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Πρόγραμμα «Το Χαρτί του Μέλλοντός μας»
Ανακύκλωση Σχολικών Βιβλίων και Χαρτιού στα Σχολεία

προστατεύουμε το περιβάλλον
συμμετέχουμε ενεργά
αναπτύσσουμε τον εθελοντισμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

www.myfuturemypaper.gr

Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων

f Το Χαρτί του Μέλλοντός μας MyFutureMyPaper

οφέλη και ανταποδοτικότητα

στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς περιορίζει
το κόψιμο των δέντρων που θα γίνονταν χαρτί και μειώνει τον
όγκο των απορριμμάτων

the protection of the environment by limiting
deforestation for paper manufacture and reducing the
volume of waste

εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας

saving natural resources and energy

στην

ανάπτυξη της συλλογικότητας και της
συνεργασίας στο σχολείο

the development of collective action and
cooperation in the school environment

στην κάλυψη αναγκών του σχολείου από την
πώληση του χαρτιού που συλλέγεται προς ανακύκλωση

adress the school needs by selling the paper collected for

στην

Η δράση αφορά

χαρτί γραφής, δηλαδή:
Παλιά βιβλία, σχολικά ή μη, που
δε χρειάζονται και δεν μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν
Μαθητικά τετράδια,

recycling

The action concerns

writing paper, namely:

Old books, school books or other, that are
no longer needed and cannot be reused
Student notebooks,
White photocopy paper

Λευκό χαρτί φωτοτυπικού μηχανήματος

Μετά τη συλλογή και σε προγραμματισμένη
μέρα και ώρα, φορτηγό όχημα του
Δήμου θα παραλάβει τους γεμάτους σάκους
ή κάδους προς ανακύκλωση.

Με τη δράση αυτή μπορούμε να συλλέγουμε ετησίως

6-8 χιλιάδες τόνους επιπλέον χαρτί προς ανακύκλωση.

In every school, large sacks or bins will
be placed, suitable for the collection of the
recyclable material.
Once the sacks and bins have been filled, they
will be collected by a Municipality vehicle
on a specific day and time.

With this action we can collect 6-8 thousand
of paper for recycling annually.

extra tons

collection equipment

Σε κάθε σχολείο θα τοποθετούνται ειδικοί
μεγασάκοι ή κάδοι για τη συλλογή του
ανακυκλώσιμου υλικού.

recyclable material

ανακυκλώσιμο υλικό

Every year a school unit consumes a great amount of paper.
Paper recycling in schools contributes to:
benefits and remuneration

μέσα συγκέντρωσης

Κάθε χρόνο μια σχολική μονάδα αναλώνει μεγάλες ποσότητες χαρτιού.
Η ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία συμβάλλει:

