
Πρόγραµµα Ανακύκλωσης χαρτιού στον ∆ήµο Κηφισιάς

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 ίσως την
πιο  κατάλληλη  µέθοδο  αντιµετώπισης  του  ζητήµατος.  Το  χαρτί  συλλέγεται  και
ανακυκλώνεται πιο εύκολα από οποιοδήποτε άλλο υλικό, ενώ χρησιµοποιείται από
όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, σε διάφορες δραστηριότητες της καθηµερινότητάς.
Στη  χώρα  µας  ωστόσο,  τα  ποσοστά  ανακύκλωσης  χαρτιού  παραµένουν  χαµηλά.
Κύρια  αιτία είναι  η  ελλιπής ενηµέρωση των πολιτών,  από  την σχολική  ηλικία, σε
περιβαλλοντικά ζητήµατα.
 
Ο  Ειδικός  ∆ιαβαθµιδικός  Σύνδεσµος  Νοµού  Αττικής  (Ε.∆.Σ.Ν.Α.),  ο  αρµόδιος
φορέας  για  τη  διαχείριση  των  απορριµµάτων  του  λεκανοπεδίου  Αττικής,
δραστηριοποιείται στον τοµέα ανακύκλωσης χαρτιού µε το σύστηµα ∆ιαλογής στην
Πηγή (∆σΠ), εφαρµόζοντας πρόγραµµα συλλογής του έντυπου χαρτιού σε ∆ήµους
της Περιφέρειας Αττικής. Ο ∆ήµος Κηφισιάς, µε την υπ΄αριθµ. 673/2017 Απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενέκρινε την συµµετοχή του στο πρόγραµµα αυτό..
 
Τα οφέλη από τη συµµετοχή του ∆ήµου στο εν λόγω πρόγραµµα αναµένονται να
είναι πολλαπλά, κυρίως µέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης
και δραστηριοποίησης των δηµοτών, και ιδιαίτερα των µαθητών, της µείωσης των
απορριµµάτων  που  καταλήγουν  στο  ΧΥΤΑ και  της  εξοικονόµησης  ενέργειας  και
φυσικών  πόρων.  Το  συγκεκριµένο  πρόγραµµα  θα  λειτουργεί  παράλληλα  µε  την
συλλογή  σε  µικρούς  µπλε  κάδους,  ειδικούς  για  χαρτί,  πλαστικό,  αλουµίνιο,  που
έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα σηµεία στον δήµο µας µε πρωτοβουλία του ∆ήµου
Κηφισιάς και µε τη βοήθεια της εταιρείας Executive Lease που δραστηριοποιείται



στο χώρο του leasing.
 
Το  πρώτο  σκέλος  του  προγράµµατος  του  Ε.∆.Σ.Ν.Α.  έχει  υλοποιηθεί  µε  την
τοποθέτηση  µεταλλικών  κάδων  ανακύκλωσης  χαρτιού  των  1100  λίτρων   σε  25
σηµεία του ∆ήµου. Πιο συγκεκριµένα έχουν τοποθετηθεί κάδοι:
∆ηµοτική Ενότητα Κηφισιάς:
∆ηµαρχείο Κηφισιάς,
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κηφισιάς,
4ο ∆ηµοτικό Σχολείο & 2ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς,
5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κηφισιάς,
7ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κηφισιάς,
8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κηφισιάς,
2ο Γυµνάσιο & 2ο Λύκειο Κηφισιάς,
3ο & 9ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς,
∆ΟΥ Κηφισιάς,
Τ.Α. Κηφισιάς,
Τροχαία Κηφισιάς,
Πυροσβεστική Ακαδηµία,
Αµαξοστάσιο του ∆ήµου Κηφισιάς και
σε γραφεία του ∆ήµου Κηφισιάς (Εµ. Μπενάκη 3).
∆ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας:
1ο ∆ηµοτικό Ν. Ερυθραίας,
Γυµνάσιο Ν. Ερυθραίας,
Λύκειο  Νέας Ερυθραίας,
1ο Νηπιαγωγείο  Ν. Ερυθραίας,
2ο & 3ο Νηπιαγωγείο  Ν. Ερυθραίας και
Βίλα Κώστα.
∆ηµοτική Ενότητα Εκάλης:
Γραφεία κοινότητας Εκάλης,
Εντευκτήριο Εκάλης,
∆ηµοτικό Σχολείο Εκάλης,
Νηπιαγωγείο Εκάλης και
Εκάλη Club.




