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1. Αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου κατά 
τη διαχείριση των αποβλήτων 

Η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου απαιτεί κατανόηση της πηγής του 

κινδύνου, προς ή από το περιβάλλον, τα χαρακτηριστικά του αποδέκτη στο περιβάλλον 

που ενδέχεται να απειληθούν από τον κίνδυνο αυτό, καθώς και τα μέσα, ή ο τρόπος με 

τον οποίο οι εν λόγω αποδέκτες μπορούν να επηρεαστούν από τον κίνδυνο. 

Η ανάπτυξη, η λειτουργία και ο παροπλισμός των εγκαταστάσεων για την επεξεργασία 

των αποβλήτων φέρουν ορισμένους κινδύνους που έχουν εκτιμηθεί σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές εντός της ζωής της εγκατάστασης, από το σχεδιασμό, μέσα από την 

κατασκευή, μέχρι τις εργασίες για τον παροπλισμό και την αναστολή της άδειας. 

Η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου μπορεί να εφαρμοστεί στα ακόλουθα 

στάδια: 

• Κατά τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδιασμού, του προκαταρκτικού 

σχεδιασμού και στα στάδια σχεδιασμού (μέσω της υποβολής 

αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των 

περιβαλλοντικών εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 

του κινδύνου), 

• Κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης τηε επεξεργασίας των 

αποβλήτων, 

• Κατά τη διάρκεια της επίβλεψης των κατασκευών, 

• Πριν από την αλλαγή της άδειας ή την τροποποίηση του σχεδίου 

εργασίας, ως αποτέλεσμα των αλλαγών στον τρόπο διαχείρισης. 

• Πριν από την ολοκλήρωση του εργοταξίου / το κλείσιμο και την 

αναστολή της άδειας. 
 

2. Πρόγραμμα για τα στερεά απόβλητα 

Μόλις η κοινωνία έχει αποκτήσει μια κοινή κατανόηση των προβλημάτων που 

προκαλούνται από τα απόβλητα, μπορούν να ληφθούν μέτρα για την επίλυσή τους, 

ξεκινώντας με έργα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ικανότητες της 

κοινωνίας. 

Το πλήρες κοινωνικό πρόγραμμα για τα στερεά απόβλητα θα περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα βήματα: 

Μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων, ιδιαίτερα των τοξικών 

προϊόντων και αυτών που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, 

• Κομποστοποίηση αποβλήτων τροφίμων και άλλων οργανικών 

αποβλήτων, 

• Επαναχρησιμοποίηση των υλικών όπου είναι δυνατόν, 

• Ανακύκλωση υλικών και την οργάνωση της κυβέρνησης και της 

βιομηχανίας για την ανάπτυξη κοινωνικών προγραμμάτων για την 

επεξεργασία, 



• Ασφαλής συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των αποβλήτων, 

σεβασμός και ανταγωνιστική πληρωμή στους ανθρώπους που κάνουν 

αυτή τη δουλειά, 

• Ασφαλής διάθεση όλων των αποβλήτων που μπορούν να 

ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν. 
 

2.1 Μείωση των αποβλήτων 

Η ρύπανση των δρόμων, των σπιτιών και των χωραφιών μας αρχίζει με την 

βιομηχανική παραγωγή προϊόντων που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν ή να 

επαναχρησιμοποιηθούν. Ένας από τους στόχους του κοινωνικού προγράμματος για τα 

απόβλητα είναι να τα μειώσει μακροπρόθεσμα, στην πρώτη θέση, βοηθώντας τους 

ανθρώπους να χρησιμοποιούν λιγότερα υλικά που θα μπορούσαν να γίνουν απόβλητα. 
 

2.2 Διαχωρισμός των απορριμμάτων στην πηγή τους 

Η μείωση της ανάμειξης των αποβλήτων τροφίμων με απόβλητα χαρτιού ή γυαλιού 

διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωστους, και βοηθά επίσης στην 

πρόληψη των προβλημάτων υγείας που μπορούν να προκληθούν από τα ανάμεικτα 

απόβλητα. Η χωριστή συλλογή αποτελεί ένα από τα πρώτα βήματα για την καλύτερη 

διαχείριση των αποβλήτων, αν και λύνει το πρόβλημα μόνο αν υπάρχει ένας καλύτερος 

τρόπος για την αντιμετώπισή τους μετά τον διαχωρισμό τους. Ο διαχωρισμός των 

αποβλήτων είναι μέρος ενός συστήματος που περιλαμβάνει την επαναχρησιμοποίηση, 

κομποστοποίηση, τακτική συλλογή, ανακύκλωση και ασφαλή διάθεση. 
 

3. Επίδραση των επιχειρήσεις που απορρίπτουν 
βιομηχανικά απόβλητα, κατά παράβαση του Νόμου 
περί επεξεργασίας των αποβλήτων 

 

1. Κυρώσεις 

Οι κυρώσεις που περιλαμβάνουν εθελοντική εργασία ή πρόστιμα θα επιβάλλονται για 

την παράβαση του Νόμου περί επεξεργασίας των αποβλήτων. Σε περίπτωση ποινικής 

διάταξης κατά των εργοδοτών και των εργαζομένων, το πρόστιμο θα επιβάλλεται στην 

εργοδότρια εταιρεία. Επομένως, είναι σημαντικό να συμμορφώνονται οι εργαζόμενοι 

αυστηρά με το νόμο καθημερινά. 

 

2. Επίδραση στη διαχείριση των εταιρειών 

Όταν οι επιχειρήσεις που παράγουν βιομηχανικά απόβλητα, συμφωνούν με 

επιχειρήσεις που ασχολούνται με την επεξεργασία / ανακύκλωση αποβλήτων και τα 

απόβλητα που προμηθεύοντια δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία νόμιμα, οι υπεύθυνες 

εταιρείες θα υπόκεινται σε μέτρα κατά της απόκλισης και μπορούν να ανακοινώνονται 



δημοσίως. Τέτοιες περιπτώσεις δε θα υπόκεινται σε οικονομικές κυρώσεις, αλλά 

αναμένεται να επηρεάσουν δυσμενώς το ίματζ του προϊόντος. 

 

3. Περιπτώσεις στις οποίες δίνεται δημοσιότητα 

Σε περιπτώσεις μεγάλης κλίμακας διάθεσης αποβλήτων, η επωνυμία της εταιρείας θα 

ανακοινώνεται δημόσια σε ενημερωτικά δελτία. 
 

3.1 Η επεξεργασία / ανακύκλωση των αποβλήτων ως 
επιχειρηματικός κίνδυνος 

• Κατά τη διεξαγωγή σωστής επεξεργασίας / ανακύκλωσης των 

αποβλήτων είναι σημαντικό για κάθε εταιρεία να συμμορφώνεται με 

τους νόμους, συμπεριλαμβανομένου του Νόμου περί της επεξεργασίας 

των αποβλήτων. Οι εταιρείες πρέπει να έχουν κατά νου τους διάφορους 

κινδύνους που είναι κρυμμένοι και μπορούν να προκύψουν σε 

περίπτωση απουσίας κατάλληλης συμφωνίας με τον ανάδοχο, ή αν δεν 

συμμορφώνονται με τις πρακτικές του αναδόχου της επεξεργασίας / 

ανακύκλωσης. 

• Σε περίπτωση παραβίασης του Νομου περί επεξεργασίας των 

αποβλήτων, η επωνυμία της αντίστοιχης εταιρείας, καθώς και 

λεπτομέρειες σχετικά με τις καταχρήσεις μπορούν να 

δημοσιοποιηθούν, 

• Οι ακόλουθες κοινές παραβιάσεις που οι εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό τείνουν να κάνουν είναι: σύναψη 

συμφωνίας με εταιρείες των οποίων η άδεια έχει λήξει, παραβίαση των 

επιχειρησιακών κατευθυντήριων γραμμών που αναφέρονται σε 

επίσημα έγγραφα, κ.λπ., 

• Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ορισμένα απόβλητα 

που προκύπτουν από δημόσιες εκδηλώσεις, καθώς και μερικά 

ελαττωματικά προϊόντα, είναι δύσκολο να συμπεριληφθούν στην 

επεξεργασία / ανακύκλωση αποβλήτων. 
 

3.2 Η ανακύκλωση των αποβλήτων γίνεται ένας πόρος 

Η ανακύκλωση χρησιμοποιεί προϊόντων που δεν είναι πλέον χρήσιμα και τους 

μετατρέπει σε πρώτες ύλες για την παραγωγή νέων, χρήσιμων προϊόντων. Η 

ανακύκλωση κάποιων υλικών (όπως τα μέταλλα και το ελαστικό) πρέπει να 

πραγματοποιείται σε εργοστάσια. Άλλα υλικά, όπως το χαρτί και το γυαλί, απαιτούν 

λιγότερο εξοπλισμό και χώρο και μπορούν να ανακυκλώνονται σε μικρά εργαστήρια 

και στα σπίτια των ανθρώπων. 



Η ανακύκλωση είναι ένας σημαντικός τρόπος για τη μείωση των αποβλήτων. Αλλά η 

ανακύκλωση απαιτεί υποστήριξη από την κυβέρνηση και τη βιομηχανία, και μια 

δέσμευση εκ μέρους της κοινωνίας και των ανθρώπων. Αν δεν υπάρχει αγορά για τα 

ανακυκλωμένα προϊόντα, ή αυτά δεν ανακυκλώνονται με ασφάλεια, η ανακύκλωση δεν 

αποτελεί λύση του προβλήματος. Η ανακύκλωση μειώνει τα απόβλητα μέσω της 

μετατροπής τους σε νέα προϊόντα, αλλά επίσης εξοικονομεί ενέργεια που 

χρησιμοποιείται στην παραγωγή. Για παράδειγμα, ξοδεύεται κατά ⅔ λιγότερη ενέργεια 

για την ανακύκλωση χαρτιού από ό,τι είναι αναγκαία για την παραγωγή νέου χαρτιού, 

ή για την παραγωγή χάλυβα από θραύσματα και όχι από ακατέργαστο μετάλλευμα. Για 

την παραγωγή αλουμινίου από απορρίμματα ξοδεύεται αμελητέα ποσότητα ενέργειας 

σε σύγκριση με την παραγωγή του από ακατέργαστο μετάλλευμα βωξίτη. 

• Μειώνει την ποσότητα των στερεών αποβλήτων που ρυπαινουν το 

περιβαλλον, 

• Μειώνει την ποσότητα των στερεών αποβλήτων που χρειάζονται 

διάθεση, εξοικονομώντας χώρο και χρήματα, 

• Μειώνει τη χρήση πόρων με τη χρήση τους περισσότερο από μια φορά, 

• Βοηθά στην τοπική και εθνική οικονομία, διότι πρέπει να εισαχθούν 

λιγότερες πρώτες ύλες, 

• Παρέχει θέσεις εργασίας. 

Η ανακύκλωση είναι τόσο ένα εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης, όσο και ένα μέσο για 

την υποβοήθηση του περιβάλλοντος. Η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 

μείωση των αποβλήτων προσφέρουν άμεσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δήμων. 

Όταν συνδυάζονται με επιδεξιότητα και ευθύνη και εκσυγχρονίζονται, με σκοπό την 

ποιότητα, τα υλικά που αχρηστευτηκαν κύκλου είναι ένας τοπικός πόρος που μπορεί 

να συμβάλει στα τοπικά έσοδα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων και της τοπικής οικονομικής βάσης. 

Η ανακύκλωση ως βάση για την οικονομική ανάπτυξη συνδέεται άμεσα με την αύξηση 

της ευημερίας της κοινωνίας. Αυτή η στρατηγική συνδέει την επαναχρησιμοποίηση και 

την ανακύκλωση με την ανάπτυξη των δήμων και προωθεί τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας. 

Με βάση την πσότητα σε τόνους, μόνο η διαλογή και η ανακύκλωση επεξεργασιμων 

υλικών υποστηρίζει 10 φορές περισσότερες θέσεις εργασίας από την υγειονομική ταφή 

και την αποτέφρωση. Ωστόσο, η παραγωγή νέων προϊόντων από τα παλιά προσφέρει 

τις μεγαλύτερες οικονομικές αποδόσεις στον τομέα της ανακύκλωσης. Τα νέα 

εργοστάσια που βασίζονται στην ανακύκλωσης απασχολούν περισσότερους 

ανθρώπους και με υψηλότερους μισθούς από εκείνα που ασχολούνται με τη διαλογή 

αποβλήτων. Μερικές χαρτοβιομηχανίες που χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο χαρτί και 

κατασκευαστές πλαστικών προϊόντων, προσλαμβάνουν για παραδειγμα 60 φορές 

περισσότερους εργαζόμενους από τους χώρους υγειονομικής ταφής. 

Πρόκειται για μια βιομηχανία που βασίζεται στη γνώση, με πρόσθετα μερίσματα υπό 

την προϋπόθεση ακριβούς διαλογής και τιμολόγησης και καλής διαχείρισης. 

Η πρόσθετη αξία των απορριπτόμενων υλικών προστίθεται ως αποτέλεσμα του 

καθαρισμού, τη διαλογή και δεματοποίησή τους. Η παραγωγή που βασίζεται στην 



συλλογή οικιακών αποβλήτων προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη αξία στα 

κατασκευαζόμενα τελικά προϊόντά. Για παράδειγμα, παλιές εφημερίδες μπορούν να 

πωληθούν για 30 ευρώ ανά τόνο, αλλά οι νέες εφημερίδες πωλούνται για 600 ευρώ ανά 

τόνο. Κάθε βήμα στην ανακύκλωση, το οποίο κάνει ο δήμος σε τοπικό επίπεδο 

σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας, υψηλότερες δαπάνες για προμήθειες και 

υπηρεσίες και περισσότερα χρήματα που κυκλοφορούν στην τοπική οικονομία μέσω 

πληρωμών των δαπανών και των φορολογικών πληρωμών. 

Η ανακύκλωση έχει σημαντική επίδραση στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην τοπική 

και στην εθνική οικονομία. 

Η ανακύκλωση προωθεί επίσης την ανάπτυξη των περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Η 

ανακύκλωση ενθαρρύνει την ανάπτυξη πιο φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. Η 

μεγάλη προσφορά φθηνών υλικών από τα τοπικά προγράμματα συλλογής επιτάχυνει 

σημαντικά την ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και προϊόντων από πολλές εταιρείες. 

Για παράδειγμα, τα απόβλητα ελαστικών που χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές, 

συμπεριλαμβανομένων της ελαστικοποιημένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων. 
 

3.3 Οφέλη από την επαναχρησιμοποίηση 

• Περιβαλλοντικά οφέλη 

Πολλά προγράμματα διπλής χρήσης αναπτύχθηκαν από τους τοπικούς στόχους για τη 

μείωση των αποβλήτων, επειδή η επαναχρησιμοποίηση απαιτεί λιγότερους πόρους, 

λιγότερη ενέργεια και λιγότερη εργασία σε σύγκριση με την ανακύκλωση, διάθεση, ή 

την παραγωγή νέων προϊόντων από παρθένα υλικά.  

 

Επαναχρησιμοποίηση στην ιεραρχία της μείωσης των αποβλήτων 

Η επαναχρησιμοποίηση παρέχει ένα άριστο όφελος, περιβαλλοντικά προτιμητέα 

εναλλακτική λύση σε άλλες μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων, διότι μειώνει τη 

ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους, περιορίζοντας την ανάγκη νέων 

φυσικών πόρων, όπως, για παράδειγμα, ξυλεία, πετρέλαιο, ίνες και άλλα υλικά. Η 

πολιτική της ΕΕ σχετικά με το περιβάλλον κατά τα τελευταία χρόνια προσδιόρισε τη 

μείωση των αποβλήτων ως μια σημαντική μέθοδος για τη μείωση των εκπομπών 



αερίων του θερμοκηπίου, ενός παράγοντα που συμβάλλει στην υπερθέρμανση του 

πλανήτη. 

• Οφέλη για τους δήμους 

Στη διάρκεια πολλών ετών η επαναλαμβανόμενη χρήση έχει χρησιμοποιηθεί ως 

ένας τρόπος απόκτησης υλικών για τις ανάγκες πολλών μειονεκτουσών ομάδων. Η 

επαναχρησιμοποίηση εξακολουθεί να είναι ένας εξαιρετικός τρόπος με τον οποίο οι 

άνθρωποι αποκτούν τροφή, ένδυση, οικοδομικά υλικά, βιομηχανικό εξοπλισμό, 

ιατρικά εφόδια και άλλα είδη που χρειάζονται. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι τρόποι 

μέσω των οποίων η επαναχρησιμοποίηση είναι ευεργετική για την κοινωνία. Πολλά 

από τα κέντρα διπλής χρήσης εμπλέκονται σε προγράμματα κατάρτισης στο χώρο 

εργασίας, καθώς και προγράμματα για άτομα με αναπηρίες ή για προβληματικούς 

εφήβους. 

• Οικονομικά οφέλη 

Η επαναχρησιμοποίηση υλικών αντί της δημιουργίας νέων προϊόντων από νέα 

υλικά, μειώνει το βάρος για την οικονομία. Η επαναχρησιμοποίηση αποτελεί 

οικονομικό τρόπο για να αποκτήσουν οι ανθρώπου με διαφορετικό 

κοινωνικοοικονομικών καθεστώς τα αντικείμενα που χρειάζονται, όπως για 

παράδειγμα έπιπλα γραφείου και είδη οικιακής χρήσης, αυτοκίνητα και ηλεκτρικές 

συσκευές. Είναι φθηνότερο να αγοράζουμε μεταχειρισμένα είδη από ό,τι νέα 

 

3.4 Ποια είναι τα οικονομικά οφέλη της ανακύκλωσης? 

Η ανακύκλωση μετατρέπει τα απόβλητα σε πολύτιμες πρώτες ύλες και δημιουργεί 

θέσεις εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανιών, που συνδέονται με την 

ανακύκλωση, όπως χαρτοβιομηχανίες, καθώς και με την επαναχρησιμοποίηση και 

μεταποίησης), χτίζει πιο ανταγωνιστικές βιομηχανίες και να προσθέσει σημαντική αξία 

για την εθνική οικονομία. 

Άμεσες επιπτώσεις: 

• Η Κατασκευή εγκαταστάσεων για την ανακύκλωση, 

• Η δημιουργία θέσεων εργασίας που σχετίζονται με την ανακύκλωση, 

• Εκατομμύρια ευρώ για τις ετήσιες αποδοχές του προσωπικού, 

• Έσοδα δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Έμμεσες επιπτώσεις 

• Η ανακύκλωση παρέχει σημαντικά οφέλη μέσω της αγοράς αγαθών και 

υπηρεσιών που υποστηρίζουν άλλες εταιρείες. 

• Η ανακύκλωση είναι μια σημαντική πηγή φορολογικών εσόδων για το 

κράτος. 
 

4. Ανάπτυξη προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια και επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα που 

προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα στην περιβαλλοντική μηχανική ή / και τις 

περιβαλλοντικές επιστήμες. Επίσης, υπάρχουν πολλές σειρές μαθημάτων 



περιβαλλοντικής κατεύθυνσης σε άλλα τμήματα των σχολών θετικών και 

εφαρμοσμένων επιστημών και των σχολών αρχιτεκτονικής τοπίου, πολεοδομίας, 

κοινωνικών και διοικητικών επιστημών, γεωγραφίας, βιολογίας, κοινωνιολογίας, 

φυσιολογίας, γεωργικών επιστημών και της υδατοκαλλιέργειας. 

Με τον τρόπο αυτό αρκετοί εμπειρογνώμονες εργάζονται σε κυβερνητικούς και 

ιδιωτικούς οργανισμούς που σχετίζονται με την επεξεργασία των αποβλήτων. Αλλά ο 

καθένας πρέπει να ξέρει τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, προκειμένου να είναι 

επιτυχής η επεξεργασία των αποβλήτων. 

• Ποια είναι η ιεραρχία στην επεξεργασία των στερεών αποβλήτων; 

• Είναι χρήσιμη η ανακύκλωση; 

• Υπάρχουν αρκετές εκτάσεις για τους χώρους υγειονομικής ταφής και 

γιατι είναι απαραίτητο να ανακυκλώνουμε; Ποια είναι πιο ακριβή, η 

ανακύκλωση ή η διάθεση των αποβλήτων; 

• Ποια είναι η σχέση μεταξύ της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της 

επεξεργασίας των αποβλήτων; 

• Είναι συγκρίσιμα τα επίπεδα παραγωγής στερεών αποβλήτων και η 

ανακύκλωσή τους στις διαφορετικές χώρες; 

• Με πιο τρόπο η ανακύκλωση εξοικονομεί ενέργεια; 

• Ποια είναι τα συνηθέστερα ανακυκλωμένα υλικά; 

• Ποια προϊόντα καταλαμβάνουν τον περισσότερο χώρο στους χώρους 

υγειονομικής ταφής; 

• Τι είδους υλικά στα σκουπίδια μου είναι επικίνδυνα; 

• Πώς πρέπει να διαιρώ τα επεξεργάσιμα υλικά ; 

• Πώς μπορώ να ξεκινήσω ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης στην περιοχή 

μου; 

• Πού μπορώ να φέρω αυτά τα υλικά προς ανακύκλωση; 

• Τι συμβαίνει μετά τη τοποθέτησή τους σε ανοιχτώ χώρο; 

• Πώς μπορώ να βρω τα ενημερωτικά υλικά που προωθούν την 

συμμετοχή σε δραστηριότητα αυτού του είδους; 

Η στρατηγική κατάρτισης θα μπορούσε να είναι μια λύση στην περιβαλλοντική 

συνείδηση της κοινωνίας και αυτή θα πρέπει να περιγράφει τις μεθοδολογίες για την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση και για το πώς αυτή επηρεάζει τη δημιουργική σκέψη και 

τις αλλαγές συμπεριφοράς, θεσπίζει κριτήρια για την επιλογή των υλικών και συνδέει 

τις πληροφορίες για διάφορα περιβαλλοντικά θέματα που είναι ήδη γνωστές, για την 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ή του προγράμματος έρευνών των σπουδαστών. Τα 

παιδιά και οι δάσκαλοι πρέπει να μάθουν περισσότερα για την προστασία του 

περιβάλλοντος, για τον πλανήτη μας, και πρέπει να γνωρίζουν τις απαντήσεις σε όλες 

τις παραπάνω ερωτήσεις. Για το σκοπό αυτό πρέπει να αναπτυχθούν προγράμματα 

τόσο για παιδιά, όσο και για δασκάλους, και επίσης πρέπει να προετοιμαστούν 

ενημερωτικά υλικά όπως βιβλία, φυλλάδια, κ.λπ. 



 

Αυτόματη μεταφορά των στερεών αποβλήτων από τις γραμμές παραγωγής κατά την 

επεξεργασία τους 

Τα οργανικά απόβλητα παράγονται όπου υπάρχουν ανθρώπινες κατοικίες. Οι βασικές 

μορφές των οργανικών αποβλήτων είναι τα απόβλητα τροφίμων από τα νοικοκυριά, τα 

γεωργικά απόβλητα, τα ανθρώπινα και τα ζωικά απόβλητα. Στις βιομηχανικά 

ανεπτυγμένες χώρες η ποσότητα των οργανικών αποβλήτων αυξάνεται σημαντικά 

κάθε χρόνο. Παρά το γεγονός ότι πολλοί ενθουσιαστές κομποστοποιούν μερικά 

απόβλητα από την κουζίνα και τον κήπο τους, ένα μεγάλο μέρος των οικιακών 

απορριμμάτων μεταφέρονται σε χώρους υγειονομικής ταφής και συχνά μετατρέπονται 

στα πιο επικίνδυνα απόβλητα. Κάτω από την επίδραση κάποιων μικροοργανισμών, τα 

συστατικά των οργανικών αποβλήτων μετατρέπονται στους χώρους υγειονομικής 

ταφής σε υγρή «αλυσίβα», η οποία περιέχει βακτήρια, σάπια μάζα και, ενδεχομένως, 

χημικούς ρύπους από το χώρο υγειονομικής ταφής. Αυτή η αλυσίβα θα μπορούσε να 

αποτελέσει σοβαρή απειλή αν φτάσει σε κοίτη ποταμού ή εισέλθει στο πόσιμο νερό. Η 

αποσύνθεση του οργανικού υλικού σε χωματερές παράγει επίσης μεθάνιο, το οποίο σε 

μεγάλη ποσότητα είναι ένα των επιβλαβών αερίων θερμοκηπίου. Τα ανθρώπινα 

οργανικά αποβλήτων συνήθως μεταφέρονται σε μονάδα μεταποίησης, όπου τα λύματα 

εισέρχονται στην κοίτη κάποιου ποταμού ή απορρίπτονται απευθείας στη θάλασσα. 

Στις αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχουν διαφορετικές προσέγγισεις για την 

αντιμετώπιση των οργανικών αποβλήτων. Στην πραγματικότητα, η λέξη «απόβλητα» 

είναι συχνά ακατάλληλος όρος για την οργανική ύλη, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως 

με καλή πίστη. Οι οικονομίες των περισσότερων αναπτυσσόμενων χωρών 

υπαγορεύουν ότι τα υλικά και οι πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιείται το πλήρες 

δυναμικό της, και αυτό διέδωσε την κουλτόυρα της επαναχρησιμοποίησης, επισκευής 

και ανακύκλωσης. Σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχει ένας ολόκληρος τομέας 

των εργοστασίων ανακύκλωσης, των οδοκαθαριστών και συλλεκτών, η δραστηριότητα 

των οποίων είναι να σώσούν το «απορριπτέα» υλικά και να τα απκατασήσουν για 

μελλοντική χρήση. 

Κατά τη δημιουργία μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων, συνήθως στις μεγαλύτερες 

πόλεις, οι εγκαταστάσεις για την αντιμετώπισή τους είναι ανεπαρκείς και ένα μεγαλο 

μέρος αφήνεται να σαπίσει στους δρόμους ή συλλέγεται και απορρίπτεται στα 

περίχωρα της πόλης. Υπάρχει ανεπαρκής περιβαλλοντικος έλεγχος στις χώρες αυτές 



για την αποτροπή τέτοιων πρακτικών. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία τρόπων 

χρησιμοποίησης των οργανικών αποβλήτων και οι βασικοί τρόποι προορίζονται για τη 

βελτίωση του εδάφους, την αύξηση της ανάπτυξης στα ζώα και την εξασφάλιση μιας 

πηγής ενέργειας. 
 

4. Οργανικά απόβλητα - είδη, πηγές και χρήσεις 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι οργανικών αποβλήτων, η οποίοι συνήθως απορρίπτονται. 

Παρακάτω θα εξετάσουμε μερικούς τύπους και τις πηγές των οργανικών αποβλήτων, 

καθώς και παραδείγματα της συχνής χρήσης τους. 

Αστικά ή οικιακά απόβλητα 

Αυτό το είδος των αποβλήτων αποτελείται συνήθως από ωμά ή μαγειρεμένα 

υπολείμματα τροφίμων και απορρίμματα κήπου, όπως κομμένο γρασίδι ή υπολείμματα 

από κλαδευμένους θάμνους και φυτοφράκτες. 

Τα απόβλητα της κουζίνας είναι συχνά αναμειγμένα με ανόργανα υλικά όπως 

πλαστικές συσκευασίες που δεν μπορούν να κομποστοποιηθούν. Θα ήταν ωφέλημο αν 

αυτό το είδος αποβλήτων διαχωρίζεται στην πηγή - αυτό θα καταστήσει την 

ανακύκλωσή τους πολύ ευκολότερη. 

Τα οικιακά απόβλητα συνήθως παράγονται σε σχετικά μικρές ποσότητες. Στις 

αναπτυσσόμενες χώρες τα αστικά απόβλητα έχουν πολύ υψηλότερη περιεκτικότητα σε 

οργανική ύλη. 

Η βασική αρχή της ανακύκλωσης των οικιακών απορριμμάτων απεικονίζεται στο 

σχηματικό διάγραμμα παρακάτω. 

 

Διαδικασία ανακύκλωσης των οικικαών αποβλήτων 

Οργανικά απόβλητα που παράγονται για εμπορικούς σκοπούς 

Υπο τον όρο αυτό εννοούμε τα αποβλήτα που παράγονται σε δημόσια κτίρια όπως 

σχολεία, ξενοδοχεία και εστιατόρια. Οι ποσότητες των αποβλήτων εδώ είναι πολύ 

μεγαλύτερες και υπάρχει καλό δυναμικό για χρήση σε συνεργασία με μικρές 

επιχειρήσεις. 

Ζωικά και ανθρώπινα απόβλητα 



Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία που συνδέονται με 

τη διάθεση των λυμάτων. Τα λύματα που δεν έχουν επεξεργαστεί περιέχουν βακτήρια 

και παθογόνους παράγοντες που προκαλούν σοβαρές ασθένειες. Θα πρέπει να τονιστεί 

ότι είναι αναγκαίο να συμμορφώνουμε με τις διαδικασίες υγείας και ασφάλειας κατά 

τη διαχείριση των λυμάτων και τα άτομα που ασχολούνται με την επεξεργασία τους 

πρέπει να έχουν μια σαφή εικόνα των κινδύνων για την υγεία. Τα λύματα που δεν έχουν 

επεξεργαστεί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για γεωργικές καλλιέργειες, που 

προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα. 

• Απόβλητα ανθρώπινων κοπράνων παράγονται σε μεγάλες ποσότητες 

στις αστικές περιοχές και επεξεργάζονται με διαφορετικούς τρόπους. 

Στις χειρότερες περιπτώσεις, πολύ λίγα γίνονται για την εξάλειψη ή τη 

θεραπεία των εν λόγω αποβλήτων και αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα 

τεράστιο κίνδυνο για την υγεία. Συχνά, τέτοια είναι η κατάσταση στις 

φτωχές γειτονιές ή σε ορισμένες περιοχές μερικών μεγάλων πόλεων. 

Τα νερά απο την αποχέτευση συχνά υποβάλλονται μόνο σε μια 

πρόχειρη επεξεργασία και εκχέονται στο πλησιέστερο σώμα του νερού 

με ελάχιστη ή καμία επεξεργασία. Υπάρχουν μέθοδοι για τον 

καθαρισμό σε μεγάλη κλίμακα και η χρήση του νερού αποβλήτων ως 

λίπασμα και ως πηγή ενέργειας. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη 

μέθοδος είναι η αναερόβια χώνευση για την παραγωγή βιοαερίου και 

υγρού λιπάσματος. 

• Η κομποστοποίηση των αποχωρητηρίων διευκολύνει τη μετατροπή των 

ανθρώπινων κοπράνων σε πλούσιο λίπασμα. 

• Τα ζωικά απόβλητα σπάνια χάνονται. Αυτά τα γόνιμα υπολείμματα 

χρησιμοποιούνται συνήθως ως πηγή λιπάσματος το οποίο εφαρμόζεται 

απευθείας στο έδαφος ή ως πηγή ενέργειας, είτε με άμεση καύση (μετά 

την ξήρανση), ή μέσω αποσύνθεσης για την παραγωγή μεθανίου. 

 

 

Εξωτερική εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων που παράγει 

ηλεκτρική ενέργεια 



 

5. Πολιτική που στηρίζει το περιβάλλον 

Η κυβέρνηση (και μερικές φορές οι δήμοι) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

δημιουργία μιας περιβαλλοντικής πολιτικής που να υποστηρίζει τις βέλτιστες 

πρακτικές οι οποίες σχετίζονται με την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων σε τοπικό 

επίπεδο: 

• Παροχή ευκαιρίας στη νομοθεσία (για την προστασία της δημόσιας 

υγείας, του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση ασφαλών πρακτικών), 

• Κανονισμοί και Πρότυπα (πιστοποιητικά, άδειες, επιθεωρήσεις των 

χώρων υγειονομικής ταφής, των εκπομπών από τους αποτεφρωτήρες, 

κλπ.), 

• Εφαρμογή οικονομικών και ποινικών κυρώσεων, 

• Σχεδιασμός των στερεών αποβλήτων (σκοποί για την ανακύκλωση και 

μείωση των αποβλήτων), 

• Κίνητρα αγοράς για την ανακύκλωση. 
 

6. Επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών 

Σε όλους τους οικισμούς πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μια σειρά παραγόντων κατά 

την επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών για τη συλλογή και διάθεση των στερεών 

αποβλήτων. 

Συλλογή. Οι δήμοι συχνά ξοδεύουν το 70% των λειτουργικών προϋπολογισμών τους 

μόνο για τη μεταφορά των στερεών αποβλήτων. Αυτό οφείλεται στό αυξανόμενο 

κόστος μεταφοράς, στα παλιά, κακοσυντηρημένα μηχανημάτων και στις υπάρχουσες 

αναποτελεσματικες διαδρομές συλλογής. Οι πόλεις μπορούν να αναθέτουν την 

υπηρεσία αυτή σε ιδιωτικές εταιρείες. Η εμπειρία δείχνει ότι η επεξεργασία των 

στερεών αποβλήτων, η οποία πραγματοποιείται από τον ιδιωτικό τομέα στοχίζει από 

20% σε 40% λιγότερο σε σχέση με την επεξεργασία που πραγματοποιείται από τον 

δημόσιο τομέα, και η ιδιωτικοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών και η διευκόλυνση 

της εισόδου ιδιωτικών πορμηθευτών συμβάλει στην υλοποίηση των «καλύτερων» 

πρακτικών και των κατάλληλων τεχνολογιών. Ωστόσο, οι αρχές που σχετίζονται με την 

επεξεργασία των αποβλήτων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μια τέτοια αλλαγή συνήθως 

απαιτεί την ταυτόχρονη μείωση της απασχόλησης στον τομέα αυτό [σύνδεση 

με: World Bank's Urban Waste site: Private Sector Participation], καθώς και θεσμικών 

μετατόπιση της εστίασης των αρχών του δημόσιου τομέα από την παροχή υπηρεσιών 

πρός την εποπτεία και τη ρύθμιση (και οι δύο έχουν ώς στόχο να διασφαλίσουν ότι οι 

εταιρείες πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές και δεν συνωμοτούν μεταξύ τους). 

Η καταστροφή και η εναλλακτικές λύσεις της. Κατά το σχεδιασμό της εφαρμογής των 

τεχνολογιών για την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων, οι αρμόδιες αρχές θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα ζητήματα: 



• Η σχεδίαση, η ανάπτυξη και η εφαρμογή νέων ΧΥΤΑ είναι δαπανηρές 

και οι μικρές και μεσαίαες μονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να 

δοκιμαστούν, 

• Η τάση στους δήμους προς την εφαρμογή ακριβών σύγχρονων 

τεχνολογιών χωρίς απόβλητα, όπως οχήματα συλλογής και εργοστάσια 

επεξεργασίας οδηγεί συχνά σε πρόσθετες δαπάνες για την εκπαίδευση 

και τη συντήρηση, 

• Η βελτίωση της συλλογής των αποβλήτων, η οποία συμπεριλαβάνει 

μέτρα όπως υποχρεωτικά πρότυπα για τη διάθεση στους χώρους 

υγειονομικής ταφής και φθηνή αποκατάσταση, συνοδευόμενα από 

βελτίωση των στρατηγικών για τη μείωση των αποβλήτων μπορεί να 

αποδειχθεί οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση σε σύγκριση με 

την ανάπτυξη νέων δαπανηρών μονάδων για την επεξεργασία των 

αποβλήτων. 

Υγειονομική περίθαλψη. 

Η τοξικές απορροές, η ρύπανση των υδατικών και εδαφικών πόρων, οι εκπομπές 

μεθανίου από χωματερές και χώρους που συχνά αργότερα μετατρέπονται σε 

ανεπίσημους οικισμούς είναι μόνο μερικές από τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές 

προκλήσεις που οφείλονται στην έλλειψη κονδυλίων για την επεξεργασία των στερεών 

αποβλήτων. Η ανεξέλεγκτη διάθεση απειλεί άμεσα την υγεία τόσο των εργαζομένων 

στον άτυπο τομέα όσο και εκείνων των κατοίκων που ζουν κοντά. Επιπλέον, η 

ανεξέλεγκτη διάθεση έχει αρνητικές επιπτώσεις σε όλους που ζουν στις πόλεις - με τις 

επιπτώσεις στη δημόσια υγεία της πόλης στο σύνολό της μέσω της μόλυνσης της 

ύδρευσης, του αέρα και του εδάφους. Οι αρχές πρέπει να λάβουν υπόψη τις επιπτώσεις 

στη δημόσια υγεία από τις τρέχουσες στρατηγικές τους για τη διαχείριση των 

αποβλήτων, καθώς τα και οφέλη για την υγεία και την αποδοτηκότητα του κόστους για 

τον εκσυγχρονισμού αυτών των μεθόδων επεξεργασίας, όπως για παράδειγμα η 

ανάδειξη των βελτιώσεων στους χώρους υγειονομικής ταφής, η διεύρυνση της 

συλλογής σκληρών αποβλήτων ή άλλα μέτρα που θα έχουν προτεραιότητα για 

επένδυση σε αυτά. 

Η μεταποιητική βιομηχανία στο σύνολό της είναι εξαιρετικά μεταβλητή και 

περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων των επιχειρήσεων, από αυτές 

που συλλέγουν και επεξεργάζονται όλα τα είδη των υλικών, ως εκείνες που 

επαναχρησιμοποιούν υλικά ή κατασκευάζουν προϊόντα με τη χρήση ανακυκλωμένων 

υλικών. Η βιομηχανία υποστηρίζει επίσης τις επιχειρήσεις στη δημόσια εκπαίδευση, 

τις διαβουλεύσεις, τη μεταφορά, τη διαμεσολάβηση και τη λιανική πώληση των 

ανακυκλωμένων προϊόντων. Η παραγωγή που βασίζεται στην ανακύκλωση δίνει τα 

μεγαλύτερα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη στα πλαίσια του 

βιομηχανικού τομέα και η εργασία με ανακυκλωμένα υλικά είναι επικερδής. 

Μια άλλη προσέγγιση είναι να παράγεται ένα προϊόν που είναι ήδη στην αγορά, με την 

προσθήκη ανακυκλωμένων υλικών αντί νέων υλικών ή να παράγονται ανακυκλωμένα 



προϊόντα επιτόπου με τοπικά υλικά. Μόνο ένα πολύ μικρό μέρος των προϊόντων στη 

σημερινή αγορά είναι πραγματικά νέες εφευρέσεις. 

Στη βιομηχανία μεταποίησης, οι ευκαιρίες για τους μικρούς επιχειρηματίες είναι 

σχεδόν απεριόριστες. Ωστόσο, είναι πιο εύκολο να ξεκινήσει κανείς ορισμένα είδη 

επιχειρήσεων από ό,τι άλλα. Επειδή η προσθήκη αξίας στα υλικά είναι ζωτικής 

σημασίας για να είναι κερδοφόρα, μία προσέγγιση είναι να χρησιμοποιειται υλικό που 

έχει προς το παρόν πολύ χαμηλή ή αρνητική αξία, προκειμένου να δημιουργήσετε ένα 

νέο προϊόν που έχει πολύ μεγαλύτερη αξία στην αγορά. Λόγω της χαμηλής τιμής τους, 

υπάρχει μεγάλο δυναμικό για τη χρήση πράσινου ή πολύχρωμου γυαλιού, χαρτιού, 

πλαστικών, φθαρμένων ελαστικών και απορριμάτων από κατασκευές και 

κατεδαφίσεις, όπως μεταχειρισμένη ξυλεία κ.λπ. 

Οι θέσεις εργασίας και οι μισθοί αυξάνονται κατά τη συλλογή, επεξεργασία και 

παραγωγή ανακυκλώσιμων υλικών. Η διαλογή και επεξεργασία των υλικών αυτών 

παρέχει δέκα φορές περισσότερες θέσεις εργασίας από ό,τι η απόρριψή τους. 

Οι κατασκευαστές που χρησιμοποιούν ανακυκλώσιμα υλικά για να φτειάχνουν νέα 

προϊόντα απασχολούν ακόμα περισσότερους ανθρώπους και με υψηλότερους μισθούς 

από τις εταιρείες διαλογής και επεξεργασίας. Για παράδειγμα, ορισμένα εργαστάσια 

που βασίζονται σε ανακυκλωμένο χαρτί και κατασκευαστές πλαστικών προϊόντων 

απασχολούν μεταξύ 25 και 60 φορές περισσότερους εργαζομένους από τους χώρους 

υγειονομικής ταφής. 
 

7. Ποιες δραστηριότητες διεξάγονται από τις 
επιχειρήσεις ανακύκλωσης? 

Παραδείγματα: 

• Επαναχρησιμοποίηση: συλλογή και πώληση οικοδομικών υλικών που 

χρησιμοποιούνται ως ντουλάπια κουζίνας, παράθυρα και εξοπλισμός. 

Αυτή είναι ωφέλημη για όλους, επειδή οι εργολήπτες εξοικονομούν 

από το κόστος διάθεσης, οι ιδιοκτήτες κτιρίων λαμβάνουν φορολογικές 

περικοπές και οι πελάτες με χαμηλά εισοδήματα αγοράζουν προϊόντα 

σε μειωμένες τιμές. 

• Επαναπαραγωγή: μια εταιρεία κατασκευής κασετών τόνερ για 

εκτυπωτές λέιζερ συλλέγει και κατασκευάζει εκ νέου κασέτες τόνερ για 

εκτυπωτές, σταματώντας την απόρριψη πολλών τόνων μετάλλου και 

πλαστικών κάθε χρόνο. 

• Συλλογή: Μια εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες συλλογής ανακυκλώσιμου 

χαρτιού, χαρτονιού, μπουκαλιών και κουτιών στους δήμους και στους 

διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας που παράγουν τα προϊόντα αυτά, 

καθώς και τη συλλογή άχρηστων υλκών από δραστηριότητες 

κατασκευής και κατεδάφισης. Η εταιρία διαλέγει επίσης τα υλικά και 

τα πωλεί σε κατασκευαστές που χρησιμοποιούν τις πρώτες ύλες για την 

παραγωγή ανακυκλωμένων προϊόντων. 



• Επεξεργασία: Μια εταιρεία ανακυκλώνει πλαστικά απορρίμματα μέσω 

άλεσης και τα πωλεί σε κατασκευαστές που χρησιμοποιούν πλαστικά 

στα προϊόντα τους. 

• Παραγωγή: Μια εταιρεία συλλέγει, επεξεργάζεται και παράγει 

προϊόντα από ανακυκλωμένο χαρτί. Μια τέτοια εταιρεία μπορεί να 

χρησιμοποιεί ανακυκλωμένες εφημερίδες, περιοδικά και χαρτί 

γραφείου που συλλέγονται από τις πόλεις και κωμοπόλεις για την 

κατασκευή φορητών υπολογιστών, σκληρών εξωφύλλων και 

παιχνιδιών. 
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1. Ημερομηνία 

…………………… 

 

2. Ηλικία 

☐18-30 

☐31-45 

☐46-60 

☐>60 

 

3. Φύλο 

☐Άρρεν 

☐Θήλυ 

 

4. Εκπαίδευση 

☐Πρωτοβάθμια 

☐Δευτεροβάθμια 

☐Τριτοβάθμια 

☐Μεταπτυχιακό 

☐Διδακτορικό 
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5. Εργασία 

☐Εργαζόμενος 

☐Άνεργος 

☐Φοιτητής 

☐Συνταξιούχος 

☐Στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης (εργαζομένος ή αιρετός) 

☐Εκπαιδευτικός σε σχολείο του Δήμου Δυτικής Μάνης 

 

6. Σε ποια τοπική κοινότητα (χωριό) του Δήμου Δυτικής Μάνης 

κατοικείτε; 

……………………………………… 

 

7. Τύπος Κατοικίας 

☐Μονοκατοικία 

☐Διπλοκατοικία 

☐Πολυκατοικία 

☐Αρ.διαμερισμάτων 

 

8. Αριθμός ενοίκων 

……………………………………. 

9. Διαθέτει κήπο 

☐Ναι 

☐Όχι 
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10. Επιχείρηση 

☐Καφετέρια/καφενείο 

☐Εστιατόριο 

☐Πολυκατάστημα (σούπερ μάρκετ) 

☐Ξενοδοχείο/ενοικιαζόμενα δωμάτια 

☐Χειροποίητα προϊόντα, ρούχα, κοσμήματα/αξεσουάρ και είδη δώρων 

☐Βιοτεχνία (συνεργία αυτοκινήτων, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κλπ) 

Ποια βιοτεχνία; …………………………………………….. 

☐Άλλο 

……………………………… 

☐Δεν έχω κατάστημα/βιοτεχνία 

 

11. Δυναμικότητα 

(τραπεζοκαθίσματα ή κλίνες) 

………………………………………… 

 

12. Άλλα στοιχεία της επιχείρησης 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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13. Όταν σκέφτεστε "σκουπίδια", τι εικόνες σας έρχονται στο μυαλό; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

14. Τα απορρίμματα δεν αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στις μέρες μας, 

γιατί οι ποσότητες που παράγονται είναι πολύ μικρές. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

15. Η μη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να προκαλέσει 

ασθένειες στους ανθρώπους. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

16. Η μη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να προκαλέσει 

θάνατο σε ψάρια ή πουλιά. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

17. Σε ποιόν ανήκει το υπόλειμμα των απορριμμάτων 

……………………………………………………………………………………… 
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18. Ποια από τα απορρίμματα σου πετάς στον μπλε κάδο ανακύκλωσης; 

☐Μόνο τα τρόφιμα 

☐Μόνο τα χαρτιά 

☐Μόνο τα πλαστικά 

☐Μόνο τα γυάλινα 

☐Μόνο όσα είναι από αλουμίνιο 

☐Τα χαρτιά, τα πλαστικά, τα γυάλινα και τα αλουμινένια 

 

19. Υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης (μπλε κάδοι) στο χωριό σου; 

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 

 

20. Εάν οι πλησιέστεροι στο σπίτι σας συμβατικοί κάδοι (πράσινοι, ασημί 

και μαύροι) είναι γεμάτοι τι κάνετε; 

☐Αφήνετε τα σκουπίδια στον δρόμο δίπλα από τον κάδο  

☐Κρατάτε τα σκουπίδια και τα πηγαίνετε στον πλησιέστερο άδειο κάδο  

☐Πετάτε τα σκουπίδια στους κάδους ανακύκλωσης συσκευασιών (μπλε κάδοι) 

☐Άλλο 

 

21.    Όταν είστε έξω και χρησιμοποιήσετε μια συσκευασία: 

☐Πετάτε το ανακυκλώσιμο υλικό στο καλαθάκι του δρόμου ή σε συμβατικό 

κάδο  

☐Πετάτε το ανακυκλώσιμο υλικό στον ειδικό κάδο ανακύκλωσης συσκευασιών, 

εφόσον υπάρχει σε κοντινή απόσταση 
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22. Όταν ακούτε τη λέξη «ανακύκλωση», τι εικόνες σας έρχονται στο 

μυαλό; 

(γράψτε τουλάχιστον τρεις) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

23. Τα χρησιμοποιημένα γυαλιά, χαρτιά, πλαστικά και μέταλλα 

θεωρούνται άχρηστα υλικά, άρα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε ως 

σκουπίδια. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

24. Τα χρησιμοποιημένα γυαλιά, χαρτιά και μέταλλα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες για την παραγωγή νέων προϊόντων. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

25. Με ένα τόνο ανακυκλωμένου χαρτιού σώζουμε περίπου 17 δέντρα. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

26. Τα καθαρά ανακυκλώσιμα υλικά είναι Χαρτί, Πλαστικό, Μέταλλο, 

Γυαλί. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 
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27. Το γυαλί μπορεί να ανακυκλωθεί μόνο μια φορά. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

28. Αν το  γυαλί βρεθεί με τα άλλα ανακυκλώσιμα μπορεί να σπάσει και 

να τα ‘αχρηστεύσει’, μετατρέποντας τα σε απόβλητα. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

29. Το αλουμίνιο αν το πετάξουμε στα σκουπίδια θα «λιώσει» μετά από 

100-200 χρόνια. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

30. Χιλιάδες πλαστικά καταλήγουν στη θάλασσα κάθε χρόνο 

δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στου θαλάσσιους οργανισμούς. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

31. Υπάρχουν και τα σύμμικτα ανακυκλώσιμα υλικά που δεν είναι σήμερα 

ανακυκλώσιμα αλλά τα περισσότερα από αυτά θα γίνουν τα επόμενα 

χρόνια. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 
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32. Τα απόβλητα τροφίμων από την κουζίνα δε μπορούν να 

ανακυκλωθούν. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

33. Τα τελικά αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) δεν πρέπει να ξεπερνάνε 

το 8 με 10%, δηλαδή να έχουμε Ανακυκλώσιμα 45%, Βιοαπόβλητα 45% 

και ΑΣΑ 10% 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

34. Γνωρίζετε τι είναι κομποστοποιητής; 

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 

 

35. Τα πράσινα απορρίμματα κήπων μπορούν να οδηγηθούν για 

κομποστοποίηση. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

36. Όταν ακούτε τη λέξη «κομποστοποίηση», τι εικόνες σας έρχονται 

στο μυαλό; 

(γράψτε τουλάχιστον τρεις) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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37. Κάνετε ανακύκλωση; 

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 

 

38. Διαχωρίζετε τα βιοαπόβλητα (τρόφιμα) από την ανακύκλωση;  

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 

 

39. Ποια υλικά ανακυκλώνετε; 

☐ΧΑΡΤΙ 

☐ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

☐ΓΥΑΛΙ 

☐ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

☐ΑΛΛΟ………………………………………………… 

☐ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ 

 

40. Πόσο συχνά μεταφέρετε εκτός της οικίας/γραφείου/εργασίας σας τα 

ανακυκλώσιμα υλικά; 

☐ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 

☐1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

☐1 ΦΟΡΑ  15 ΗΜΕΡΕΣ 

☐1 ΦΟΡΑ / ΜΗΝΑ 

☐ΑΛΛΟ 
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41. Με ποιον τρόπο/μέθοδο διαχωρίζετε τα υλικά για ανακύκλωση; 

☐ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

☐ΜΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΑΚΟΥΛΑ 

☐ΜΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ 

ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

42. Ποια είναι τα οφέλη της ανακύκλωσης; (Γιατί ανακύκλωση;) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

43. Εφαρμόζετε κάποιου είδους οικιακή κομποστοποίηση/ανακύκλωση 

των αποβλήτων τροφίμων ή/και πράσινων υπολειμμάτων κήπων; 

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 

 

44. Αν ναι περιγράψτε την μέθοδο που χρησιμοποιείτε. 

☐ΚΑΔΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

☐ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΕ ΧΩΡΑΦΙ 

☐ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΖΩΑ 
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45. Αν όχι θα θέλατε να σας δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχετε σε 

πρόγραμμα ανακύκλωσης των αποβλήτων τροφίμων κουζίνας και 

πράσινων υπολειμμάτων κήπων ; 

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 

 

46. Τι σας αποτρέπει από το ανακυκλώσετε /εμπόδια (Εάν όχι εσάς, 

σκεφτείτε τι είναι αυτό που αποτρέπει γνωστούς ή/και φίλους; 

☐ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ 

☐ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

☐ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΜΕΣΟ ΟΦΕΛΟΣ 

 

47. Τι προβλήματα δημιουργούνται από την ύπαρξη κάδων στους 

δρόμους; 

☐ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

☐ΟΠΤΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ 

☐ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ 

☐ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

☐ΆΛΛΟ……………………………………………………………………………… 

 

48. Θα θέλατε να αλλάξει ο τρόπος αποκομιδής των απορριμμάτων στο 

χωριό σας; 

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 
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49. Αν ναι τι θα θέλατε να αλλάξει; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

50. Ποιες ώρες θεωρείτε κατάλληλες για να συλλέγονται τα 

απορρίμματα; 

☐ΠΡΩΙ 09:00 

☐ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 16:00 

☐ΒΡΑΔΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 10:00 

 

51. Πως θα σας φαινόταν να ελευθερώναμε τους δρόμους από τους 

κάδους απορριμμάτων; 

☐ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ 

☐ΚΑΛΟ 

☐ΜΕΤΡΙΟ 

☐ΚΑΚΟ 

 

52. Θα θέλατε να έχετε τον δικό σας κάδο απορριμμάτων; 

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 
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53. Το πρώτο βήμα για τη σωστή Πρόληψη και Ανακύκλωση Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων είναι η απομάκρυνση των οργανικών ή 

βιοαποβλήτων από τα άλλα αστικά στερεά απόβλητα. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

54. Ό,τι από βιοαπόβλητα δεν δίνουμε στα οικόσιτα ζώα πρέπει να 

οδηγείται στην κομποστοποίηση. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

55. Θα σας ήταν εύκολο να τοποθετείτε τα βιοαπόβλητα (απόβλητα 

τροφίμων) και τα μικροκλαδέματα σε ξεχωριστό κάδο; 

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 

 

56. Εάν ναι τι μέγεθος κάδου, σε λίτρα, θα θέλατε να έχετε; 

☐50 

☐80 

☐120 

☐240 

☐550 

☐1100 
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57. Κάθε πότε επιθυμείτε να γίνεται η αποκομιδή τους; 

☐ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 

☐3 ΦΟΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

☐2 ΦΟΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

☐1 ΦΟΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

58. Θα θέλατε ξεχωριστό κοινόχρηστο κάδο για απόρριψη παπουτσιών 

και ενδυμάτων; 

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 

 

59. Μέχρι τι απόσταση είστε διατεθειμένοι να μετακινηθείτε για να 

απορρίψετε παλιές ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές, μπογιές, 

τηγανέλαια κλπ; 

☐10-50 μ. 

☐50-100 μ. 

☐>500 μ. 

 

60. Τι είδους ενέργειες από την μεριά του Δήμου θα σας ενθάρρυναν ή 

θα βοηθούσαν για να ανακυκλώνετε περισσότερο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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61. α) Να σας δοθούν ξεχωριστοί κάδοι ανακύκλωσης για να 

ανακυκλώνετε στο σπίτι/επιχείρησή σας; 

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 

 

62. β) Να τοποθετήσετε τον κάδο ανακύκλωσης εντός της 

οικίας/καταστήματος και να τον βγάζετε έξω μόνο συγκεκριμένες μέρες 

και ώρες βάση προγράμματος αποκομιδής που θα καθορίσει ο Δήμος.  

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 

 

63. γ) Να λαμβάνετε λεπτομερή ενημερωτικά υλικά,  να συμμετέχετε σε 

ενημερωτικά εργαστήρια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και να 

κληθείτε να συμμετέχετε σε ενημερωτική ημερίδα του δήμου για την 

ανακύκλωση. 

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 

 

64. δ) Πως θα σας φαινόταν εάν ο δήμος καθιστούσε παράνομη την 

απόρριψη ανακυκλώσιμων υλικών στα σκουπίδια με την επιβολή 

προστίμου; 

☐ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ 

☐ΚΑΛΟ 

☐ΜΕΤΡΙΟ 

☐ΚΑΚΟ 
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65. ε) Θα βοηθούσε ένα οικονομικό κίνητρο για να ανακυκλώνετε 

περισσότερο, όπως μειωμένα τέλη ή χρέωση με βάση την ποσότητα 

των απορριμμάτων που παράγει ο καθένας; 

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 

 

66. ζ) Αναφέρετε άλλες ενέργειες 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

67. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 


