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Το «Ένα παιδί μετράει τ’άστρα» 

είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που 
εστιάζει στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες για την 
Οικολογία και την περιβαλλοντική ισορροπία. 

Στόχος μας είναι να να διαχειριστούμε υλικά που 
μπορούν να ανακτηθούν, να ανακυκλωθούν και να 
επαναχρησιμοποιηθούν, με διαλογή στην πηγή έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό τους 
αποτύπωμα. 

Οι δράσεις μας αφορούν την δημιουργία δομών 
συλλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, ανάκτηση, 
επαναχρησιμοποίηση και εμπορία αυτών των υλικών 
( γυαλί, πλαστικό, μέταλλο ,αλουμίνιο και χαρτί). 

Προκρίνουμε, δημιουργούμε και συνδιοργανώνουμε 
δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και 
επιμόρφωσης της κοινής γνώμης για την 
ανακύκλωση, την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση 
υλικών μετά το πέρας της χρήσης τους, μέσα από 
ομιλίες, εκδηλώσεις και συναντήσεις της κοινωνίας 
των πολιτών. 

Όπως ρητά αναφέρει το καταστατικό μας, η 
ανακύκλωση στην πηγή είναι ο μόνος οικολογικός και 
αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης των 
απορριμμάτων. Η επιστροφή μέρους των κερδών της 
ΚΟΙΝΣΕΠ για κοινωνικούς σκοπούς με συλλογικές 
αποφάσεις είναι η σύγχρονη απάντηση των ενεργών 
πολιτών, έναντι οποιασδήποτε κερδοσκοπίας. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
Δίνω δεύτερη ευκαιρία στα απορρίμματα και 
χαρίζω χαμόγελα. 

 
 

http://www.looktothestars.gr/


 

 

 

Διαλογή στην πηγή 

«∆ιαλογή στην Πηγή»  είναι ο διαχωρισμός 

διακριτών κατηγοριών απορριμμάτων στο 

σημείο της παραγωγής τους με σκοπό τη 

ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωσή τους.  

Που και πως εφαρμόζεται η διαλογή 
στην πηγή 
Σημείο Παραγωγής είναι οποιοσδήποτε χώρος 

προσωπικός, επαγγελματικός, κοινόχρηστος συγκεντρώνει 

τις προϋποθέσεις για να αναπτύξουμε τη συγκεκριμένη 

δράση, το σπίτι μας, η δουλειά μας, τα καταστήματα, τα 

εμπορικά κέντρα κ.λ.π.. Απαιτεί δηλαδή την εμπλοκή 

του καθενός μας στη διαλογή των υλικών σε όποιο 

σημείο αυτά παράγονται, με στόχο να έχουμε αποδοτική 

ανακύκλωσή τους. 

 

 
 
 

 

 

 

Μέθοδοι διαλογής στην πηγή 

 Συλλογή με ειδικούς κάδους ανά ομάδες 

νοικοκυριών (curbside collection) 

 Συλλογή πόρτα-πόρτα (Door to door 

collection) 

Τα αντικείμενα της εικόνας μπορούν να 
ανακυκλωθούν! Μαζέψτε τα σε διαφορετικές 
σακούλες καθαρά από ρύπους και απαλλαγμένα 
από αντικείμενα . 
Τα καπάκια τα μαζεύουμε 
χωριστά(νερά,αναψυκτικά,χυμούς,λάδι,γάλα,απο
ρρυπαντικά).Φροντίζουμε το περιβάλλον και 
δείχνουμε αλληλεγγύη σε συνανθρώπους μας με 
κινητικά προβλήματα ώστε να τους προσφέρουμε 
οποιοδήποτε ιατρικό βοήθημα έχουν ανάγκη. 
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                                                      Οφέλη της Ανακύκλωσης 

Η ανακύκλωση μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και την χρήση ενέργειας
[

 και ως εκ τούτου τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου.  

Η ανακύκλωση αποτελεί μια βασική έννοια της σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων. Τα ανακυκλώσιμα υλικά, 
αποκαλούμενα επίσης "recyclables" ή "recyclates", μπορούν να προέλθουν από πολλές πηγές, 
συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών, των δημόσιων υπηρεσιών και των βιομηχανιών. 

Περιλαμβάνουν το γυαλί, το χαρτί, το αλουμίνιο και άλλα μέταλλα όπως ο χαλκός και ο σίδηρος, την άσφαλτο, τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα πλαστικά. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να 
ανακυκλώνονται όχι μόνον γιατί η τοποθέτηση τους σε χώρους ταφής απορριμμάτων επιβαρύνει το περιβάλλον 
αλλά και γιατί βλάπτει την υγεία μας.  
Τα βιοδιασπάσιμα απόβλητα, όπως τα υπολείμματα τροφίμων ή τα απόβλητα κήπων και καλλιεργειών, είναι 
επίσης ανακυκλώσιμα με τη βοήθεια μικροοργανισμών μέσω της λιπασματοποίησης (κομποστοποίησης) ή της 

αναερόβιας χώνευσης.  
Το 2010 η Ελλάδα βρισκόταν στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ανακύκλωση. Ένας λόγος 
είναι ότι δεν υπάρχουν για τους πολίτες και τις εταιρίες κίνητρα να συμμετέχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης. Η 
ιστορία της ανακύκλωσης άρχισε την εποχή του Χαλκού. Την τότε εποχή έλιωναν τα μεταλλικά αντικείμενα τούς 
έτσι ώστε αυτά να μπορούν να παράγουν νέα προϊόντα. Η κατάσταση άλλαξε με την αλματώδη πρόοδο της 
βιομηχανίας που έκανε την ανακύκλωση πιο δύσκολη.  
Το 1970 σε συνέδριο για την ανακύκλωση αποφάσισαν με λογότυπο να σηματοδοτούνται τα ανακυκλώσιμα 
προϊόντα. Το 2007 για την παραγωγή, την αποθήκευση, την ανακύκλωση και την μεταχείριση των σκουπιδιών 
υιοθετήθηκε κανόνας για την διευκόλυνση της ανακύκλωσης.  
Στις Η.Π.Α η βιομηχανία της ανακύκλωσης αντιπροσωπεύει 236 δισεκατομμύρια δολάρια, 1,1 εκατομμύρια 
μισθωτούς και 5.600 επιχειρήσεις. Ο Μπαράκ Ομπάμα καθιέρωσε την 'Μέρα της Ανακύκλωσης' στις 25 
Νοεμβρίου(από το 2009). Τον Απρίλιο του 2009 η Τράπεζα της Ανακύκλωσης ανταμείφθηκε από το Champion of 
the Earth by the United Nations Environment Program. Εξυπηρετεί πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους μέσα 
σε 20 πολιτείες των Η.Π.Α και είναι καθιερωμένο και στη Μεγάλη Βρετανία. 
                                                                   
 
 

                                                    ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 
Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισής τους 
Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαμβάνονται συνεχώς από τη φύση. 
Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων (ελαφρύνεται, έτσι, η επιβάρυνση 
του περιβάλλοντος). 
Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή όλων των προαναφερθέντων αντικειμένων. 
Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου 
παραγωγή πρώτης ύλης. 
Σώζεται η υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη και διασφαλίζεται το καλύτερο μέλλον των παιδιών. 
Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για την διάσωση του πλανήτη. 
Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για τη συμμετοχή στην βελτίωση του περιβάλλοντος και των 
συνθηκών ζωής 
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                                                              Πρόληψη 

 
 Η προλ́ηψη είναι ο πιο αποτελεσματικός τροπ́ος να μειωθουν́ τα απόβλητα, είναι να μη δημιουργουν́ται σε πρώτη 
φάση. Αυτο ́σημαίνει μείωση της κατανάλωσης ή αλλιώς αγορές προϊόντων με λιγοτ́ερη συσκευασία. Ο σχεδιασμός 
συσκευασιών οπ́ως οι πλαστικές φιάλες ετ́σι ώστε να χρησιμοποιείται λιγότερη πρώτη υλ́η είναι εν́ας άλλος τροπ́ος 
να μειωθεί η κατανάλωση πρώτων υλών. Η χρήση μεταλλικών μαχαιροπήρουνων αντί πλαστικών , το να 
επιδιορθώνονται τα παλιά ρούχα αντί να αγοράζονται καινούργια, είναι ολ́α παραδείγματα τροπ́ων μείωσης των 
αποβλήτων στη ζωή μας. Επιπλέον η μείωση της επικινδυνοτ́ητας των αποβλήτων μέσω της μείωσης της παρουσίας 
επικίνδυνων ουσιών στα προϊον́τα είναι πρώτιστης σημασίας: τοτ́ε απλουστεύεται αυτομ́ατα η αποκομιδή τους. 
Επομένως, συμπεραίνουμε οτ́ι μειώνοντας τα αποβ́λητα:  
 
 

-  Μειώνεται η ζήτηση πρώτων υλών   

-  Μειώνεται η ανάγκη ταφής   

-  Εξοικονομείται ενέργεια και μειώνεται ο κίνδυνος απο ́τις κλιματικές αλλαγές   
-  Εξοικονομουν́ται χρήματα 

 
 

 
 
 
 
Η  επαφή με τη φύση και η ενασχόληση με την κηπουρική έχουν αποδεδειγμένα θετικά αποτελέσματα 
στη βελτίωση της κινητικότητας και της ψυχολογικής  κατάστασης των παιδιών και ειδικά των ατόμων 
με Αναπηρία 
 

 

   

«Η διαδικασία εμπεριέχει την κίνηση και τη δημιουργία και ωφελεί πολύ τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με τη 

φύση, τους καλλιεργητές, τους εθελοντές. Είναι κάτι που λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά για όλους μας» εξηγεί στο 
ΑΠΕ – ΜΠΕ η πρόεδρος των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Θέρμης, Άννα Μίχου Περιγράφοντας τις 
αντιδράσεις των παιδιών τονίζει ότι η χαρά τους είναι μεγάλη όπως και η ανυπομονησία τους μέχρι να φτάσει η 
Τρίτη, η μέρα κατά την οποία επισκέπτονται το λαχανόκηπο. «Έτσι κι αλλιώς είναι ο στόχος μας να βγαίνουν από τη 
δομή και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες όσο το δυνατόν περισσότερο και όσο μας το επιτρέπουν οι καιρικές 
συνθήκες αλλά και η οικονομική κατάσταση της δομής μας που δεν μπορεί πάντα να έχει όλα όσα ονειρευόμαστε 
γι αυτήν» προσθέτει. 



 

 

 

 

 

 

Το 1ο σχολείο του Δάσους στην Ελλάδα είναι γεγονός! Ένα διαφορετικό σχολείο που θέλει να φέρει τα 
παιδιά κοντά στην φύση  

 

 

Στην  Αττική, δίπλα στην φύση και το πράσινο, στο Δήμο Διονύσου, ξεκινάει το πρώτο Σχολείο του Δάσους, ένα 
διαφορετικό σχολείο που θέλει να φέρει τα παιδιά κοντά στην φύση και να τα βοηθήσει να αναπτύξουν την 
προσωπικότητά τους μέσα από την ελευθερία. Το διαφορετικό αυτό σχολείο άρχισε τη λειτουργία του τον Ιούλιο με 
κάποιες καλοκαιρινές τάξεις και ξεκινά κανονικά τη λειτουργία του από Σεπτέμβριο, φιλοξενώντας παιδιά, κυρίως 
προσχολικής ηλικίας 
 
 
Τι ακριβώς είναι το Σχολείο του Δάσους;  
 
 
Τα Σχολεία του Δάσους αποτελούν διεθνώς την εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού κινήματος της Παιδαγωγικής του 
Δάσους. Πραγμάτωση μιας παιδαγωγικής διαδικασίας εκτός των στενών ορίων μιας τάξης, που επιδιώκει τη 
μάθηση στο ύπαιθρο, χωρίς καταναγκασμούς και που προάγει την πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού μέσω της 
ελευθερίας. Όπου αφορά πρωτίστως την προσχολική ηλικία καθώς με βιωματικό τρόπο επιτυγχάνονται όχι μόνο οι 
στόχοι που τίθενται για αυτήν την τρυφερή ηλικία (κοινωνική, κινητική και νοητική αντίληψη), αλλά επιτυγχάνεται 
και η ανάπτυξη της δημιουργικής, κριτικής και κυρίως αυτόνομης σκέψης τους, όπως μόνο στο ύπαιθρο και με τις 
προκλήσεις που εκεί υπάρχουν μπορεί να επιτευχθεί. Ακολούθως τόσο τα παιδιά των υπόλοιπων ηλικιών, που 
προσέρχονται με μία σταθερή συχνότητα και μέσω μίας ομάδας που ασφαλώς και δεν πρέπει να αλλάζει, όσο και 
κάποιων ειδικών ομάδων, όπως παιδιών θύματα bulying, με αυτισμό, σύνδρομο Down, κ.α., μπορούν να 
ωφεληθούν ποικιλοτρόπως, ισορροπώντας τον σύγχρονο τρόπο ζωής που όλο και περισσότερο αποξενώνει τον 
άνθρωπο από την φύση και τις πρωταρχικές ισορροπίες. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Τι είναι Κοινωνική Οικονομία; 
 
Η κοινωνική οικονομία βασίζεται στην ισορροπία 
μεταξύ ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων,  
ανθρώπινων αναγκών και συστημάτων της αγοράς κι 
αποτελεί ένα οργανικό σύνολο, αλληλεξαρτήσεων 
μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, 
πολιτισμικών δράσεων και προσπαθειών. Στόχος της 
είναι η ισορροπία, η βιωσιμότητα, η στήριξη κι η 
ενδυνάμωση του «μέρους» για τη βέλτιστη, την 
ειρηνική, αρμονική, δημιουργική κι αλληλέγγυα 
συνύπαρξη του «όλου», κάνοντας πράξη το γνωστό 
ρητό «η ισχύς εν τει ενώσει». Ό,τι δεν μπορεί να 
καταφέρει κάποιος μόνος του, το καταφέρνει μαζί με 
άλλους. Άλλωστε στη συνεργασία (και τη εξειδίκευση) 
βασίζεται η σημερινή κοινωνία. 
 
Επιπλέον, η κοινωνική οικονομία δεν προσβλέπει στον 
πλουτισμό και τη σώρευση κεφαλαίων αλλά στη 
βιώσιμη αλληλεπίδραση ανθρώπου, φύσης κι 
οικονομικών πόρων πέρα από κάθε είδους διαφορές 
και διαχωρισμούς με στόχο μια καλύτερη ζωή σ' έναν 
καλύτερο κόσμο. 
 
Πόσο καινούργια είναι η έννοια της κοινωνικής 
οικονομίας για την Ελλάδα 
 
Η κοινωνική οικονομία, η κοινωνική επιχειρηματικότητα 
κι οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούσαν εδώ και 
αιώνες μια πολύ επιτυχημένη πρακτική. Ειδικά στην 
Ελλάδα ήταν αυτές που δημιούργησαν ανθηρές τοπικές 
οικονομίες και ισχυρές συντεχνίες. Ήταν αυτές που 
έβγαλαν ολόκληρα χωριά κι ολόκληρες περιοχές από τη 
φτώχεια και την αφάνεια. 

  
 

 
Κοινωνική οικονομία ανάπτυξη και προοπτική 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



   

   

Τι είναι ΚΟΙΝΣΕΠ;  
 
Η ίδρυση ΚΟΙΝΣΕΠ βασίζεται στον Ν.4019/11, και αφορά αστικό συνεταιρισμό κοινωνικού σκοπού μη 
κερδοσκοπικό, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Η 
ΚΟΙΝΣΕΠ είναι επιχείρηση, η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της. Η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη 
συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό 
συμφέρον. Η διάθεση των κερδών της ΚΟΙΝΣΕΠ κατανέμεται: 5% για αποθεματικό, έως 35% στους εργαζόμενους 
και >60% για κοινωνικούς σκοπούς. 

  

 
Πως συμμετέχουμε; 
 1.Απλή συμμετοχή-εθελοντές/ιες:  

 Συμμετέχουμε πηγαίνοντας οι ίδιοι στον τόπο συλλογής τα ανακυκλώσιμα υλικά σε ξεχωριστές σακούλες-
χαρτί-γυαλί-αλουμίνιο-πλαστικό- (με δυνατότητα χρηματικής αποζημίωσης).  

 Αφήνοντας, με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα, τις σακούλες με τα ξεχωριστά ανακυκλώσιμα υλικά, έξω 
από το σπίτι μας και τη συλλογή τους αναλαμβάνει η επιχείρηση. 

 
 2.Μέλη της Επιχείρησης: συμμετέχουμε όπως και στη περίπτωση 1, παίρνοντας όμως και μία μετοχή των 50 ευρώ. 
Έτσι γινόμαστε υποστηρικτές-μέλη της Επιχείρησης με ανταποδοτικά προνόμια . 
 
Ανακύκλωση- Διαλογή στην Πηγή είναι ο διαχωρισμός διακριτών κατηγοριών απορριμμάτων στο σημείο της 
παραγωγής τους με σκοπό τη ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωσή τους. Σημείο Παραγωγής είναι οποιοσδήποτε 
χώρος προσωπικός, επαγγελματικός, κοινόχρηστος συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για να αναπτύξουμε τη 
συγκεκριμένη δράση, το σπίτι μας, η δουλειά μας, τα καταστήματα, τα εμπορικά κέντρα κ.λ.π.. Απαιτεί δηλαδή 
την εμπλοκή του καθενός μας στη διαλογή των υλικών σε όποιο σημείο αυτά παράγονται, με στόχο να έχουμε 
αποδοτική ανακύκλωσή τους 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


