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δράσεις

1
Επαναχρησιμοποίηση 

περισσευούμενου 
φαγητού σε νέες 

συνταγές. 2
∆ωρεάν επισκευή 

ποδηλάτων σε παιδιά, 
προκειμένου να ενισχυθεί 
η κουλτούρα της Επανα-

χρησιμοποίησης.

3
Οργανωμένη επίσκεψη
στο Ε.Μ.Α.Κ.- Χ.Υ.Τ.Υ. 

Χανίων.

4
∆ιανομή μεταλλικών 

επαναχρησιμοποιούμενων 
παγουριών σε δημοτικά 

σχολεία του δήμου
Χανίων.

5
Συλλογή Αποβλήτων 

Ηλεκτρικών και 
Ηλεκτρονικών Συσκευών 

με το σύστημα 
Πόρτα-Πόρτα.

6
∆ωρεά περισσευούμενου 

φαγητού από τοπικό 
ξενοδοχείο ή εστιατόριο 

σε συσσίτιο.

7
Οργάνωση καθαρισμού 
περιοχής σε συνεργασία
με την εθελοντική ομάδα 

της ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΓΙΑ ΤΗ  ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

∆ΡΑΣΗ 1

Επαναχρησιμοποίηση 
περισσευούμενου φαγητού 
σε νέες συνταγές.
Η σπατάλη των τροφίμων δεν είναι κάτι που 
συμβαίνει μονάχα στο τελευταίο στάδιο «ζωής» 
τους, δηλαδή στην κατανάλωση. Εξίσου μεγάλες 
ποσότητες φαγητού σπαταλώνται και στα ενδιάμε-
σα στάδια όπως η επεξεργασία του φαγητού, τόσο 
στα εργοστάσια τροφίμων που επεξεργάζονται τις 
πρώτες ύλες, όσο και στα εστιατόρια που 
ετοιμάζουν γεύματα. 

Η χώρα μας είναι μεταξύ των χωρών με την 
υψηλότερη κατά κεφαλήν ετήσια σπατάλη τροφί-
μων, συγκεκριμένα με 142 κιλά, όταν ο παγκόσμι-
ος μέσος όρος είναι 74 κιλά. Μεγάλες ποσότητες 
φαγητού ή πρώτων υλών επειδή δεν καταναλώθη-
καν έγκαιρα και πρόκειται να χαλάσουν σύντομα 
καταλήγουν στα σκουπίδια. 

Σε συνεργασία με την ΝΕΑ ΤV, θα πραγματοποιηθεί 
μία εκπομπή μαγειρικής με στόχο την επαναχρησι-
μοποίηση πρώτων υλών και περισσευούμενου φα-
γητού σε νέες συνταγές.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

∆ΡΑΣΗ 1

∆ωρεάν επισκευή ποδηλάτων 
σε παιδιά, προκειμένου να 
ενισχυθεί η κουλτούρα της 
Επαναχρησιμοποίησης.
Η επαναχρησιμοποίηση περιλαμβάνει την 
επαναλαμβανομένη χρήση προϊόντων και 
συστατικών. Η προσέγγιση αυτή έχει περι-
βαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά 
οφέλη. Η ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ σε συνεργασία με 
κατάστημα εμπορίας-επισκευής ποδηλάτων, 
καλεί παιδιά που έχουν ποδήλατα προς 
επισκευή να τα προσκομίσουν στο κατάστη-
μα για να επισκευαστούν με κόστος της 
∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ για την ενίσχυση της κουλτούρας 
της επαναχρησιμοποίησης.
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Antonis Bike Shop
Κισσάμου 45, 28210 98886

Bike Project
Σκουτελώνας Κολυμβαρίου, 6934 382717

Ποδηλατοδρόμιο
Αποκορώνου 154, 28210 72555

Sport Bikes-Τσουπάκης ΧΕΕ
Αποκορώνου 68-70, 28210 75234
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

∆ΡΑΣΗ 3

Οργανωμένη  επίσκεψη
στο Ε.Μ.Α.Κ.- Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων.

Ημέρα ανοικτή στο κοινό για επίσκεψη και 
ξενάγηση στο ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ Χανίων με οργανωμένο 
δρομολόγιο λεωφορείου από το κέντρο της πόλης 
μετ΄ επιστροφής. 
Ο σκοπός της επίσκεψης θα είναι η ενημέρωση 
και η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την 
ανακύκλωση και τη μείωση του οργανικού κλά-
σματος στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Για όσους ενδιαφέρονται η αναχώρηση θα γίνει 
9:00 από το ΚΤΕΛ - Επιστροφή 11.30 
από το ΕΜΑΚ

Θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα τελευταία μέτρα 
κατά του Covid-19 . 
Είσοδος μόνο σε εμβολιασμένους.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

∆ΡΑΣΗ 1

∆ΡΑΣΗ 4∆ΡΑΣΗ 3

∆ιανομή μεταλλικών 
επαναχρησιμοποιούμενων 
παγουριών σε δημοτικά 
σχολεία του Noμού Χανίων.
Ο πλανήτης μας είναι γεμάτος πλαστικές 
συσκευασίες, που μερικές εξ αυτών είναι χημικά 
ενεργές και επικίνδυνες. ∆ιασπώνται σταδιακά, με 
αποτέλεσμα να παραμένουν τοξικές για πολλά χρόνια. 
Τέτοια σωματίδια και ουσίες διεισδύουν στους έμβιους 
οργανισμούς κυρίως μέσω του πεπτικού και του 
αναπνευστικού συστήματος αλλά 
και μέσω του δέρματος. 

Με στόχο τη πρόληψη παραγωγής και ανακύκλωσης 
πλαστικών συσκευασιών νερού θα διανεμηθούν σε 
δημοτικά σχολεία του δήμου Χανίων 
μεταλλικά επαναχρησιμοποιούμενα παγούρια. 
Παράλληλα θα γίνει και ενημέρωση - ευαισθητοποίηση 
για την εξοικονόμηση νερού.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

∆ΡΑΣΗ 1

∆ΡΑΣΗ 4 ∆ΡΑΣΗ 5

Συλλογή Αποβλήτων 
Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών 
Συσκευών με το σύστημα 
Πόρτα-Πόρτα.

Τα απόβλητα ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού 
εξοπλισμού, ή αλλιώς ηλεκτρονικά απόβλητα, 
καλύπτουν ποικιλία διαφορετικών προϊόντων 
που απορρίπτονται μετά τη χρήση και περιέχουν 
δυνητικά επιβλαβή υλικά που ρυπαίνουν το 
περιβάλλον. 

Η  ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα 
του δήμου Χανίων, θα οργανώσει τη Συλλογή 
Αποβλήτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών 
Συσκευών με το σύστημα Πόρτα-Πόρτα.

Για να κλείσετε ραντεβού 
καλέστε στο 282 134 1777

∆ΡΑΣΗ 2
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

∆ΡΑΣΗ 6

∆ΡΑΣΗ 3

∆ωρεά περισσευούμενου 
φαγητού από τοπικό 
ξενοδοχείο ή εστιατόριο 
σε συσσίτιο.
Η σπατάλη των τροφίμων δεν είναι κάτι που συμβαίνει μονάχα 
στο τελευταίο στάδιο «ζωής» τους, δηλαδή στην κατανάλωση. 
Εξίσου μεγάλες ποσότητες φαγητού σπαταλώνται και στα 
ενδιάμεσα στάδια όπως η επεξεργασία του φαγητού, τόσο στα 
εργοστάσια τροφίμων που επεξεργάζονται τις πρώτες ύλες, 
όσο και στα εστιατόρια που ετοιμάζουν γεύματα.  Η χώρα μας 
είναι μεταξύ των χωρών με την υψηλότερη κατά κεφαλήν 
ετήσια σπατάλη τροφίμων, συγκεκριμένα με 142 κιλά, όταν 
ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 74 κιλά. Μεγάλες ποσότητες 
φαγητού ή πρώτων υλών επειδή δεν καταναλώθηκαν έγκαιρα 
και πρόκειται να χαλάσουν σύντομα καταλήγουν 
στα σκουπίδια. Σε συνεργασία με ξενοδοχείο της πόλης ή εστια-
τόριο θα  πραγματοποιηθεί δωρεά του περισσευούμενου φαγη-
τού σε συσσίτια.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

∆ΡΑΣΗ 4

∆ΡΑΣΗ 6

∆ΡΑΣΗ 3

∆ΡΑΣΗ 7

Οργάνωση καθαρισμού 
περιοχής σε συνεργασία
με την εθελοντική ομάδα της 
∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ. 
- Παραλία Αγίας Κυριακής στα Ταμπακαριά

Η ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ προσκαλεί όλους τους πολίτες να 
συμβάλλουν σε αυτή τη προσπάθεια αφιερώνο-
ντας μερικές ώρες στο καθαρισμό αγαπημένης 
τους ακτής, όχθης ποταμού ή λίμνης, πάρκου 
ή αρχαιολογικού χώρου.
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Συμμετέχουμε 
για έναν κόσμο 
με λιγότερα απόβλητα!

∆ΡΑΣΗ 2
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΥΚΛΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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