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Στόχος του 

Προγράμματος Μάθησης 

Υπηρεσιών; 

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να σας δώσει ένα πρακτικό παράδειγμα 

μιας πράσινης  πρωτοβουλίας που ενθαρρύνει την ανακύκλωση. Η ακόλουθη 

περιπτωσιολογική μελέτη είναι ένα παράδειγμα ενός συστήματος που ενθαρρύνει 

τα άτομα να ανακυκλώνουν πλαστικό, εξαλείφοντας τη χρήση πλαστικών μίας 

χρήσης (SUP).» Αυτό διασφαλίζει ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται σωστά και 

διερευνά τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει αυτό στην τουριστική βιομηχανία.  

Η ακόλουθη περιπτωσιολογική μελέτη θα σας επιτρέψει να μελετήσετε μια ιστορία 

με τις πληροφορίες που καλύπτονται από τις κατηγορίες: Πράσινες Δεξιότητες για 

την Οικονομία: Κυκλική Οικονομία. 

Εισαγωγή Τα πλαστικά απόβλητα αποτελούν μείζον πρόβλημα στον σημερινό κόσμο. Όταν 

το πλαστικό δεν ανακυκλώνεται σωστά μπορεί να καταλήξει σε χώρους 

υγειονομικής ταφής ή στον ωκεανό, κάτι που είναι εξαιρετικά επιβλαβές για το 

περιβάλλον. Στην Ιρλανδία, εκτιμάται ότι μόνο  το 31% των προϊόντων 

ανακυκλώνονται σωστά, λόγω του ότι οι άνθρωποι δεν καθαρίζουν ή διαχωρίζουν 

σωστά τα πλαστικά απορρίμματά τους (Απορρίμματα συσκευασίας στην 

Ιρλανδία το 2018, 2020).  Η εφαρμογή μιας προσέγγισης κυκλικής οικονομίας 

στον κλάδο της φιλοξενίας θα μπορούσε να συμβάλει στην ουσιαστική μείωση 

των δαπανών, μειώνοντας παράλληλα  το αποτύπωμα άνθρακα.  

 

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για να κατανοήσετε πώς το μεγαλύτερο 

μέρος της κοινωνίας επικεντρώνεται σε μια νοοτροπία "πάρτε, κάντε, 

σπαταλήστε":  

https://www.youtube.com/watch?v=dcVu20XQ5og 

 

Αφού παρακολουθήσουμε αυτό το βίντεο, μπορούμε να δούμε πώς οι ενέργειές 

μας μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Προκειμένου να 

προσπαθήσει να αποτρέψει τη ρύπανση από πλαστικά στην πηγή του, ο Andrew 

Spare αποφάσισε να φέρει μια ιδέα στην Ιρλανδία. Μια πόλη στο Μόναχαν της 

Ιρλανδίας έχει δημιουργήσει μια οικολογική πρωτοβουλία για να ενθαρρύνει τους 

ντόπιους να ανακυκλώνουν τα πλαστικά μπουκάλια τους. Ακολουθώντας τα 

παραδείγματα του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σκανδιναβίας και της Γερμανίας, η 

Ιρλανδία έχει γίνει υπέρμαχος της μείωσης των πλαστικών αποβλήτων και της 

προώθησης μιας προσέγγισης της κυκλικής οικονομίας.  Με την εισαγωγή ενός 

μηχανήματος αντίστροφης αυτόματης πώλησης, τα άτομα μπορούν να 

απορρίψουν σωστά τα πλαστικά μπουκάλια τους με αντάλλαγμα ένα κουπόνι για 

το τοπικό κατάστημα. 

 

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για να δείτε πώς λειτούργησε αυτή η 

διαδικασία σε άλλα μέρη, όπως το Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας: 

https://www.youtube.com/watch?v=B5ykUvztMQg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dcVu20XQ5og
https://www.youtube.com/watch?v=B5ykUvztMQg


 

 

Πρόκληση Η πόλη Monaghan της Ιρλανδίας ξεκίνησε την πρωτοβουλία της το 2019. Η 

αντίστροφη μηχανή αυτόματης πώλησης εξασφαλίζει ότι το 100% των 

πλαστικών φιαλών μπορεί να ανακυκλωθεί. Από τότε που ιδρύθηκε, το 

Μηχάνημα Αντίστροφης Πώλησης ενθάρρυνε τους ανθρώπους να ταξιδεύουν 

στην πόλη για να καθαρίσουν και να απορρίψουν σωστά τα πλαστικά μπουκάλια 

τους. Από την πρωτοβουλία αυτή η Αντίστροφη Μηχανή Αυτόματης Πώλησης 

έχει συλλέξει και ανακυκλώσει μέχρι στιγμής 100.000 πλαστικά μπουκάλια!  

Ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να συλλέγουν, να καθαρίζουν και να 

ανακυκλώνουν τα πλαστικά μπουκάλια τους, αυτή η πόλη έχει κάνει τη διαφορά 

στην αλλαγή της στάσης απέναντι στην ανακύκλωση και τον θετικό αντίκτυπο 

στο περιβάλλον. Με αυτή την πράσινη πρωτοβουλία, τα πλαστικά μπουκάλια 

μπορούν να επαναχρησιμωθούν για την κατασκευή άλλων πλαστικών υλικών 

αντί να καταλήγουν να αποτεφρώνονται ή σε χώρο υγειονομικής ταφής. Αυτό όχι 

μόνο αποτελεί παράδειγμα ανακύκλωσης, αλλά αποτελεί επίσης παράδειγμα 

κυκλικής οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την οποία τα απόβλητα 

επαναχρησιμοποιούνται για νέα χρήση. 

Ανάθεση Εργασίας Ερωτήσεις για προβληματισμό: 

 

● Πώς μπορεί  η εφαρμογή μιας κυκλικής οικονομίας να 

επαναπροσδιορίσει την τουριστική βιομηχανία και να επηρεάσει τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών;   

 

● Μπορείτε να σκεφτείτε μια άλλη πρωτοβουλία όπως αυτή που θα 

μπορούσατε να παρουσιάσετε για την προώθηση μιας κυκλικής 

οικονομίας;   

 

● Πώς πρωτοβουλίες όπως αυτή στο Monaghan της Ιρλανδίας 

συμβάλλουν στη μείωση των πλαστικών μίας χρήσης;  

 

● Πώς μπορεί μια κυκλική οικονομία να ωφελήσει την τουριστική 

βιομηχανία, την  προσωπική σας ζωή και το περιβάλλον;  

 

 

 




