




Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; 

 Ανακύκλωση : είναι η δυνατότητα να ξαναχρησιμοποιήσουμε 

                           αντικείμενα που ενώ μοιάζουν με άχρηστα  

                           και θα κατέληγαν στα σκουπίδια διατηρούν 

                            σημαντικό μέρος της αξίας τους 

 

 

  Ανακύκλωση : μια λέξη που κρύβει αξία μέσα της! 

 

 



Γιατί λέμε ΝΑΙ στην Ανακύκλωση; 

 Μείωση του όγκου των σκουπιδιών 

 

 Εξοικονόμηση πρώτων υλών  

 Εξοικονόμηση ενέργειας 

 

 Περιβαλλοντικά οφέλη 

 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

 

  Συνεισφέρουμε στον πολιτισμό - η 

διαχείριση των απορριμμάτων είναι δείκτης 

πολιτισμού 



Τα υλικά – απορρίμματα που θα ανακυκλώνονται  

στο Δήμο Λέσβου : 

Χαρτί   

 

                  

 

Γυαλί 

 

 

 

 Μέταλλο - Πλαστικό  

 



Ο Δήμος Λέσβου και η υπηρεσία Καθαριότητας 

 υλοποιούν ΠΙΛΟΤΙΚΟ Πρόγραμμα Ανακύκλωσης 

 χαρακτηριστικό του ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ Προγράμματος 

 είναι η διαλογή υλικών στην πηγή, 

            με στόχους : 

  

  την Ανακύκλωση οικιακών απορριμμάτων 

                             

                                      και 

 

  την Κομποστοποίηση  βιοαποικοδομήσιμων απορριμμάτων 



Οι παράμετροι από τους οποίους εξαρτάται 

 η λειτουργικότητα 

ενός προγράμματος είναι : 
 

 το είδος και η ποσότητα των προς διαλογή ανακύκλωση  

    υλικών 

 η ποσότητα των ανακτώμενων υλικών 

 η ύπαρξη αγορών για την απρόσκοπτη απορρόφησή τους 

 η ευκολία υλοποίησης και το κόστος διαχείρισής τους για τις 

  υπό εξέταση περιοχές 



Οι στόχοι του προγράμματος είναι :  

       1. η ενίσχυση της Ανακύκλωσης με την προώθηση και περαιτέρω 

εξάπλωση της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 

 

2. η προστασία του περιβάλλοντος και η μείωση του όγκου των 

απορριμμάτων που μεταφέρονται στο Χ.Υ.Τ.Α. 

 

3. η μείωση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων του δήμου  

 

 



4. η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης - ευαισθητοποίησης  των  

πολιτών  

 

5. η εξαγωγή συμπερασμάτων και η εντόπιση προβλημάτων για την 

εφαρμογή και επέκταση του προγράμματος σε όλο το Νησί 



Ιδιωτικές Επιχειρήσεις  

που θα 

      συνεργαστούν με το Δήμο : 

 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΧΥΤΗΡΙΑ  Α.Β.Ε.Ε. 

 

 με έδρα στο 1ο Km 

 της παράκαμψης Μόριας 

 

         

 

  

 

 

. 



Ο Δήμος Λέσβου σε συνεργασία με την αδειοδοτημένη επιχείρηση  

θα προβεί στην τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε επιλεγμένα 

 από κοινού σημεία για τη συλλογή  

 δύο ρευμάτων υλικών : 

1) Χαρτί – Πλαστικό 
                                      

 και  
 

2) Γυαλί – Μέταλλο 



Οι κάδοι ανακύκλωσης θα τοποθετηθούν 

 στις Δ. Ενότητες : 

 Δ.Ε Μυτιλήνης ως εξής :  σε ποσοστό 10% του εξυπηρετούμενου 
πληθυσμού, συγκεκριμένα στις περιοχές Σουράδα, Ακλειδιού, Βαρειά, 
Νεάπολη, Ακρωτήρι, Κουμκό 
 
 Στον οικισμό της Μόριας 
 
 Στον οικισμό της Παναγιούδας 
 
 Στον οικισμό των Παμφίλων 
 
 Δ.Ε Ευεργέτουλα στον οικισμό του Ιππείου 
 
 Δ.Ε  Μηθύμνης στον οικισμό του Μολύβου 
 
 
 
  
 
 



Η επιλογή των Ενοτήτων 

 έγινε σύμφωνα με  

τα κριτήρια : 
 

 τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό 

 

 την απόσταση από την έδρα του Δήμου 

 

 το είδος των παραγόμενων αποβλήτων 

 

 τους βαθμούς αστικότητας (αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές)  

 

 τους βασικούς τομείς απασχόλησης των κατοίκων (Πρωτογενή και 

Τριτογενή 



Τα πρώτα 17 σημεία για την Δ.Ε Μυτιλήνης 

1. Χρυσομαλλούσα – Σουπερ Μάρκετ 
«Μυτιλήνη» 

2. Χρυσομαλλούσα – Πάρκο « Γαρδένια» 

3. Σουράδα – Στο τρίγωνο «Φόρου» 

4. Καλλιθέα – 7 Δημοτικό 

5. Πάνω από πάρκο Καραπαναγιώτη  

6. Νοσοκομείο – τρίστατο Χάλικα  

7. Αεροπόρου Γιαναρέλλη  

8. Πλατεία Κυπρίων Πατριωτών 

9. Φανάρι 

10. Πάρκινγκ - Δήμος 

11. Πλατεία  Σαπφούς Α 

12. Πλατεία  Σαπφούς Β 

13. Μητρόπολη - Πηγαδάκι 

14. Αρχαιολογικό Μουσείο - Κιόσκι 

15. Επάνω Σκάλα – Παιδικός Σταθμός 

16. Επάνω Σκάλα – ΙΚΑ 

17. Επάνω Σκάλα – Καλάμάρι 

18. Πάμφυλα  

19. Παναγιούδα  

20. Μόρια 

 



Παρατηρήσεις : 

  οι παραπάνω τοποθεσίες είναι ενδεικτικές 

     

 οι κάδοι θα εγκατασταθούν κοντά σε υφιστάμενα σημεία 

   συλλογής απορριμμάτων 

 

 για το πιλοτικό πρόγραμμα επιλέχθηκε ο μπλε κάδος Ανακύκλωσης    

1100 lt -1300lt  

 

 



 όλοι οι κάδοι ανακύκλωσης θα φέρουν κατάλληλη σήμανση 
    και οδηγίες χρήσεως για τους πολίτες 
 
 η συχνότητα αποκομιδής μεταφοράς υλικών θα γίνεται  
   τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα 
 
 η διαδρομή των απορριμματοφόρων και οι ώρες μεταφοράς τους 
   θα προγραμματιστούν κατάλληλα ώστε να μην δημιουργούνται   
   περιβαλλοντικές οχλήσεις  

 



Είναι σημαντικό να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με όρους… 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 



Πως ρίχνουμε τα υλικά στον κάδο 

 Ανακύκλωσης; 

οι συσκευασίες πρέπει να είναι εντελώς άδειες από υπολείμματα 

 

 όσες συσκευασίες μπορούμε τις τσακίζουμε ή τις διπλώνουμε 

 

 βγάζουμε τα καπάκια πάντα από τα μπουκάλια  

 

 όταν φτάσουμε στον κάδο αδειάζουμε τη σακούλα με τα υλικά μέσα σε 

αυτόν 

  



 Κομποστοποίηση βιοαποικοδομήσιμων 

 αποβλήτων 

 

Γιατί να κάνω κομποστοποίηση; 

 

1. περιορίζεται σημαντικά ο όγκος των οργανικών απορριμμάτων που 

καταλήγουν στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) 

 

 2. επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής των ΧΥΤΑ και περιορίζεται η ανάγκη 

επέκτασής τους 

 

 

 



3. μειώνεται η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου  

    από την αναερόβια αποικοδόμησή τους 

 

4. Παράλληλα, παράγω δωρεάν κομπόστ, δηλαδή ένα πλούσιο 

    βιολογικό λίπασμα για τις γλάστρες, τον κήπο μου 

    και κάνω οικονομία περιορίζοντας το ύψος των δημοτικών 

    τελών καθαριότητας 

 



Οι μέθοδοι Ανακύκλωσης για  

τα βιοαποικοδομήσιμα   
 

1. Μέθοδος  : αφορά στη δημιουργία εργοστασίων μεγάλου μηχανικού    
        διαχωρισμού 
 
2. Μέθοδος : είναι η διαλογή στην πηγή 
 
3. Μέθοδος : είναι η οικιακή, όπου ο κάθε πολίτης αναλαμβάνει να κάνει την  
                     δουλειά του δήμου, μηδενίζοντας το κόστος περισυλλογής και  
                     μετατροπής των οργανικών σε κομπόστ  

 
 

  



Ο Δήμος Λέσβου προτείνει την τρίτη μέθοδο (την οικιακή 

κομποστοποίηση) ως την πιο εύκολη και οικονομική λύση  

και θα αναλάβει να προμηθεύσει στους ενδιαφερόμενους 

 πολίτες με ειδικούς κάδους - home composting 

 

Με την μέθοδο της οικιακής κομποστοποίησης  το κάθε νοικοκυριό 

θα μπορεί να διαχειριστεί το 1/3 των σκουπιδιών του!!! 
 



Πού μπορώ να προμηθευτώ 

 έναν οικιακό κομποστοποιητή; 

 

Στο εμπόριο: 

 σε καταστήματα με γεωργικά προϊόντα,  

στο διαδίκτυο διατίθενται διάφοροι τύποι οικιακών 

κομποστοποιητών 

 

Ο Δήμος Λέσβου :  

 θα παρέχει οικιακούς κομποστοποιητές σε νοικοκυριά της 

πόλης (μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) 



Πού να τοποθετήσω 

 τον κομποστοποιητή μου; 

 

Τον τοποθετώ σε επίπεδο και μερικώς σκιερό 

σημείο, 

 ενώ δίνω μεγάλη προσοχή ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα  

απορροής των όμβριων υδάτων 

 

 

 



Τι υλικά μπορώ να κομποστοποιήσω; 

 

 
 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ 
ΠΡΑΣΙΝΑ                                   ΚΑΦΕ  ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ 

Ψωμί Ξερά χόρτα και φύλλα Στάχτες μπάρμπεκιου 

Γκαζόν Πριονίδι Ψάρι 

Κατακάθια καφέ και φίλτρα Στάχτη από τζάκι Κρέας 

Φύλλα Άχυρα Γαλακτοκομικά προϊόντα 

Άνθη Τσόφλια αυγών Κόκαλα 

Φλούδια φρούτων Μαλακό χαρτί (χαρτοπετσέτες) Λίπη 

Φυτά Έλαια 

Πούπουλα Άρρωστα ή μολυσμένα φυτά 

Υπολείμματα λαχανικών Περιττώματα 

Κλαδέματα δένδρων 

Φύλλα από βότανα 



Οι κάδοι Κομποστοποίησης θα τοποθετηθούν 

 στις Δ. Ενότητες : 
 

(περιοχές με κατοικίες που διαθέτουν αυλή, ώστε να υπάρχουν απόβλητα από 

κουρεμένο γρασίδι, φύλλα, κλαδέματα) 

 

 Δ.Ε  Μυτιλήνης : σε ποσοστό 10% του συνολικά εξυπηρετούμενου                 

                                πληθυσμού και συγκεκριμένα στις περιοχές Σουράδα,                         

                                Ακλειδιού, Βαρειά, Νεάπολη, Ακρωτήρι, Κουμκό 

                               (αστικές – ημιαστικές) – συνολικά 980 κάδοι  

 

 

 Δ.Ε Ευεργέτουλα : στον οικισμό του Ιππείου  

                                 (αγροτική) - συνολικά 340 κάδοι  



Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση    

 
 
 η Δ/νση Καθαριότητας και ανακύκλωσης θα αναλάβει την ενημέρωση –    
   ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη λειτουργία του προγράμματος 
 
 ο Δήμος θα αναλάβει να γίνει ενημέρωση πόρτα-πόρτα των      
   νοικοκυριών στις περιοχές στόχους  
 
 ο Δήμος θα αναλάβει την υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής   
    εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε Ευεργέτουλα 
 



 
 ο Δήμος θα αναλάβει την διανομή 4.000 ενημερωτικών φυλλαδίων 
    και τσάντες για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών 
 
 το Πιλοτικό πρόγραμμα θα προβάλλεται συστηματικά από τα Μ.Μ.Ε 
 
 ο Δήμος θα αναλάβει την τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων 
   σε κεντρικά σημεία  
 





Ας γίνει τρόπος ζωής η ανακύκλωση, 

 γιατί το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας!  



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 

 

ΔΗΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ 
 


