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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Από 21 – 29 Νοεμβρίου 2015, διεξάγεται φέτος η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη 

μείωση των Αποβλήτων (EWWR). Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στόχο έχει την 

προώθηση της υλοποίησης δράσεων ευαισθητοποίησης, σχετικά με την αειφόρο 

διαχείριση των πόρων και των αποβλήτων. 

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια αυτής της εβδομάδας έχουν στόχο τα «3R»: 

Reduce (μείωση των απορριμμάτων), Reuse (Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων), Recycle 

(ανακύκλωση υλικών). Τα 3R, αντιπροσωπεύουν κατά προτεραιότητα τη στρατηγική για τη 

σωστή διαχείριση των αποβλήτων. 

Ο Δήμος Λέσβου και η Αντιδημαρχία Καθαριότητας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Εβδομάδας για τη μείωση των Αποβλήτων (EWWR), θα υλοποιήσει δύο δράσεις: 

 

ΔΡΑΣΗ 1: 

Δράση με θέμα: «Μειώνω τα απόβλητα τροφίμων – Αξιοποιώ πόρους - Προσφέρω 

τροφή στους πρόσφυγες» 

Αφορά δράση για τη μείωση αποβλήτων τροφίμων, εκτρέποντας από την ταφή χιλιάδες 

τρόφιμα που βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, στη σίτιση προσφύγων και άλλων άπορων 

ατόμων. 

Ακούγεται παράλογο στις μέρες μας, ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι παγκοσμίως 

οδηγούνται σε ταφή περί τα 2 δισ. τόνοι τροφίμων, δηλαδή 30-50% της παγκόσμιας 

παραγωγής. Στην εξαιρετικά δύσκολη αυτή συγκυρία, το να υπάρχουν απόβλητα τροφίμων δεν 

είναι μόνο κοινωνικά απαράδεκτο, αλλά δημιουργεί και τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα που 

καλούμαστε να διαχειριστούμε. Ταυτόχρονα, αποτελεί οικονομική σπατάλη και παραπέμπει σε 

ανορθολογικό τρόπο εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων. 

Ο Δήμος Λέσβου στοχεύει να αξιοποιήσει: 

1. τα συσκευασμένα τρόφιμα που πλησιάζουν στην ημερομηνία λήξης τους, αλλά δεν έχουν 

λήξει ακόμα και είναι σε άριστη κατάσταση και κατάλληλα για βρώση/πόση, σύμφωνα 

πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

2. τα μη συσκευασμένα τρόφιμα όπως ψωμί, τυρόπιτες, λαχανικά, κοτόπουλα ψημένα κλπ, 

που στο τέλος της ημέρας δεν έχουν καταναλωθεί αλλά οι κάτοχοί τους δεν θέλουν να τα 

έχουν στο ράφι της επιχείρησής τους την επόμενη ημέρα και θέλουν να απαλλαγούν από 

αυτά.  

3. Οι κάτοχοι αυτών των τροφίμων (επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ, φούρνοι, έμποροι, 

διανομείς και πωλητές τροφίμων, κλπ), που θέλουν να απαλλαγούν από αυτά, μπορούν να 



τα διαθέσουν στο Δήμο Λέσβου που θα τα αξιοποιήσει άμεσα, δίνοντας τροφή σε χιλιάδες 

πρόσφυγες ή και σε άλλους άπορους του νησιού. 

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μείωση των αποβλήτων, προστασία των φυσικών πόρων 

και του περιβάλλοντος και παράλληλα προσφέρεται ένα τεράστιο κοινωνικό έργο, αφού μέσα 

από αυτό μπορούν να τραφούν πρόσφυγες – μετανάστες και άποροι συνδημότες μας. 

Τρόφιμα που δεν χρειάζεται να μαγειρευτούν, όπως συσκευασμένα μπισκότα, πακέτα 

δημητριακών, κονσέρβες, ψωμί, τυρόπιτες, φρούτα, κλπ., μπορούν να μοιράζονται κατευθείαν 

στους πρόσφυγες, ενώ άλλα τρόφιμα όπως συσκευασμένο ρύζι, συσκευασμένες πένες, 

συσκευασμένες φακές, λαχανικά κλπ θα οδηγούνται σε υπαίθρια ή κλειστή κουζίνα, θα 

μαγειρεύονται και θα μοιράζονται στους πρόσφυγες. 

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ο Δήμος Λέσβου και η Αντιδημαρχία 

Καθαριότητας καλούν: 

1) Όλους όσους εμπορεύονται ή διακινούν τρόφιμα και έχουν στη κατοχή τους τέτοια 

προϊόντα όπως αναλύθηκε παραπάνω, εάν ενδιαφέρονται να δηλώσουν την συμμετοχή τους, 

και να τα διαθέσουν στο Δήμο για αυτό το σκοπό, συμπληρώνοντας το ΕΝΤΥΠΟ 1. 

2) Όλους τους εθελοντές, είτε βρίσκονται σε κάποιο οργανωμένο δίκτυο είτε όχι, εάν 

επιθυμούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, συμπληρώνοντας το ΕΝΤΥΠΟ 2. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται στο Δήμο Λέσβου, υπόψη 

Αντιδημάρχου Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, με παράκληση μέχρι την Παρασκευή 20/11/2015, 

είτε ταχυδρομικά στη Δ/νση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη 81100, είτε στο ΦΑΞ: 

22510 27090, είτε στο email: mpletsagew2015@gmail.com. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, στο τηλέφωνο 22510 25555. 

Η συγκεκριμένη δράση, εφόσον το επιθυμούν οι συμμετέχοντες, μπορεί να συνεχιστεί για 

όσο διάστημα υπάρχει αυτή η ανάγκη. 

 

 

Συνημμένα:  

1. ΕΝΤΥΠΟ 1 (για προμηθευτές) 

2. ΕΝΤΥΠΟ 2 (για εθελοντές) 

 

 

ΔΡΑΣΗ 2:  

Δράση με θέμα: "Μαθαίνω να χρησιμοποιώ σωστά - Επαναχρησιμοποιώ - Ανακυκλώνω 

στο σχολείο μου και στη σχολική μου αυλή". 

Η ανωτέρω δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ν. 

Λέσβου και περιλαμβάνει: 

1. Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των μαθητών για τη σωστή διαχείριση των 

απορριμμάτων με έμφαση στα «3R»: Reduce ( μείωση των απορριμμάτων), Reuse 

(Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων), Recycle (ανακύκλωση υλικών). 

2. Επαναχρησιμοποίηση υλικών, κάνοντας κατασκευές όπως λαχανόκηπους, φράχτες, 

ζαρντινιέρες, καλαθάκια κλπ  από παλέτες, παλαιά ελαστικά κλπ, προκειμένου να 

διαμορφώσουν τη σχολική τους αυλή, επιτυγχάνοντας έτσι και μείωση αποβλήτων. 

3. Ενημέρωση για την Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας. 

 

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν, τα ακόλουθα σχολεία του Δήμου μας: 

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 14ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης Μικράς Ασίας 2, 81100 Μυτιλήνη 

2 4ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης Γυμνασιάρχου Δαυίδ 3, 81100 Μυτιλήνη 

3 2ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης Καμάρες, 81100 Μυτιλήνη 

4 5ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Αδραμυτίου 19, 81100 Μυτιλήνη 

mailto:mpletsagew2015@gmail.com


5 6ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Ελ. Βενιζέλου 22, 81100 Μυτιλήνη 

6 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τέρμα Υακίνθου, 81100 Μυτιλήνη 

7 11ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τέρμα Υακίνθου, 81100 Μυτιλήνη 

8 Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου                         Πολιχνίτος, 81300 Λέσβος 

 

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στα σχολεία στις αντίστοιχες διευθύνσεις, σε συνεργασία 

με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και θα συνεχιστούν καθ’ όλη την τρέχουσα σχολική 

χρονιά. 

Από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση συντονίστρια είναι η κα Μαρία Τζουρά, και από την 

Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, η κα Ελένη Σκουλίδα, σε 

συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολείων και τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων. 

 

 

ΚΑΠΟΙΕΣ ΙΔΕΕΣ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: 

 

         
 

 
 



                    
 

       
 

   


