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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

9/3/2021 

 

Ρεκόρ ανακύκλωσης συσκευών και αξεσουάρ  

από τους Προσκόπους, σε συνεργασία με τη Vodafone 
 

Με υπερηφάνεια οι Πρόσκοποι και η Vodafone, ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της πολυετούς συνεργασίας, 
μέσω του «Προγράμματος Ανακύκλωσης Συσκευών Κινητής & Σταθερής Επικοινωνίας», που υλοποιείται από 
το 2008. Σε ολόκληρη την Ελλάδα τα 13 χρόνια πραγματοποίησης του βραβευμένου περιβαλλοντικού 
προγράμματος, έχουν συλλεγεί από τους Προσκόπους και παραδοθεί στη Vodafone περισσότερες από 68.000 
συσκευές και αξεσουάρ, αριθμός ρεκόρ για αντίστοιχα προγράμματα, συμβάλλοντάς στη δημιουργία ενός πιο 
βιώσιμου κόσμου.  
 

Δείτε το σχετικό βίντεο: https://youtu.be/n2PeInHWBp0  
 

Αναλυτικότερα, μόνο τα τελευταία 4 χρόνια, έχουν συλλεγεί περισσότερες από 37.000 συσκευές και 
αξεσουάρ, συμβάλλοντας:  

- στην αποτροπή 9.000 κιλών CO2 στην ατμόσφαιρα 

- στην αποτροπή απόρριψης στη χωματερή 3,3 κιλών τοξικών μετάλλων (μόλυβδος, υδράργυρος, 

κάδμιο, αρσενικό) 

- στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση 193 κιλών μετάλλων (χαλκός, χρυσός, πλατίνα, παλλάδιο, 

αλουμίνιο, χάλυβας) 

- στην «κατάκτηση» δύο Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (12, Υπεύθυνη Κατανάλωση & 17, Συνεργασία 

στους Στόχους) 

 
Ο Γενικός Έφορος των Ελλήνων Προσκόπων, Χριστόφορος Μητρομάρας δήλωσε ότι «οι Πρόσκοποι έχουν 
αποδείξει εμπράκτως την ευαισθησία τους στην πρόκληση της ανακύκλωσης, που είναι ένα από τα μεγάλα 
στοιχήματα που πρέπει να κερδίσουμε, ώστε να οδηγηθούμε σε μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και 
να προσφέρουμε στους νέους και τις νέες της χώρας μας ένα βιώσιμο περιβάλλον. Στο πλαίσιο των ενεργειών 
που υλοποιούν οι Πρόσκοποι σε όλη την Ελλάδα ως υπερήφανοι πρεσβευτές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
η προώθηση της ανακύκλωσης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός ευρύτερου σχεδιασμού δράσεων που 
στόχο έχει την προστασία του περιβάλλοντος και περιλαμβάνουν ενέργειες για την προστασία των δασών, την 
ορθή και οικολογική διαχείριση του νερού, τις δασικές πυρκαγιές, την πρόληψη καθώς και την 
ευαισθητοποίηση των νέων για θέματα προστασίας χλωρίδας και της πανίδας, αλλά και της αξίας της κυκλικής 
οικονομίας». 
 
Η Vodafone, μέσω του προγράμματος ανακύκλωσης συσκευών και αξεσουάρ, το οποίο υλοποιεί εδώ και 17 
συναπτά έτη, στο ευρύτερο πλαίσιο των προγραμμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης, καλεί την κοινωνία και όλους να 
αναζητήσουν στα συρτάρια, στις ντουλάπες, στο γραφείο, παλιές συσκευές, φορτιστές και αξεσουάρ, τα οποία 
μπορούν να απορριφθούν στους κάδους συλλογής που υπάρχουν σε όλα τα καταστήματα της εταιρείας 
πανελλαδικά, αλλά και στα 350 Προσκοπικά Συστήματα. 

  
Περισσότερα για τους Έλληνες Προσκόπους μπορείτε να βρείτε: www.gineproskopos.gr   
 

-ΤΕΛΟΣ- 
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Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) 
Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και συμμετέχει στον Παγκόσμιο Οργανισμό της Προσκοπικής Κίνησης, με 
εκατομμύρια μέλη σε όλο τον κόσμο, χωρίς καμία διάκριση φυλής, γλώσσας, θρησκείας, εθνικότητας. Σκοπός του είναι η 
διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων με την προσκοπική μεθοδολογία, στην οποία περιλαμβάνονται η υπαίθρια ζωή, το 
ομαδικό παιχνίδι, η αυτενέργεια και η αυτό-εκπαίδευση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κοινωνική οργάνωση στην Ελλάδα, 
αριθμώντας σήμερα περισσότερα από 25.000 μέλη σε όλη τη χώρα. Το Σ.Ε.Π. ιδρύθηκε το 1910, συμπληρώνει δηλαδή το 
2021, 111 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και συστηματικής προσφοράς στην ελληνική κοινωνία. Είναι μια κίνηση για τους 
σημερινούς νέους, τους αυριανούς πολίτες, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις προκρίνοντας την ενεργό 
συμμετοχή και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.  
 
 
 

Επικοινωνία με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων: 
Κωνσταντίνος Εφραιμίδης  
(Εθελοντής, Σύμβουλος Επικοινωνίας ΔΣ/ΣΕΠ) 
Τηλ.: 2169007246 / 6945290509 
E-mail: pr@sep.org.gr / mediarelations@sep.org.gr   
Διεύθυνση: Πτολεμαίων 1, Παγκράτι 11635 
URL: www.gineproskopos.gr / www.scouts4sdgs.gr / www.sep.org.gr  
 


