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Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο αποτελεί τμήμα ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού υλικού για 
την ορθολογική μείωση των απορριμμάτων, το οποίο πέρα από τον συγκεκριμένο 
ενημερωτικό οδηγό, υποστηρίζεται από δύο εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα οποία 
απευθύνονται στους/τις εκπαιδευτικούς και στους/τις μαθητές/τριες της Δημοτικής και της 
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με στόχο την ενίσχυση 
και υποστήριξη του εκπαιδευτικού τους έργου, στα θέματα που αφορούν στην ορθολογιστική 
διαχείριση των απορριμμάτων, με έμφαση στη Μείωση-Επαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση, 
στο σχολείο.  
 
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο δεν αποσκοπεί απλά να ενημερώσει, αλλά 
επιδιώκει να παρέχει τις βασικές εκείνες γνώσεις σε πτυχές και ζητήματα της ορθολογικής 
διαχείρισης των απορριμμάτων στον τόπο μας, ώστε ο κάθε ένας από εμάς, εκπαιδευτικός 
και μη, να κατανοήσει και να αντιληφθεί όχι μόνο τη σοβαρότητα του προβλήματος, αλλά και 
να γνωρίσει τις ισχύουσες πολιτικές και  νομοθεσίες σε σχέση με τη διαχείριση των 
απορριμμάτων, τις επιπτώσεις τους στη ζωή μας και στο περιβάλλον, τις μεθόδους 
επεξεργασίας τους, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε σε επίπεδο 
καθημερινότητας να συμβάλουμε στην απάμβλυνση του προβλήματος.  
 
Ειδικότερα, το συγκεκριμένο βοήθημα περιλαμβάνει ειδικό γλωσσάρι επεξήγησης βασικών 
εννοιών σχετικών με τα απορρίμματα και αναπτύσσεται σε εννέα βασικά κεφαλαία, τα οποία 
με συνεκτικό και συνοπτικό τρόπο προσεγγίζουν το ζήτημα των απορριμμάτων, 
επιδιώκοντας να μας παρέχουν τη βασική γνώση σε σχέση με: 
 
o Το ζήτημα των απορριμάτων ως θεμελιώδες ζήτημα των σύγχρονων κοινωνιών, αλλά 

και τη σημασία της διαχείρισής τους με βασικό παράγοντα την ανάδειξη του ρόλου του 
πολίτη στην αντιμετώπισή του. 

o Τα απορρίμματα δίνοντας έμφαση στα ΑΣΑ, στα επικίνδυνα απόβλητα και στα απόβλητα 
από επαγγελματικές δραστηριότητες. 

o Τις παραγόμενες ποσότητες απορριμμάτων και τη σύνθεσή τους. 
o Τις μεθόδους διαχείρισης των απορριμμάτων. 
o  Την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 
o  Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων.  
o Τις μεθόδους επεξεργασίας και υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων 
o Τις υφιστάμενες υπηρεσίες και υποδομές διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κύπρο 
 
Καταληκτικά, σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο βοήθημα, δεν αναπτύχθηκε αποκλειστικά για 
την τυπική εκπαίδευση, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί από τον κάθε πολίτη και επαγγελματία, 
με βάση το ειδικό πλαίσιο αναφοράς του, για να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει, να 
εκπαιδεύσει αλλά κυρίως να κινητοποιήσει και να ενεργοποιήσει τους πολίτες προς την 
κατεύθυνση της μείωσης των απορριμμάτων, ως παράγοντα διασφάλισης της ποιότητας 
ζωής και επίτευξης της αειφόρου ανάπτυξης. 
 


