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Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

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

•  Δώστε και πάλι ζωή στα παλιά σας βιβλία  
μέσα από την ανακύκλωση

•  Προστατέψτε το περιβάλλον

•  Χτίστε το μέλλον που σας αξίζει

•  Στείλτε το μήνυμα ότι τα σχολικά βιβλία  
δεν είναι σκουπίδια

Πληροφορίες
για το

πρόγραμμα

Σε κάθε σχολείο έχει οριστεί ένας υπεύθυνος 
για το πρόγραμμα ανακύκλωσης. 

Ρωτήστε τον για τις ημερομηνίες συλλογής του 
χαρτιού, καθώς και για το χρονικό περιθώριο 

που θα έχετε, για να στείλετε το ανακυκλώ-
σιμο χαρτί στη σχολική μονάδα.

Υπουργείο Παιδείας,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έρευνας και Θρησκευμάτων

Το Χαρτί του Μέλλοντός μας -
MyFutureMyPaper

f

www.myfuturemypaper.gr
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Αγαπητά  παιδιά

Με την προσφορά σας θα απο-
δείξετε στην πράξη ότι αγαπάτε 
το βιβλίο.

Μην το πετάξετε στα σκουπίδια.

Μην το καταστρέψετε.

Η θέση του είναι στο σχολείο μας.

Αγαπητοί Γονείς

Φέτος το σχολείο μας θα συμμετάσχει στο 
πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας, 
΄Ερευνας και Θρησκευμάτων και του 
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, για την ανακύ-
κλωση βιβλίων και χαρτιού.

Για να πετύχει όμως η δράση αυτή, 
είναι αναγκαία και η δική σας συ-
νεισφορά. Οι διαδικασίες θα είναι 
εξαιρετικά απλές για εσάς αλλά το 
όφελος τεράστιο για τα παιδιά.

Οι μαθητές μέσα από τη συμμετοχή 
τους στη διαδικασία της ανακύκλω-
σης αποκτούν οικολογική και περι-
βαλλοντική συνείδηση. Με αυτό τον 
τρόπο διαμορφώνονται οι πολίτες του 
αύριο με ανεπτυγμένο αίσθημα κοινωνικής 
ευθύνης και προσφοράς.

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε και κατά τη διάρκεια της 
περσινής χρονιάς με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Αντα-
ποκρίθηκαν συνολικά 151.037 μαθητές από 567 σχο-
λεία όλων των βαθμίδων και συγκεντρώθηκαν - με τη 
συνδρομή δήμων και άλλων φορέων - 157,35 τόνοι 
χαρτιού. 

Αυτό ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει κίνητρο 
και για τη δική σας συμμετοχή φέτος.

Τι κερδίζω με την ανακύκλωση χαρτιού

Προστατεύω το περιβάλλον, καθώς περιορίζω με την πράξη μου το κόψιμο 
των δέντρων.

Μειώνω τον όγκο των απορριμμάτων.

Συμβάλλω στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.

Βοηθάω σημαντικά στην κάλυψη αναγκών του σχολείου με την πώληση  
του χαρτιού που θα συγκεντρωθεί, το οποίο στην πραγματικότητα θα επι-
στρέψει στο σχολείο μας με τη μορφή φωτοτυπικού χαρτιού ή άλλων ειδών 
γραφικής ύλης.

Τι ζητά
το σχολείο να φέρετε

Παλιά βιβλία, σχολικά ή μη, 
που δεν τα θέλετε πλέον.

Μαθητικά τετράδια.

Λευκό χαρτί φωτοτυπικού 
μηχανήματος.

 Τι να κάνετε
πριν τα δώσετε

στο σχολείο

Αφαιρέστε τα πλαστικά ντύματα των εξωφύλλων 
των βιβλίων και τα πλαστικά εξώφυλλα των 

τετραδίων.

Μη διαλύσετε τα βιβλία και τα τετράδια.

Αφαιρέστε τους συνδετήρες από το 
φωτοτυπικό χαρτί ή τα σπιράλ.

 Πώς ανακυκλώνω 

Οι μαθητές και οι γονείς, με τις οδηγίες 
των εκπαιδευτικών, θα τοποθετούν το ανακυκλώσιμο 

χαρτί σε ειδικούς μεγασάκους που θα βρίσκονται 
σε συγκεκριμένο σημείο στο σχολείο.

Όταν ολοκληρωθεί η χρονική περίοδος της συλλογής του 
χαρτιού, ειδικό όχημα του δήμου ή άλλου φορέα θα 

παραλάβει τους γεμάτους σάκους.

Εσείς πόσα δέντρα θα σώσετε φ
έτος
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