
 

 
Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πόσα σκουπίδια παράγετε στην οικογένεια σου;  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιο συγκεκριμένα, η φόρμα συμπλήρωσης: 

 

• θα σε βοηθήσει να υπολογίσεις την ποσότητα των σκουπιδιών του σπιτιού σου 

• θα σε διευκολύνει στην προσπάθεια σου να μειώσεις τα σκουπίδια που παράγεις 

 

Για τη σωστή συμπλήρωση της φόρμας, συμβουλεύσου τον παρακάτω πίνακα: 

 

Μέγεθος κάδου Χωρητικότητα σε λίτρα (Lt) Ενδεικτικές διαστάσεις* 

Μικρό 5-10 Lt Ύψος: 27cm, Διάμετρος 21cm 

Μεσαίο 11-25 Lt Ύψος: 46cm, Διάμετρος 29cm 

Μεγάλο 26Lt- 40Lt Ύψος: 64,4cm, Διάμετρος 29cm 

Πολύ μεγάλο > 40 Lt Ύψος: 69cm, Διάμετρος: 36cm 

 

 

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές, δίνονται δηλαδή ως παράδειγμα, για να σε βοηθήσουν να 

καταλάβεις το μέγεθος των κάδων του σπιτιού σου και να τους κατατάξεις κατά προσέγγιση σε 

μία από τις παραπάνω κατηγορίες.  

 

 

 

Πίνακας 1 

Ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης παράγει περίπου 492 κιλά απορρίμματα το χρόνο (σχεδόν μισό τόνο). 

Μήπως παράγουμε και εμείς τόσα σκουπίδια στο σπίτι μας; Για να το διαπιστώσουμε, προτείνουμε 

μία μικρή έρευνα. Να μετρήσουμε πόσα σκουπίδια παράγουμε σε μία εβδομάδα, 

παρακολουθώντας πόσο συχνά αδειάζουμε τους κάδους του σπιτιού μας! Για να σε βοηθήσουμε σε 

αυτή την προσπάθεια, έχουμε σχεδιάσει μία ειδική φόρμα συμπλήρωσης. 

Μόλις συμπληρώσεις την παρακάτω φόρμα με στοιχεία που αφορούν την παραγόμενη ποσότητα 

των σκουπιδιών του σπιτιού σου για μία εβδομάδα, σου προτείνουμε να συνεχίσεις με ένα 

πείραμα, ως εξής: Άφησε να περάσουν 10-15 μέρες προσπαθώντας να σκεφτείς τρόπους μείωσης 

των σκουπιδιών σου. Μοιράσου τις σκέψεις σου με την οικογένεια σου. Ξανασυμπλήρωσε τη 

φόρμα, καταγράφοντας για ακόμα μία εβδομάδα πόσο συχνά αδειάζουν οι κάδοι του σπιτιού 

σου. Παρατήρησες αλλαγές; Αν τα παραγόμενα σκουπίδια είναι λιγότερα, σου αξίζουν 

συγχαρητήρια! 

Προσοχή: Αν πραγματοποιήσεις τις μετρήσεις σου σε περίοδο γιορτών, έχε υπόψη σου ότι τα 

παραγόμενα σκουπίδια είναι συνήθως αυξημένα! 

Τα απορρίμματα συνδέονται στενά με την κλιματική αλλαγή καθώς εκλύονται αέρια του 

θερμοκηπίου κατά την αποσύνθεση τους αλλά και κατά τη διαχείριση τους. Επίσης, ας μην 

ξεχνάμε ότι τα σκουπίδια, πριν γίνουν σκουπίδια, ήταν χρήσιμα υλικά, για την παραγωγή των 

οποίων καταναλώθηκε ενέργεια και φυσικοί πόροι, ενώ εκλύθηκαν δυστυχώς και αέρια του 

θερμοκηπίου… 


