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1. ΤΕΛΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

Τίτλος αναφοράς 4 * 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Προβαλλόμενη εικόνα* 

 

 

Ανάρτηση αφήγησης στο ιστολογίο - ΕΡΓΟ Μέρος 1: επιλεγμένη περιγραφή και κίνητρο του έργου* 

Αυτό το κείμενο πρέπει να συνοψίζει την καρδιά της έρευνάς σας: το έργο, την επιλογή, τα δεδομένα που βρέθηκαν, 
τον ερευνητικό στόχο. Το μέγιστο όριο χαρακτήρων (συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων) για αυτό το κείμενο 
είναι 800 χαρακτήρες.  

 

Για το πρόγραμμα At the school of Open Cohesion ενημερωθήκαμε από τους καθηγητές μας. Πρόκειται για ένα 

πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιείται από  τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής   της 

Ευρωπαικής Επιτροπής, μέσω  της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία και η 

καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των νέων για τα έργα που υλοποιούνται στην Ελλάδα και στη Θεσσαλία μέσω της 

πολιτικής συνοχής της Ευρωπαικής Ενωσης (μέσω του ΕΣΠΑ) και η μέσω αυτών επικοινωνία των έργων του ΕΣΠΑ στο 

ευρύ κοινό. Επιλέξαμε να μελετήσουμε το έργο «Β’ Φάση του χώρου υγειονομικής ταφης απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 

Νομού Τρικάλων » που χρηματοδοτήθηκε από το  ΕΣΠΑ 2007-13. Το έργο που είναι υψίστης σημασίας εξυπηρετεί τη 

Δυτική Θεσσαλία και  κόστισε  3.814.388 €. 
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Ανάρτηση αφήγησης στο ιστολογίο - ΕΡΓΟ Μέρος 2: περιγραφή των σημαντικών φάσεων της έρευνας* 

Αυτό το κείμενο θα πρέπει να συνοψίζει τα ευρήματα σας: αναφέρετε τα κείμενα του ιστολογίου σας, τα 

σημαντικότερα αποσπάσματα των συνεντεύξεων, τα σημεία καμπής των ερευνών σας. Το μέγιστο όριο χαρακτήρων 

(συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων) για αυτό το κείμενο είναι 800 χαρακτήρες.  

Το έργο λειτουργεί στη θέση « Ημερόκλημα Παλαιοσαμαρίνας της Δ.Κ Παλαιοπύργου του Δήμου Τρικκαίων και 

αφορά σε κατασκευή νέας κυψέλης υποδοχής απορριμμάτων έκτασης 76 περίπου στρεμμάτων, σύμφωνα με τις 

κείμενες προδιαγραφές, καθώς και την προσθήκη εγκαταστάσεων διαχείρισης στραγγισμάτων και βιοαερίου. 

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα υγειονομικής ταφής στη Θεσσαλία που κατασκευάστηκε 

με όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, με σύγχρονες διαδικασίες για το βιοαέριο, αλλά και για την 

αντίστροφη όσμωση των ρευστών στραγγισμάτων. Με την ολοκλήρωση του έργου διασφαλίζεται η διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων και Καρδίτσας για τα επόμενα 17 χρόνια. Η κατασκευή 

και λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. έχει εξαλείψει την ύπαρξη των ΧΑ∆Α.   

 

Ανάρτηση αφήγησης στο ιστολογίο - ΕΡΓΟ Μέρος 3: προτάσεις και εξέλιξη* 

Αυτό το κείμενο θα πρέπει να συνοψίζει τις προτάσεις σας για συνέχιση του έργου και τον τρόπο με τον οποίο 

σκοπεύετε να συνεχίσετε την παρακολούθησή του. Το μέγιστο όριο χαρακτήρων (συμπεριλαμβανομένων των 

διαστημάτων) για αυτό το κείμενο είναι 800 χαρακτήρες.  

Το έργο έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές. Υποστηρικτικά προς το έργο 

προτείνουμε ένα πρόγραμμα – εκστρατεία ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. 

Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούν οι πολίτες ότι η μείωση του όγκου των απορριμμάτων που 

καταλήγουν στο ΧΥΤΑ συμβάλλει στην επιμήκυνση  του χρόνου ζωής του και ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσω της 

κυκλικής οικονομίας ( επαναχρησιμοποίηση αγαθών) και της ανακύκλωσης στην πηγή. Η συμμετοχή και 

ευαισθητοποίηση των μαθητών σ’αυτή την προσπάθεια  θεωρείται απαραίτητη ώστε ως αυριανοί πολίτες να είναι 

ικανοί να προτείνουν λύσεις και να συμμετέχουν στην υλοποίηση τους. 

  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΟ* 

Αυτός είναι ο χώρος που αφιερώνεται στο δημιουργικό έργο. Μπορείτε να ανεβάσετε τα σχέδιά σας σε άλλες 

πλατφόρμες κοινής χρήσης (YouTube, Vimeo, Prezi κ.λπ. - θυμηθείτε να ορίσετε την προβολή βίντεο σε "δημόσια" 

λειτουργία) και να συμπεριλάβετε εδώ τον σύνδεσμο (URL) όπου δημοσιεύονται. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΕΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗ 

ΜΟΡΦΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΕΙΤΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 3 ΛΕΠΤΩΝ! 

https://youtu.be/ZWOTYjsfjF0  

 

https://youtu.be/ZWOTYjsfjF0
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το δημιουργικό έργο αποτελείται από ένα ενημερωτικό προϊόν, επισυνάψτε το σχετικό αρχείο pdf 

(ΜΕΓ 1 MB): 

ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ   
  
Άλλο σημαντικό συνημμένο 

Εδώ μπορείτε να επισυνάψετε ένα άλλο αρχείο που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου που θεωρείτε 

ιδιαίτερα σημαντικό. Το αρχείο πρέπει να έχει μέγεθος ΜΕΓ 1 MB. 

ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 
 

Σύνδεσμος βίντεο  

https://youtu.be/cRQmXAGPvVU  
 

 

Άλλος σημαντικός σύνδεσμος έργου σε εξωτερικό δικτυακό τόπο 

Εδώ μπορείτε να αναφέρετε έναν σύνδεσμο (URL) σε έγγραφα που δημοσιεύονται "επιπλέον" στο διαδίκτυο σε 

σχέση με τις εργασίες για το σπίτι που έχουν ανατεθεί ή έναν ιδιαίτερα σχετικό και ακολουθούμενο λογαριασμό σε 

μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 

https://trikalain.gr/1o-geniko-lykeio-trikalon-drastiriotita-tis-omadas-mathiton-quot-green-team-
quot/ 
 

 

https://youtu.be/cRQmXAGPvVU
https://trikalain.gr/1o-geniko-lykeio-trikalon-drastiriotita-tis-omadas-mathiton-quot-green-team-quot/
https://trikalain.gr/1o-geniko-lykeio-trikalon-drastiriotita-tis-omadas-mathiton-quot-green-team-quot/
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ΓΚΑΛΕΡΙ ΜΕΣΩΝ 

Εικόνα 1 * 

Εδώ πρέπει να ανεβάσετε μια εικόνα ολόκληρης της ΟΜΑΔΑΣ. Η εικόνα πρέπει να είναι σε μορφή .jpg (ΜΕΓ 1MB). 

 

 

Εικόνα 2 * 

Εδώ πρέπει να ανεβάσετε μια φωτογραφία/εικόνα του ASOC WALL. Η εικόνα πρέπει να είναι σε μορφή .jpg (ΜΕΓ 

1MB). 
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Εικόνα 3 * 

Εδώ παρατίθεται μια φωτογραφία της ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Η εικόνα πρέπει να 

είναι σε μορφή .jpg (ΜΕΓ 1MB). 

 

Εικόνα 4  

Εδώ πρέπει να ανεβάσετε μια φωτογραφία των ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΗΡΑΤΕ. Η εικόνα πρέπει να είναι σε μορφή 

.jpg (ΜΕΓ 1MB). 
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2 – ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Τίτλος της τελικής εκδήλωσης για την παρουσίαση της έρευνας σας* 

Γράψτε εδώ τον τίτλο της τελικής σας εκδήλωσης. Επιλέξτε έναν εντυπωσιακό τίτλο που να συνοψίζει 

αποτελεσματικά τα αποτελέσματα της έρευνάς σας! 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – Β΄ΦΑΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  Χ.Υ.Τ.Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

Σύντομη περιγραφή της τελικής εκδήλωσης παρουσίασης* 

Γράψτε μια σύντομη περιγραφή της τελικής εκδήλωσης που σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε σε 400 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 

ΤΟ ΠΟΛΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ. 

Οι  μαθητές  θα παρουσιάσουν  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας   ενώπιον  όλων  των μαθητών  και  των  

καθηγητών  του σχολείου . Στην  εκδήλωση  θα προσκληθούν  ο  νυν  και  οι  πρώην  Δήμαρχοι Τρικκαίων, 

ο  Αντιπεριφερειάρχης  κ. Χ. Μιχαλάκης  και  στελέχη  της  Π.Α.ΔΥ.Θ.   Η παρουσίαση θα γίνει στην 

αίθουσα πολλαπλών  χρήσεων  του  σχολείου  και  θα  περιλαμβάνει  οπτικοακουστικό  υλικό. 

Τύπος τελικής εκδήλωσης παρουσίασης* 

Επιλέξτε τον τύπο της επιλεγμένης εκδήλωσης: 

o Εσωτερική παρουσίαση στο σχολείο σας (μόνο με τάξεις του σχολείου) 

Χ     Παρουσίαση στο σχολείο σας με την παρουσία άλλων εξωτερικών τάξεων/σχολείων 

o Παρουσίαση σε άλλο σχολείο (επίσης οργανωμένο με άλλα σχολεία ASOC στην περιοχή) 

o Παρουσίαση σε άλλους τοπικούς φορείς και διοικήσεις 
Σημείωση: Μοναδική απάντηση 

 

Αριθμός ατόμων που εμπλέκονται* 

Υποδείξτε εδώ τον αριθμό των ατόμων που σκοπεύετε να εμπλέξετε. Ο αριθμός περιλαμβάνει όλους τους 

συμμετέχοντες (μαθητές, καθηγητές, γονείς, ιδρύματα, EDIC, ενώσεις, διοργανωτές, προσκεκλημένους) 

o Έως 30 

o από 30 έως 50 

o από 50 έως 100 

χ     πάνω από 100 
Σημείωση: Μοναδική απάντηση 
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Τύπος προσκεκλημένων* 

Χ     Ειδικός του επιλεγμένου θέματος 

❏ Ειδικός ανοιχτών δεδομένων 

❏ Εκπρόσωπος της Europe Direct 

Χ     Θεσμικός εκπρόσωπος 

Χ     Εκπρόσωποι τοπικού τύπου 

Χ     Γονείς 

Χ    Άλλες τάξεις του σχολείου σας 

       Χ     Άλλο (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ) 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Σημείωση: Πολλαπλές απαντήσεις 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

Περιφέρεια 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Επαρχία 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Δήμος 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Διεύθυνση 

ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΔΥΛΗ 

ΤΚ  

42132 

Χώρος 

1ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Ημερομηνία  

26  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

Ώρα 

11.30 -13.00 
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Σύνδεσμος 

Υποδείξτε εδώ τον σύνδεσμο (URL) στο διαδίκτυο ή στην σελίδα του κοινωνικού δικτύου όπου δημοσιεύονται οι 

πληροφορίες σχετικά με την παρουσίαση της εκδήλωσης. 

https://www.facebook.com/112536323646470/photos/a.112593680307401/167994838100618/?type=3&

theater 

 
 

Αφίσα διοργάνωσης 

Επισυνάψτε την αφίσα της εκδήλωσης. Η εικόνα πρέπει να είναι σε μορφή .jpg (ΜΕΓ 1MB). 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 

 

 

https://www.facebook.com/112536323646470/photos/a.112593680307401/167994838100618/?type=3&theater
https://www.facebook.com/112536323646470/photos/a.112593680307401/167994838100618/?type=3&theater
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