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Εκδηλώσεις ενημέρωσης εκπαιδευτικών και μαθητών από 

τη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου για την ανακύκλωση 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: σελίδα 2

Ο Μίνως Ανακύκλωντας δημιουργεί μια «Γωνιά Ανακύκλωσης» 

στα Γυμνάσια της περιοχής ΣΒΑΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: σελίδα 4

Επισκέψεις των Γυμνασίων της περιοχής ΣΒΑΑ στο Κ.Δ.Α.Υ. Ηρακλείου 
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Εκδηλώσεις ενημέρωσης από τη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

του Δήμου Ηρακλείου για την αξία της Ανακύκλωσης
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Εκδήλωση με αντικείμενο την παρουσίαση των δράσεων 

εκπαίδευσης στα σχολεία σχετικά με την ανακύκλωση 

οργάνωσε η Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 

Δήμου Ηρακλείου δια της Αντιδημαρχίας Κυκλικής 

Οικονομίας, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού, την Τρίτη 6 

Δεκεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βικελαίας 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 

Ενημερωτική Έκδοση της Αντιδημαρχίας Κυκλικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού 

Δήμος Ηρακλείου    I    Τεύχος Νο 5    I   Δεκέμβριος 2022

 Ο Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού, Κώστας Βαρδαβάς, 

παρουσίασε τη στρατηγική και τους στόχους της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 

Δήμου Ηρακλείου όσον αφορά στην Κυκλική Οικονομία και στην ορθή διαχείριση των 

απορριμμάτων σύμφωνα πάντα και με την κείμενη νομοθεσία.  Επίσης, αναφέρθηκε και σε 

ευρύτερες πολιτικές του Δήμου για την προστασία του περιβάλλοντος (βιώσιμη κινητικότητα, 

ενεργειακά θέματα κλπ.).  Τέλος, αναφερόμενος στη δράση  RECYCLERS! ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ 

ΣΑΣ «ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ», τόνισε ότι η σχολική κοινότητα, εκπαιδευτικοί και μαθητές, είναι 

αυτοί που μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη διάδοση των πολιτικών που αφορούν στην 

ανακύκλωση αλλά και ευρύτερα στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Εκδηλώσεις ενημέρωσης εκπαιδευτικών και μαθητών από 

τη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

του Δήμου Ηρακλείου για την ανακύκλωση 

Υπηρεσία Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης Δήμου Ηρακλείου

Mάθετε περισσότερα

Συμμετέχουμε

Ανακυκλώνουμε

Επαναχρησιμοποιούμε

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το π αρόν υ λοπ οι εί ται  στο π λαί σι ο του έργου:
«Ε π ι κοιν ωνια κό Σχέδι ο (Ε.Σ.) γ ια  τ ην Ανακύκλ ω ση &  Επ αν αχρησι μο π οίη ση 

(ΣΒ ΑΑ Δήμο υ Ηρακλεί ου 2014-2020 )» του Ε.Π. «Κ ΡΗΤΗ» 2014-202 0

Με τη συγ χρη ματοδότηση της Ελ λάδας και της Ε υρωπ αϊ κής Έ νω σης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ

Δράσεις Εκπαίδευσης για την Ανακύκλωση στο Σχολικό Περιβάλλον

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ RECYCLERS! 

ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ «ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου, 2022 ώρα: 10:00 π.μ.

Βικελαία Βιβλιοθήκη

(Μέγαρο «Αχτάρικα» - Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου) 
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Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης, διευθυντές, καθηγητές και μαθητές από τα Δημοτικά, 

Γυμνάσια και Λύκεια σχολεία του Δήμου Ηρακλείου. Παράλληλα έγιναν παρουσιάσεις και ομιλίες 

από εκπαιδευτικούς και διευθυντές Γυμνασίων σχολείων για την αξία της ανακύκλωσης και 

επαναχρησιμοποίησης των υλικών καθώς και αναφορά στη σπουδαιότητα της βιωματικής 

διαδικασίας όσον αφορά στη διαλογή των υλικών εντός της σχολικής κοινότητας. 

Παρουσιάστηκαν και δράσεις ενημέρωσης  προς τους μαθητές Δημοτικών σχολείων, μέσω v�deo 

καθώς και διαδραστικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  
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Στόχος ήταν η ενθάρρυνση των σχολικών κοινοτήτων να εντάξουν την ανακύκλωση στην 

καθημερινότητά τους ως μια σημαντική εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την οποία οι μαθητές 

θα συμφιλιωθούν με τη σωστή διαλογή των υλικών στην πηγή αλλά και την προστασία του 

περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία της Δ/νσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου για τη δημιουργία «γωνιών ανακύκλωσης» 

στα γυμνάσια της περιοχής ΣΒΑΑ (Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) με τίτλο: 

«RECYCLERS! ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ “ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ”». 

Οι μαθητές - φίλοι του «Μίνου Ανακύκλωντα» γέμισαν τις δικές τους γωνιές με ανακυκλώσιμα 

υλικά συλλέγοντας και τοποθετώντας στον μπλε κάδο όλα τα πλαστικά, στον κίτρινο κάδο όλες τις 

χάρτινες συσκευασίες και στον κόκκινο κάδο όλα τα αλουμινένια αντικείμενα. Μέσα από το proj-

ect αναδείχθηκε η σημασία της ομαδικότητας και της περιβαλλοντικής συνείδησης και δόθηκε το 

έναυσμα στους μαθητές να προσπαθήσουν περισσότερο για την μείωση των απορριμμάτων που 

παράγουν εντός της σχολικής κοινότητας.
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Tα Γυμνάσια σχολεία της περιοχής ΣΒΑΑ είχαν την 

ευκαιρία να συμμετάσχουν στο project που υλοποίησε η 

Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου

Ηρακλείου με τίτλο: RECYCLERS! ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ

ΣΑΣ «ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ».

Συγκεκριμένα στη δράση συμμετείχαν το 1ο, το 3ο, 

το 4ο, το 6ο, το 9ο, το 11ο, το 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου  

και το Γυμνάσιο Ευρωπαϊκής Παιδείας.

Kατά τη διάρκεια του project οι μικροί 

Recyclers, μαθητές-φίλοι του Μίνου 

Ανακύκλωντα δημιούργησαν τις δικές τους 

γωνιές για τη συγκέντρωση ανακυκλώσιμων 

υλικών. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν 

ΜΠΛΕ κάδοι  για όλα τα πλαστικά, ΚΙΤΡΙΝΟΙ 

κάδοι όλες τις χάρτινες συσκευασίες, 

ΚΟΚΚΙΝΟΙ κάδοι για όλα τα αλουμινένια 

αντικείμενα και κάδοι ΑΦΗΣ όλες τις 

μπαταρίες. 

Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές των Γυμνασίων 

εξοικειώθηκαν περισσότερο με τη διαδικασία της 

σωστής διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών στην 

πηγή καθώς και με τη συνολικότερη αξία της 

Ανακύκλωσης στο σχολικό τους περιβάλλον. 

Παράλληλα, μέσα από το project αναδείχθηκε η 

ομαδικότητα και η περιβαλλοντική συνείδηση 

κάνοντας τους μαθητές πιο συνειδητοποιημένους 

πολίτες που μάχονται για τη μείωση των 

απορριμμάτων που παράγουν εντός της σχολικής 

κοινότητας.

Ο Μίνως Ανακύκλωντας δημιουργεί μια «Γωνιά Ανακύκλωσης» 

στα Γυμνάσια της περιοχής ΣΒΑΑ
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Σε μια προσπάθεια ολοκληρωμένης ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των μαθητών για τη σπουδαιότητα της 

ανακύκλωσης, η Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 

Δήμου Ηρακλείου οργάνωσε επισκέψεις Γυμνασίων 

σχολείων της περιοχής ΣΒΑΑ, στο Κέντρο Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 22-24 Νοεμβρίου 

2022 σε συνέχεια του  project των «Γωνιών Ανακύκλωσης» στο 

οποίο ήδη είχαν συμμετάσχει οι μαθητές των Γυμνασίων σχολείων. 

Οι μαθητές ενημερώθηκαν για την πορεία που ακολουθούν τα 

ανακυκλώσιμα υλικά και κατανόησαν στην πράξη πόσο σημαντική 

είναι η σωστή διαχείριση των σχολικών απορριμμάτων αλλά και η 

επεξεργασία των ανακυκλώσιμων υλικών.  

Επισκέψεις των Γυμνασίων της περιοχής ΣΒΑΑ στο Κ.Δ.Α.Υ. 

Ηρακλείου
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Εκδηλώσεις ενημέρωσης από τη Δ/νση Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου για την αξία της Ανακύκλωσης

Θέλοντας να ενισχύσει την ενημέρωση των μαθητών 

για την αξία της ανακύκλωσης, η Δ/νση Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου διοργάνωσε 

βιωματικές εκδηλώσεις στα Δημοτικά σχολεία της 

περιοχής ΣΒΑΑ. Σκοπός των εκδηλώσεων ήταν την 

εξοικείωση των μικρών μαθητών (Recyclers) με τη 

διαχείριση των απορριμμάτων και το σεβασμό που όλοι 

πρέπει να δείχνουμε προς το περιβάλλον. 

Συγκεκριμένα, oι μαθητές των δημοτικών σχολείων Ευρωπαϊκής Παιδείας, 44ο και 6ο είχαν την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενδιαφέροντα ενημερωτικά βίντεο με θέμα την Ανακύκλωση και 

επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Επίσης, έγιναν παρουσιάσεις και ομιλίες από αρμόδια στελέχη 

της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου σχετικά με τα υλικά (όπως π.χ. 

χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο) που πρέπει να ανακυκλώνουν σε κάθε κάδο καθώς και με τα οφέλη 

της Ανακύκλωσης στο σχολικό περιβάλλον και την κοινωνία. Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με ένα 

σύντομο «παιχνίδι» όπου ο κάθε Recycler τοποθετούσε ένα ανακυκλώσιμο αντικείμενο στο σωστό 

κάδο ανακύκλωσης.




