
Ανακύκλωση χαρτιού... Γινόμαστε ενεργοί πολίτες... ανακυκλώνουμε!

Ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα του πλανήτη μας είναι

η  συσσώρευση  τεράστιων  -  μη  αξιοποιήσιμων  -  ποσοτήτων  απορριμμάτων.  Η

ανακύκλωση  και  επαναχρησιμοποίηση  υλικών  αποτελεί  την  πιο  κατάλληλη  μέθοδο

αντιμετώπισης  του  ζητήματος.  Το  χαρτί  συλλέγεται  και  ανακυκλώνεται  πιο  εύκολα  από

οποιοδήποτε άλλο υλικό, όμως η παραγωγή και η υπερκατανάλωση του από όλους μας,

ανεξαρτήτως  ηλικίας,  σε  διάφορες  δραστηριότητες  της  καθημερινότητάς,  επηρεάζει  το

περιβάλλον.  Ωστόσο,  στη  χώρα  μας,  τα  ποσοστά  ανακύκλωσης  χαρτιού  παραμένουν

χαμηλά.  Κύρια αιτία είναι η ελλιπής ενημέρωση των πολιτών από την σχολική ηλικία σε

περιβαλλοντικά ζητήματα.

Το χαρτί είναι ένα φυσικό προϊόν. Η ανακύκλωση του είναι μια διεργασία, που αν γίνεται

σωστά, μπορεί να είναι οικονομικά συμφέρουσα, φιλική προς το περιβάλλον και να δίνει

καλής ποιότητας ανακυκλωμένο χαρτί. Πολλές είναι οι δραστηριότητες που επιβαρύνουν

το περιβάλλον σε όλη τη διάρκεια ζωής - παραγωγής του χαρτιού. Από τη στιγμή δηλαδή

που καλλιεργείται ή κόβεται ένα δάσος για το σκοπό αυτό, μέχρι να παραχθεί το χαρτί, να

φτάσει στα χέρια του καταναλωτή, να χρησιμοποιηθεί και να αχρηστευθεί.

Η ανακύκλωση σώζει τα αγαθά που προσφέρει η φύση από την τελική εξάντλησή τους.

Με την ανακύκλωση μπορούμε ξανά και ξανά να χρησιμοποιήσουμε κάποιο υλικό. Έτσι

αποφεύγουμε  την  κατάχρηση  πρώτων  υλών  που  μας  προσφέρει  η  γη  και  την

προστατεύουμε επίσης από επιπλέον ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο και η ανακύκλωση

χαρτιού  προσφέρει  πολλά στο  περιβάλλον. Σώζει  τα δάση από αποψίλωση, μειώνει τα

απορρίμματά μας, αφού χρησιμοποιεί πεταμένο χαρτί και με την προηγμένη τεχνολογία

μας ξαναδίνει καινούριο, ανακυκλωμένο χαρτί, έτοιμο για χρήση. 

Οι  αναπτυγμένες  χώρες  δίνουν  μεγάλη  σημασία  στην  ανακύκλωση  του  χαρτιού.

Επιπλέον, πραγματοποιούνται έρευνες και μελέτες για την ανάπτυξη καλύτερων μεθόδων

ανακύκλωσης  και  προωθείται  επαρκώς  η  βιομηχανία  της  ανακύκλωσης.  Ταυτόχρονα,

υπάρχουν  νόμοι  που  συνιστούν  την  ανακύκλωση  και  απαγορεύουν  την  απόρριψη



ανακυκλώσιμων  υλικών.  Η  Ελλάδα  είναι  από  τις  χώρες  που  προσπαθούν  να

ακολουθήσουν  αυτό  το  παράδειγμα.  Ως  επί  το  πλείστον,  γίνονται  αξιοσημείωτες

προσπάθειες  τόσο  από  χαρτοβιομηχανίες,  όσο  και  από  οικολογικές  οργανώσεις,  με

σκοπό την ευαισθητοποίηση του Έλληνα πολίτη σε θέματα ανακύκλωσης.

Είναι  λοιπόν  επιτακτική  η  ανάγκη  να  αντιμετωπιστεί  άμεσα  το  σοβαρό  πρόβλημα  της

διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως προστάζει και η τρέχουσα πολιτική αποβλήτων της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βασίζει τη διαχείρισή τους στην έννοια της ιεραρχίας των

αποβλήτων.  Ειδικότερα,  τα  απόβλητα  πρέπει  καταρχάς  να  ελαχιστοποιούνται  και  στη

συνέχεια  αν  δεν  είναι  εφικτό  να  αποτρέπεται  η  παραγωγή  τους,  θα  πρέπει  να

επαναχρησιμοποιούνται, να ανακυκλώνονται και να ανακτούνται.

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής  (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.),  ο αρμόδιος  φορέας για

τη διαχείριση των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου Αττικής, δραστηριοποιείται στον τομέα

ανακύκλωσης  χαρτιού  με  το  σύστημα  Διαλογής  στην  Πηγή  (ΔσΠ),  εφαρμόζοντας

πρόγραμμα συλλογής του έντυπου χαρτιού σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής. 

Ο Δήμος Κηφισιάς, με την υπ΄αριθμ. 673/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ενέκρινε

την  συμμετοχή  του  στο  πρόγραμμα  αυτό και  έχει  τοποθετήσει  ειδικούς  κάδους  στα

παρακάτω κεντρικά σημεία: 

 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ   (Διονύσου & Μυρσίνης)

 ΒΙΛΑ ΚΩΣΤΑ   (Λουκή Ακρίτα 4, Ν. Ερυθραία

 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ   (Ελ. Βενιζέλου 173)

 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ   (Μαργαρίτας 9)



 ΔΗΜΟΤΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ   (Φασίδερη 2A )

 ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΕΚΑΛΗΣ   (Πλατεία Κέννεντυ)

 ΕΚΑΛΗ CLUB   (Λόφου 15)

 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ   (Πανόρμου &  Αρτάκη )

 ΑΝΑΞΑΓΟΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ   (Καζαντζάκη 29)

 2ο & 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ   (Σπετσών & Ψαρών)

 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ   (Μάτσα 32, Κηφισιά)

 ΚΤΕΟ AUTOVISION   (Καλυφτάκη 1, Κηφισιά)

 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ   (Αχαρνών 43, Κηφισιά)

 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ   (Ναυπλίου & Πελοποννήσου)

 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ   (Πελοποννήσου 3)

 NEW BAKE   (Θηβαϊδος 8, Κηφισιά)

Επίσης,  στο  Δήμο  Κηφισιάς  πραγματοποιούνται  δρομολόγια  από  το  Κινητό  Πράσινο

Σημείο  (κινούμενο  όχημα  διακριτής  συλλογής  ανακυκλώσιμων  υλικών  και

ευαισθητοποίησης)  της  Περιφέρειας  Αττικής,  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  “THE

GREEN CITY”.  Εκεί  ο  πολίτης  μπορεί  να  εναποθέσει  ανακυκλώσιμα  υλικά,  όπως  και

χαρτί,  με  ανταποδοτικό  μάλιστα  χαρακτήρα.  Για  την  ενημέρωση  των  δρομολογίων,

παρακαλούμε επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://thegreencity.gr/routes


