
 
 

“ΕΝΑΣ ΚΟΥΚΟΣ ΔΕ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ” 

 
Η Ομάδα Περιβαλλοντικής Ομάδας του Γυμνασίου Αλιβερίου την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008 

επισκέφτηκε το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και το Κέντρο Ανακύκλωσης Αλουμινίου 

(ΚΑΝΑΛ) στο Μαρούσι.  

Είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά ποια υλικά ανακυκλώνονται και να ενημερωθούμε για τη 

λειτουργία των Κέντρων αυτών, τη συνεργασία τους με τους Δήμους και το Νόμο 2939 Άρθρο 8 για τους 

όρους και τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.  

Μάθαμε ότι όλο και περισσότεροι δήμοι υπογράφουν συνεργασία με Κέντρα Ανακύκλωσης και ότι η 

συμμετοχή του Δήμου στα έξοδα είναι περιορισμένη. Αφορά τους μισθούς των υπαλλήλων, τη συντήρηση 

του απορριμματοφόρου και τα καύσιμα μεταφοράς στο ΚΔΑΥ. Το κοντινότερο σε μας ΚΔΑΥ λειτουργεί στο 

Σχηματάρι.  

Νοιώσαμε μεγάλη απογοήτευση που στην πόλη μας δεν γίνεται ΚΑΜΙΑ προσπάθεια, ΟΥΤΕ 

ΥΠΑΡΧΕΙ σχέδιο για εφαρμογή ανακύκλωσης παρά βρισκόμαστε ακόμα στην ξεπερασμένη και επιζήμια 

για το περιβάλλον χωματερή. Επιθυμία μας είναι η γενιά μας να είναι πρωτοπόρος στην ανακύκλωση γι’ 

αυτό ξεκινήσαμε εδώ και τρία χρόνια πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού και μελανιών με την ΑΓΕΤ-

ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ και ανακύκλωση μπαταριών με την ΑΦΗΣ.  

Η μεγάλη ανταπόκριση των μαθητών και των πολιτών κατά τη φετινή σχολική χρονιά μας οδήγησε 

στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούμε πλέον να ανταποκριθούμε στη διαχείριση του τεράστιου όγκου των 

απορριμμάτων. Το σχολείο μπορεί να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και να τους κάνει συνειδητούς 

πολίτες αλλά σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υποκαταστήσει το Δήμο. 

Απαιτούμε ο δήμος να αφουγκραστεί τη φωνή μας και να δραστηριοποιηθεί εφαρμόζοντας 

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης και στο Δήμο μας.  

 

                                                                                     Με εκτίμηση 

Η Ομάδα Περιβαλλοντικής Ομάδας του Γυμνασίου Αλιβερίου 

      Συντονίστριες καθηγήτριες: Γλάρου Κονδυλία-Μακρίδου Χριστίνα 
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