαδοχικά σε πλαίσιο ευγενούς άμιλλας διαγωνίζονταν στα παιχνίδια. Εδώ 
είναι το πιο ενδιαφέρον από δικής μου άποψης σημείο, τα παιδιά πέραν του έντονου ενθουσιασμού που 
έδειχναν, είχαν πολύ καλή γνώση σε θέματα ανακύκλωσης. Είναι χαρακτηριστική η συζήτηση της Προέδρου της 
ΔΕΔΙΣΑ κυρίας Μυλωνάκη, με έναν μαθητή της 2ας τάξης του δημοτικού σχολείου, όπου έγινε σε μορφή 
συνέντευξης και ο μικρός μαθητής γνώριζε όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά, τι πρέπει να κάνουμε και πού τα 
ανακυκλώνουμε, στο τέλος δε έκανε και πρόταση για αύξηση των κάδων ανακύκλωσης!

Το Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης στα Χανιά 



Η διευθύντρια του 8ου δημοτικού σχολείου κυρία Βέρα Κοντού ανέφερε ότι "εμείς οι δάσκαλοι γνωρίζουμε ότι 
μόνο με βιωματικό τρόπο τα παιδιά μπορούν να νιώσουν πραγματικά και να εξοικειωθούν με οποιαδήποτε 
έννοια. Προσπαθούμε εδώ και δύο χρόνια μέσα από περιβαλλοντικά προγράμματα, να ευαισθητοποιήσουμε τα 
παιδιά και να πραγματοποιήσουν την έννοια της ανακύκλωσης στο σχολείο, στο σπίτι, στο δρόμο. Η σημερινή 
ημέρα είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουν τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι, την ανακύκλωση και να καταλάβουν πόσο 
σημαντική είναι. Ευχαριστούμε πολύ την ΔΕΔΙΣΑ που ήρθε στο σχολείο μας και ομόρφηνε την αυλή μας." 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΙΣΑ κ. Λευτέρης Κοπάσης υποστήριξε ότι "η πολιτική της ΔΕΔΙΣΑ για την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, ειδικά των παιδιών, για το ζήτημα της ανακύκλωσης παίρνει 
σάρκα και οστά μέσα από την αρωγή της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, εταιρία που μας βοηθά 
με ενημερωτικό υλικό, κάδους, εκδηλώσεις και δημοσιότητα ώστε να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα που 
βρίσκεται στη βάση της όλης προσπάθειας μας."
Τέλος η Αντιδήμαρχος Χανίων και Πρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ κυρία Θεοχαρούλα Μυλωνάκη υπογράμμισε ότι "και 
αυτή η εκδήλωση εντάσσεται στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνει η Επιχείρηση μας για την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση στο κομμάτι της ανακύκλωσης. Όπως ξέραμε και αντιλήφθηκαν όλοι σήμερα, μέσα από το 
παιχνίδι και την διασκέδαση τα παιδιά μπορούν να προσεγγίσουν με τον πιο ιδανικό τρόπο, την ανακύκλωση. 
Όμως και για εμάς τους ίδιους το σημερινό ήταν ένα μάθημα από τα παιδιά, γιατί είδαμε ότι γνωρίζουν πολλά και 
απαιτούν ακόμα περισσότερα από εμάς που είμαστε υπεύθυνοι για την ανακύκλωση στον τόπο μας. Πιστεύω ότι 
περάσαμε το μήνυμα της ανακύκλωσης στα παιδιά αυτής της ηλικίας, που είναι οι καλύτεροι δέκτες για την 
προστασία του περιβάλλοντος".
Στο τέλος της εκδήλωσης μοιράστηκαν σε όλα τα παιδιά μπαλόνια και μαγνητάκια, χωρίς να υπάρχουν νικητές 
και ηττημένοι, μόνο κερδισμένοι και καλύτεροι γνώστες της ανακύκλωσης. Εγώ κρατώ μόνο την εικόνα ενός 
μικρού κοριτσιού που, κρατώντας το μπαλόνι της, με κοίταξε με μία λάμψη στα ματάκια της και με ρώτησε "πότε 
θα μας ξανάρθετε;"!



Αγαπητή αναγνώστρια, 

ευχαριστούμε για την υποστήριξη στο έργο μας, που αφορά όλους μας!
Πραγματικά για το φελιζόλ δεν υπάρχει αναπτυγμένη αγορά ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Το φελιζόλ ως 
υλικό εντάσσεται είτε στα απόβλητα συσκευασίας (αν προέρχεται από συσκευασίες), είτε στα απόβλητα 
κατασκευών για τα οποία εκκρεμεί η υπογραφή Προεδρικού Διατάγματος για την διαχείρισή τους 
(ωστόσο έχουν ήδη αξιολογηθεί θετικά πάνω από δέκα συστήματα διαχείρισης και αναμένεται η έγκριση 
τους μόλις ισχύσει το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα).
Σε περίπτωση όμως που διαθέτετε μεγάλες ποσότητες, επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας για να σας 
ενημερώσουμε τι δυνατότητες έχετε στο νομό μας να τις προωθήσετε προς επαναχρησιμοποίηση / 
ανακύκλωσή τους, στον κατασκευαστικό τομέα.
Κλείνοντας, να σας γνωρίσουμε ότι στην ιστοσελίδα μας στην διεύθυνση www.dedisa.gr θα βρείτε 
πληροφορίες και οδηγίες για την ανακύκλωση και τα είδη που ανακυκλώνονται στον τόπο μας (Οδηγός 
Ανακύκλωσης), που συνεχώς ενημερώνεται.

Αγαπητή Συντακτική Ομάδα, συνεχίστε να μας ενημερώνετε υπεύθυνα!

Με αφορμή την δημοσίευση του "Οδηγού … ανακύκλωσης" στα Χανιώτικα Νέα, που κυκλοφόρησαν την 
Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου, την οποία βρήκα ιδιαίτερα κατατοπιστική και χρήσιμη, θα ήθελα να ενημερωθώ 
για την διαχείριση του φελιζόλ. Στον οδηγό αναφέρεται ότι το φελιζόλ δεν ανακυκλώνεται, ωστόσο το 
βλέπω αρκετές φορές στον μπλε κάδο και μέχρι τώρα θεωρούσα ότι μπορεί να ανακυκλωθεί. 

Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Μιχελιουδάκη Κωνσταντίνα
 Πωλήτρια

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ από τη σελιδα 19
(απαντήσεις ΝΑΙ)

1 - 3: Διαθέτεις πολύ περιορισμένη περιβαλλοντική ευαισθησία και ελλιπής περιβαλλοντική ενημέρωση. 
Πέντε λεπτά από το χρόνο σου αρκούν για να διαβάσεις τα φυλλάδια που φτάνουν στα χέρια σου, μην τα 
πετάς! Ενημερώσου και επιτέλους ενεργοποιήσου με μικρά και σταδιακά βήματα. Δείξε την ευαίσθητη 
πλευρά σου!

4 - 6: Είσαι σε πολύ σωστό δρόμο! Η περιβαλλοντική σου ευαισθησία είναι σε μέτριο επίπεδο και μπορεί 
να φτάσει σε άριστο! Ενημερώσου παραπάνω και ενημέρωσε και τον συμπολίτη σου! Μην τον αφήνεις 
στην άγνοια του! Συνέχισε να προστατεύεις το περιβάλλον!

7 - 10: Συγχαρητήρια! Διαθέτεις πολύ έντονη περιβαλλοντική ευαισθησία! Δώστε το παράδειγμα και στους 
άλλους! Μπορεί να σας ακολουθήσουν!



από την Ερωφίλη Γαγάνη

(IUCN). 
Ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την προστασία 
και διατήρηση της βιοποικιλότητας  που 
αποκαλύπτει ότι το 15%, 171 είδη σπονδυλόζωων, 
και το 50%, 297 είδη των ασπόνδυλων, εντάσσονται 
σε κατηγορίες κινδύνου. 
Το βιβλίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας www.zoologiki.gr 

Το EcoTopten ανήκει σε ένα Ευρωπαϊκό Πως μπορούμε να συμβάλλουμε στην 
δίκτυο παρόμοιων δικτυακών τόπων με αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
την ονομασία Topten. Η ιδέα ξεκίνησε το αλλά και στην προσπάθεια μείωσης των 
2000 στην Ελβετία. Είναι ένα διαδικτυακό εκπομπών άνθρακα, μέσω απλών 
εργαλείο αναζήτησης και παρουσίασης καθημερινών αλλαγών στις συνήθειες μας;

των καλύτερων συσκευών, από πλευράς Πόσες τέτοιες αλλαγές είναι καθένας από μας 
κατανάλωσης ενέργειας. Στην πρώτη φάση διατεθειμένος να κάνει ώστε να μειώσει το 
λειτουργίας του, το EcoTopten παρουσιάζει ψυγεία ανθρακικό του αποτύπωμα;
και αυτοκίνητα, ενώ θα εμπλουτιστεί με Το ανθρακικό μας αποτύπωμα ή αποτύπωμα 
περισσότερα προϊόντα στη συνέχεια. διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί το αντίκτυπο των 
H Ελλάδα δημιούργησε το δικό της δικτυακό τόπο δραστηριοτήτων μας σε σχέση με την κατανάλωση 
www.ecotopten.gr το 2009. ρεύματος, την χρήση μεταφορών, την επιλογή 
Η Greenpeace σύνταξε τον πράσινο οδηγό για τα προιόντων, την παραγωγή αποβλήτων.

www.mycarbonfootprint.eu/index.cfm?language=elηλεκτρονικά που είναι διαθέσιμος στην διεύθυνση 
www.greenpeace.org/greece/news/electronics-guide 

Tο "Κόκκινο βιβλίο 
των απειλούμενων 
ζώων της Ελλάδας", 
επ ικα ιροπο ιήθηκε  
έπειτα από 17 χρόνια 

από την Ελληνική Ζωολογική 
Εταιρεία, σε συνεργασία με 
ά λ λ ε ς  π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ έ ς  
οργανώσεις και αξιολογεί 
συνολικά την κατάσταση 422 
ειδών, με βάση τα διεθνώς αποδεκτά κριτήρια της 
Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης 
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Μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΔΙΣΑ (www.dedisa.gr) μπορούν οι πολίτες να μην 
αφήσουν τίποτα να πάει χαμένο!

Στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΙΣΑ λειτουργεί δικτυακός τόπος όπου ο καθένας μπορεί να 
"ανεβάσει" αγγελία για αντικείμενα που θεωρεί ότι δεν χρειάζεται πλέον και επιθυμεί να 
τα χαρίσει (αποκλειστικά). Με αυτόν τον τρόπο, εκτός του ότι κάποιοι πολίτες 
αποκτούν αντικείμενα που πιθανά να μην μπορούν αλλιώς να τα αποκτήσουν, 
συνεισφέρουμε ουσιαστικά στη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων.

Η παγκόσμια τάση στην διαχείριση απορριμμάτων των 3 R: Reduce-Reuse-Recycle, ή 
στα ελληνικά: Μείωση - Επαναχρησιμοποίηση - Ανακύκλωση, πρέπει να βρει την 
έκφραση της και στον τόπο μας, τα ΧΑΝΙΑ !


