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1. Σχετικά με το έργο ZeroWasteBSB 788 

 
Αυτός ο οδηγός βασίζεται στην ανάλυση συστημάτων μηδενικών απορριμμάτων 

στην Ευρώπη και στις χώρες-στόχους στο πλαίσιο της ομάδας δράσεων T2 – 
«Δραστηριότητες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα 
συστήματα μηδενικών απορριμμάτων», του έργου  “Zero Waste Strategy: Methods 
and Implementation in the Black Sea Basin” με ακρωνύμιο ZeroWasteBSB και κωδικό 
έργου BSB788, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “Joint Operational 
Programme Black Sea Basin 2014-2020” (ENI CBC BSB) που συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ENI – European 
Neighborhood Instrument) και από τις συμμετέχουσες χώρες: Αρμενία, Βουλγαρία, 
Γεωργία, Ελλάδα, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ρουμανία, Τουρκία, και Ουκρανία.  
 

Οι εταίροι του έργου είναι: 
 

1. Kirklareli Ειδική Επαρχιακή Διοίκηση-Επικεφαλής Εταίρος / Τουρκία 
(Kirklareli Special Provincial Administration-Lead Beneficiary).  

2. «ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, 
την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία» (ΑΝΤΙΓΟΝΗ) / Ελλάδα.  

3. Το Ινστιτούτο Προβλημάτων Αγοράς και Οικονομικής & Οικολογικής 
Έρευνας της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών Ουκρανίας / Ουκρανία (Institute of 
Market Problems and Economic & Ecological Research of the National Academy of 
Science of Ukraine).  

4. Δήμος Tsarevo / Βουλγαρία. 
 

Το έργο ZeroWasteBSB εστιάζει στην έρευνα των μεθόδων εφαρμογής των 
πρακτικών μηδενικών απορριμμάτων. Το έργο βασίζεται στην καλή διασυνοριακή 
συνεργασία μεταξύ περιφερειακών και τοπικών αρχών, ΜΚΟ και ενός ερευνητικού 
ιδρύματος, από τέσσερις διαφορετικές χώρες της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας 
(Black Sea Basin - BSB). Ο κύριος στόχος του έργου είναι: Αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με περιβαλλοντικές προκλήσεις και ορθές πρακτικές 
διαχείρισης απορριμμάτων που σχετίζονται με απορρίμματα ποταμών και θαλασσών 
στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας για τη διασφάλιση της βελτίωσης της ευημερίας 
των ανθρώπων στις περιοχές της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας. 

 
Για την υλοποίηση του έργου, οι εταίροι θα εφαρμόσουν μια προσέγγιση 

βασισμένη στον συνδυασμό καλών κυβερνητικών λύσεων, στη δημιουργία 
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κατάλληλων και αποτελεσματικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων και στην 
ανάπτυξη κοινωνικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην αύξηση της 
ευαισθητοποίησης  του κοινού, καθώς και στην εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών με 
απώτερο στόχο την ελαχιστοποίηση των θαλάσσιων απορριμμάτων στη λεκάνη της 
Μαύρης Θάλασσας. Θα πραγματοποιηθούν από κοινού οι ακόλουθες διασυνοριακές 
δραστηριότητες:  
 
Δραστηριότητα 1 
Ανάλυση και σχεδιασμός δραστηριοτήτων σχετικά με την κατάσταση ρύπανσης στις 
περιοχές-στόχους: Η πρώτη δραστηριότητα του έργου στοχεύει στην προετοιμασία  
εκθέσεων σκοπιμότητας σχετικά με τα υπάρχοντα απορρίμματα στις περιοχές-στόχους 
(το είδος των απορριμμάτων, τις δυνατότητες σωστής συλλογής και ανακύκλωσης 
τους, καθώς και τις πιθανότητες μείωσής τους).  
 
Δραστηριότητα 2 
Δραστηριότητες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα 
συστήματα μηδενικών απορριμμάτων: θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκστρατεία 
σε τέσσερις περιοχές-στόχους, η οποία θα απευθύνεται σε νέους/νέες, σε 
μαθητές/τριες και σε μέλη τοπικών κοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα, τέσσερις εταίροι 
του έργου θα πραγματοποιήσουν τις ακόλουθες ενημερωτικές εκστρατείες: για 
σχολεία στην Οδησσό στην Ουκρανία, για άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές στη 
Βουλγαρία και στην Τουρκία, για μαθητές, φοιτητές, πολίτες της Θεσσαλονίκης στην 
Ελλάδα.  
 

 
 

Δραστηριότητα 3 
 

Ανάπτυξη βιώσιμης διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των εταίρων που αφορά στη 
στρατηγική μηδενικών απορριμμάτων στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας (BSB): Ένας 
από τους κύριους στόχους του έργου είναι η ανάπτυξη βιώσιμης συνεργασίας μεταξύ 
των ενδιαφερομένων μερών για τη διασφάλιση της υλοποίησης δραστηριοτήτων 
μηδενικών απορριμμάτων και μετά το τέλος του έργου. Σε αυτό το πλαίσιο οι εταίροι 
του έργου θα αναπτύξουν σταθερά Κέντρα Μηδενικών Απορριμμάτων στα δικά τους 
ιδρύματα και διαδικτυακό δίκτυο για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών ώστε 
τα αποτελέσματα του έργου να αναπαραχθούν και σε άλλες περιοχές-στόχους στη 
λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας. 
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Δύο εταίροι (ο Επικεφαλής Εταίρος και ο Εταίρος 4) θα εφαρμόσουν σημαντικές 

και αποτελεσματικές επενδύσεις συστήματα Μηδενικών Απορριμμάτων στις χώρες 
τους. Πιο συγκεκριμένα, οι επενδύσεις αυτές θα αφορούν: την εγκατάσταση ενός 
καινοτόμου συστήματος Μηδενικών Απορριμμάτων και την ενσωμάτωση του σε μία 
τεράστια έκταση που περιλαμβάνει 39 χωριά στην περιοχή Kirklareli της Τουρκίας, 
και την απόκτηση απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού για διπλή συλλογή στο 
Tsarevo της Βουλγαρίας, με σκοπό τη διασφάλιση καθαρών δημόσιων χώρων. 
Επιπλέον η εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση του κοινού μαζί με τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα μείωσης απορριμμάτων στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας θα 
εμπλέκουν περισσότερους από 18.000 ανθρώπους (συμπεριλαμβανομένης και της 
νεολαίας) που ζουν σε αγροτικές περιοχές στην Τουρκία και τη Βουλγαρία, καθώς και 
στις μεγαλύτερες πόλειςόπως η Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα και η Οδησσός στην 
Ουκρανία. Επιπροσθέτως, θα πραγματοποιηθούν σημαντικές διασυνοριακές 
εκστρατείες καθαρισμού. 

 
Αυτή η έκδοση έχει υλοποιηθεί με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του 
Ινστιτούτου Προβλημάτων της Αγοράς και Οικονομικής και Οικολογικής Έρευνας της 
Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι αντανακλά τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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2. Τι σημαίνει ο όρος ZeroWaste/ Μηδενικά Απορρίμματα; 

 
Είναι ένα σύνολο αρχών που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της ρύπανσης 

μέσω της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων και αντικειμένων. Ο σκοπός των 
Μηδενικών Απορριμμάτων (Zero Waste) είναι να σταματήσει η αποστολή 
απορριμμάτων σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ), σε μονάδες καύσης ή στον 
ωκεανό. Επί του παρόντος, μόνο το 9% του πλαστικού ανακυκλώνεται. Σύμφωνα όμως 
με τη φιλοσοφία των Μηδενικών Απορριμμάτων, κάθε υλικό πρέπει να αξιοποιείται με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Η έννοια των Μηδενικών Απορριμμάτων συνιστά μια ολιστική, συστηματική 
προσέγγιση που στοχεύει σε ένα μαζικό μετασχηματισμό: απαιτεί ριζική αλλαγή στον 
τρόπο χρήσης των υλικών. Η μείωση των απορριμμάτων δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσω 
της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. Το κύριο ζήτημα είναι η πλήρης 
επανεξέταση των αρχών παραγωγής και διανομής πρώτων υλών. 

Η Διεθνής Ένωση Μηδενικών Απορριμμάτων/Zero Waste International Alliance 
(ZWIA) ερμηνεύει τον όρο1 ως εξής: 

«Μηδενικά Απορρίμματα: Η διατήρηση όλων των πόρων μέσω της υπεύθυνης 
παραγωγής, κατανάλωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης προϊόντων, 
συσκευασιών και υλικών χωρίς καύση και χωρίς απορρίψεις στη γη, στο νερό ή στον 
αέρα, οι οποίες απειλούν το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία».  
 

Τα Μηδενικά Απορρίμματα συνιστούν με άλλα 
λόγια μια διαφορετική ηθική και οικονομική 
προσέγγιση, η οποία επιχειρεί να μιμηθεί τις 
κυκλικές διαδικασίες της φύσης και φιλοδοξεί 
να αλλάξει τις  ανθρώπινες συνήθειες και 
συμπεριφορές προς την κατεύθυνση μίας 
κυκλικής οικονομίας, όπου γίνεται προσπάθεια 
διεύρυνσης της διάρκειας ζωής των υλικών/ 
προϊόντων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Τα 
Μηδενικά Απορρίμματα συνεπάγονται την 
αποφυγή δημιουργίας απορριμμάτων και 
γενικότερα την ελαχιστοποίηση- αν όχι 
εξάλειψη- των ποσοτήτων και της τοξικότητας 

 
1 Τελευταία ενημέρωση 20 Δεκεμβρίου 2018.
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τους, προσβλέποντας στην ανάκτηση και 
εξοικονόμηση ενέργειας αντί της ταφής ή της 
καύσης.  

 
 

Τα Μηδενικά Απορρίμματα θα απέκλειαν απορρίψεις στο έδαφος, στο νερό ή 
στον αέρα που θέτουν σε κίνδυνο την ευημερία της γης, των ανθρώπων, των ζώων 
ή των φυτών. 

Το κίνημα Μηδενικών 
Απορριμμάτων απέκτησε μεγάλη 
δημοσιότητα κατά τη χρονική 
περίοδο1998-2002. Έκτοτε έχει 
μετακινηθεί από τη «θεωρία στην 
πράξη», εστιάζοντας στη δομή και 
τους κανόνες συμπεριφοράς μιας 
«κοινωνίας μηδενικών 
απορριμμάτων». 

 
 
 
 
 
 

 
Το 2008, ο όρος Μηδενικά Απορρίμματα χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει 

μεθόδους παραγωγής και διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων. Η Bea Johnson, μια 
Αμερικανίδα γαλλικής καταγωγής που ζει στην Καλιφόρνια, αποφάσισε να 
χρησιμοποιήσει αυτές τις μεθόδους στο τετραμελές νοικοκυριό της. Το 2009, άρχισε 
να μοιράζεται την εμπειρία της μέσω του δημοφιλούς ιστολογίου Zero Waste Home 
και το 2010 δημοσιεύθηκε σχετικό άρθρο στη New York Times. Το εν λόγω άρθρο, το 
οποίο μετέτρεψε την έννοια των Μηδενικών Απορριμμάτων σε ευρέως γνωστό 
(mainstream) όρο, δέχτηκε πολλές κριτικές από ανθρώπους που συγχέουν τη 
φιλοσοφία Μηδενικών Απορριμμάτων με έναν μποέμ τρόπο ζωής. Ωστόσο, η γνώμη 
των επικριτών άρχισε να αλλάζει μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών της οικογένειας 
και του εσωτερικού του σπιτιού τους στα μέσα ενημέρωσης. Το 2013, η Johnson 
δημοσίευσε το «Σπίτι Μηδενικών Απορριμμάτων: Ο Απόλυτος Οδηγός Για Να 
Απλοποιήσετε τη Ζωή Σας Μειώνοντας τα Απορρίμματά Σας». Το βιβλίο παρέχει μια 
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απλή 5R  μεθοδολογία  με λεπτομερείς πρακτικές συμβουλές για τη διαχείριση των 
οικιακών απορριμμάτων, η οποία περιλαμβάνει την απόρριψη, τη μείωση, την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση. 
Στη συνέντευξή της, η συγγραφέας δηλώνει ότι αρχικά η οικογένειά της 
«απαρνήθηκε» ό, τι δεν χρειαζόταν πραγματικά. Για παράδειγμα, πλαστικές 
σακούλες, τρόφιμα σε συσκευασίες και προϊόντα μιας χρήσης, τα οποία μπορούν να 
αντικατασταθούν από προϊόντα πολλαπλών χρήσεων. «Στην κοινωνία μας, οι 
άνθρωποι έχουν συνηθίσει να παίρνουν αυτό που τους δίνονται δωρεάν, είτε 
πρόκειται για ένα επιπλέον πακέτο είτε για ένα φυλλάδιο. Χρειάστηκε χρόνος για να 
μάθουν να λένε όχι. Νομίζω ότι βοήθησε η σωστή διατύπωση». Όπως για παράδειγμα: 
«Όχι, ευχαριστώ, δεν το χρειαζόμαστε», «Είμαι μινιμαλιστής», «Απλοποιώ τη ζωή 
μου». Ο γιος μου απλά λέει, «Όχι, είμαι καλά». «Αυτό είναι αρκετό για να εξηγήσω τη 
θέση μου στους ανθρώπους», λέει η Bea Johnson. 
 

Η οικογένεια Johnson προχώρησε σε «μείωση» – έπαψαν να έχουν στην κατοχή 
τους πολλά ηλεκτρονικά είδη και έπιπλα. Η Bea γράφει ότι στο σπίτι τους υπάρχει ένα 
τραπέζι για φαγητό, τέσσερις καρέκλες, ένας καναπές, μία πολυθρόνα, τρία 
κρεβάτια, δύο γραφεία και τρεις καρέκλες γραφείου. Σχεδόν όλα αγοράστηκαν 
μεταχειρισμένα. 
 

Η συγγραφέας επανεξέτασε επίσης την γκαρνταρόμπα της, καθώς οι άνθρωποι 
συνήθως φορούν μόνο το 15-20% των ρούχων τους. Τα ρούχα αυτά βρίσκονται στα 
πιο εύκολα προσβάσιμα ράφια και μπαίνουν συχνά στο πλυντήριο, ενώ όλα τα 
υπόλοιπα μένουν στην ντουλάπα για την περίπτωση που κάποια στιγμή χρειαστούν - 
οπότε ξαφνικά ... «Στην ντουλάπα μου ήταν πλέον μόνο όσα ρούχα μου άρεσαν πολύ 
και στα οποία ένιωθα άνετα, συνειδητοποίησα ότι δεν είναι όλα πολύ ευπροσάρμοστα. 
Έτσι αποφάσισα να τα αντικαταστήσω με μεταχειρισμένα. Τώρα έχω 15 είδη 
ρουχισμού και 5 ζευγάρια παπούτσια. Δεν είναι καθόλου βαρετό», γράφει η Bea 
Johnson. 
 

Το best-seller της κ. Johnson έχει μεταφραστεί σε 27 γλώσσες και έχει εμπνεύσει 
πολλούς/ές να ενταχθούν στον τρόπο ζωής Μηδενικών Απορριμμάτων. Χιλιάδες 
κανάλια κοινωνικών μέσων, ιστολόγια, καταστήματα χωρίς συσκευασίες και 
οργανισμοί έχουν εμφανιστεί σε όλο τον κόσμο. Και, με τη σειρά του, αυτό το ταχέως 
αναπτυσσόμενο μαζικό κίνημα έχει ασκήσει πίεση προς διάφορες μεγάλες εταιρείες, 
όπως οι Unilever, Procter και Gamble, να δημιουργήσουν εναλλακτικά, 
επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα. 
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Εκτιμάται ότι η αύξηση του όγκου των απορριμμάτων που παράγονται από την 

κοινωνία σχεδόν ταυτίζεται με τον ρυθμό αύξησης του εθνικού ΑΕΠ (η ΕΕ επιδιώκει 
σήμερα να διασφαλίσει ότι οι όγκοι αυτοί αυξάνονται 15% λιγότερο από το ΑΕΠ και σε 
ορισμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης - Δανία, Ολλανδία, Ελβετία, Σλοβακία, 
Εσθονία, κ.λ.π. - ησυσχέτιση φαίνεται να μην είναι τόσο έντονη). Σε κάθε περίπτωση, 
ωστόσο, ο ιστορικά διαμορφωμένος "πολιτισμός των σκουπιδιών" θα προσεγγίσει 
σύντομα τα φυσικά του όρια: ούτε η απόρριψη αποβλήτων, ούτε  ο αριθμός Χώρων 
Υγειονομικής Ταφής και ο χώρος που καταλαμβάνουν, ούτε και το κόστος όλων αυτών 
είναι δυνατόν να αυξάνονται επ' αόριστον. Επιπλέον, αναγνωρίζεται όλο και 
περισσότερο ότι η παραγωγή απορριμμάτων σημαίνει απώλεια υλικών και ενέργειας, 
επιπρόσθετα και ολοένα και πιο επαχθή για την κοινωνία περιβαλλοντικά και 
οικονομικά κόστη. 
 

Η κύρια τάση επίλυσης του προβλήματος των απορριμμάτων, η οποία έχει γίνει 
ο κανόνας για ορισμένες χώρες, είναι η μετάβαση από την υγειονομική ταφή και την 
καύση, στη βιομηχανική επεξεργασία. Αναδύεται μια νέα «οικονομία αποβλήτων»: με 
τις ευκαιρίες που ανοίγουν οι βιομηχανικές τεχνολογίες, τα απορρίμματα σε σημαντικό 
βαθμό μετατρέπονται σε πόρους. Η «γραμμική οικονομία» με την αρχή της «εξαγωγής 
- παραγωγής - κατανάλωσης - απόρριψης” αντικαθίσταται από μία «κυκλική 
οικονομία» που βασίζεται στις αρχές της ανακύκλωσης προϊόντων και του κινήματος 
«στην πηγή», δηλαδή η μετατόπιση προς μία παραγωγή τέτοια, που κατά την αρχή 
του κύκλου ζωής των προϊόντων, μεριμνά για την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων 
που θα προκύψουν από αυτά στο μέλλον.  
 

Αρχές Μηδενικών Απορριμμάτων για επιχειρήσεις 
 

Στις 5 Απριλίου 2005, η Ομάδα Προγραμματισμού της Διεθνής Ένωσης 
Μηδενικών Απορριμμάτων/Zero Waste International Alliance (ZWIA) υιοθέτησε τις 
ακόλουθες αρχές για να κατευθύνει και να επανεξετάσει τις υπάρχουσες και 
μελλοντικές στρατηγικές και πρωτοβουλίες Μηδενικών Απορριμμάτων. Αυτές οι αρχές 
Μηδενικών Απορριμμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της 
συμβολής των επιχειρήσεων στην επίτευξη του στόχου των Μηδενικών Απορριμμάτων. 
Αυτές οι αρχές θα διευκόλυναν επίσης τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους 
καταναλωτές, τους επενδυτές, και το ευρύ κοινό να αξιολογήσουν την ποιότητα των 
πόρων μιας εταιρείας. Αυτές οι αρχές μπορούν να περιγραφούν ως εξής: 
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• Διασφάλιση Τριπλού Αποτελέσματος   
Διασφαλίζουμε ότι όλες οι κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και οικονομικές 
προϋποθέσεις  επιτυχίας πληρούνται 
ταυτόχρονα. Για τους επενδυτές και τους 
πελάτες μας, διατηρούμε διαφανείς 
διαδικασίες λογιστικής και αναφοράς 
ενώ εργαζόμαστε με τις υψηλότερες 
ηθικές προσδοκίες. Δημοσιεύουμε 
ετήσιες εκθέσεις για το περιβαλλον ή την 
αειφορία που περιγράφουν λεπτομερώς 
πώς εφαρμόζουμε αυτές τις πολιτικές 
στην πράξη. Εκπαιδεύουμε τους 
υπαλλήλους μας, τους καταναλωτές και το ευρύ  
κοινό σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής, των αγαθών και 
των υπηρεσιών μας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.  
 

• Εφαρμογή της αρχής της πρόληψης - Χρησιμοποιούμε την αρχή της 
πρόληψης κατά την εφαρμογή νέων προϊόντων και διαδικασιών για να αποτρέψουμε 
τη σπατάλη ή την εισαγωγή τοξικών προϊόντων και πρακτικών. 
 

• Μηδενικά Απορρίμματα σε χώρους Υγειονομικής Ταφής ή Αποτέφρωση - Σε 
όλες τις εγκαταστάσεις μας, περισσότερο από το 90% των στερεών απορριμμάτων που 
παράγουμε δεν καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής. Η υγειονομική ταφή 
απορροφά λιγότερο από το 10% των απορριμμάτων μας. Για την εξοικονόμηση 
ενέργειας ή συστατικών, στερεά απορρίμματα δεν υφίστανται επεξεργασία σε 
εγκαταστάσεις που να υπερβαίνουν τις ατμοσφαιρικές βιολογικές θερμοκρασίες 
(μεγαλύτερες από 200 βαθμούς F). 
 

• Ανάκτηση προϊόντων και συσκευασιών - Αναλαμβάνουμε οικονομική ή/και 
φυσική ευθύνη για τα προϊόντα και τις συσκευασίες που κατασκευάζουμε ή/και 
πουλάμε υπό την επωνυμία μας και θέλουμε οι προμηθευτές μας να κάνουν το ίδιο. 
Βοηθάμε και συνεργαζόμαστε με τις υπάρχουσες επιχειρήσεις επανάχρησης, 
ανακύκλωσης και κομποστοποίησης για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα αγαθά και 
τις συσκευασίες μας, ή δημιουργούμε νέα προγράμματα για να τα επιστρέψουμε στις 
μονάδες επεξεργασίας μας. Όλα τα νέα αντικείμενα πρέπει να ακολουθούν τις 
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απαιτήσεις σχεδιασμού μας για επανάχρηση, δυνατότητα επισκευής, βιώσιμη 
ανακύκλωση ή κομποστοποίηση. 

 
• Αγορά υλικών που έχουν ανακτηθεί, 
ανακυκλωθεί και κομποστοποιηθεί - Χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένα και 

κομποστοποιημένα υλικά σε όλες τις πτυχές των 
δραστηριοτήτων μας, συμπεριλαμβανομένης της 
κατασκευής, των χώρων εργασίας και της κατασκευής νέων 
εγκαταστάσεων. Για να σχεδιάσουμε νέες και 
ανακαινισμένες εγκαταστάσεις ως Πράσινα Κτίρια, 
χρησιμοποιούμε αρχιτέκτονες πιστοποιημένους με LEED ή 
παρόμοιες πιστοποιήσεις. Όπου είναι δυνατόν, αγοράζουμε 
επαναχρησιμοποιούμενα είδη και καθιστούμε το απόθεμα 
εξοπλισμού και προϊόντων μας κατάλληλο για επανάχρηση 
από άλλους. Σημειώνουμε την ποσότητα του 
ανακυκλωμένου περιεχομένου στα προϊόντα και τις 

συσκευασίες μας, καθώς και εάν χρησιμοποιούνται στα έγγραφά μας υλικά χωρίς 
χλώριο και φιλικά προς τα δάση. Δεν χρησιμοποιούνται βαρέα μέταλλα στην 
εκτύπωση των ετικετών, οι οποίες εκτυπώνονται με μη τοξικά μελάνια. 
 

• Ελαχιστοποιήση των εκπομπών και των απορριμμάτων - Αναθεωρούμε τις 
διαδικασίες προμήθειας, επεξεργασίας και παράδοσης στοχεύοντας στη μείωση της 
χρήσης φυσικών πόρων καθώς και στη μείωση των απορριμμάτων. Αποφεύγουμε τη 
ρύπανση και τα απορρίμματα αξιολογώντας τις διαδικασίες μας σε τακτική βάση και 
αναθεωρώντας πρακτικές, πρωτόκολλα και πολιτικές πληρωμής. Συμβουλεύουμε 
τους πελάτες για το περιεχόμενο των αγαθών μας και πώς να τα χειρίζονται σωστά 
στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους σύμφωνα με τις διαδικασίες επιστροφής που 
έχουμε αναπτύξει, ενώ θα θα επιδιώξουμε να τα σχεδιάσουμε εκ νέου στο βαθμό που 
περιέχουν υλικά με αποδεδειγμένες ή πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη 
υγεία ή στο περιβάλλον.   
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• Υψηλότερη και καλύτερη χρήση - Αξιολογούμε συνεχώς τις αγορές μας 
και καθοδηγούμε τα απορριφθέντα προϊόντα και τις συσκευασίες μας για να 
ανακτήσουμε την υψηλότερη αξία σύμφωνα με την ακόλουθη ιεραρχία: 
επανάχρηση του προϊόντος για τον αρχικό του σκοπό· επανάχρηση του προϊόντος 
για εναλλακτικό σκοπό· επανάχρηση ανταλλακτικών και τμημάτων του προϊόντος· 
επανάχρηση των υλικών· βιώσιμη ανακύκλωση ανόργανων υλικών σε συστήματα 
κλειστού βρόχου· βιώσιμη ανακύκλωση οργανικών υλικών σε συστήματα κλειστού 
βρόχου· βιώσιμη ανακύκλωση ανόργανων υλικών σε συστήματα κλειστού βρόχου. 
 

• Οικονομικά οφέλη για 
καταναλωτές, εργαζόμενους και 
προμηθευτές - Χρησιμοποιούμε 
οικονομικά κίνητρα και μια 
ολοκληρωμένη ανάλυση συστημάτων για 
να παρέχουμε τη δυνατότητα στους 
πελάτες, στους εργαζόμενους και στους 
προμηθευτές μας να μειώσουν τα 
απορρίμματα και να βελτιστοποιήσουν 
την επανάχρηση, την ανακύκλωση και την 
κομποστοποίηση ανακυκλωμένων 
προϊόντων. Μισθώνουμε τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες μας σε καταναλωτές και 
ανταμείβουμε το προσωπικό, τους 
πωλητές και άλλους συνεργάτες που 
μειώνουν τα απορρίμματά τους με 
μπόνους ή άλλα κίνητρα. Για να 
εμπνεύσουμε τους προμηθευτές μας να 
ακολουθήσουν τα πρότυπα Μηδενικών 
Απορριμμάτων, προσφέρουμε 
οικονομικές ανταμοιβές. Αξιολογούμε τα 
απορρίμματά μας και βλέπουμε αν 
υπάρχουν άλλες παραγωγικές επιλογές 
αγοράς για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία 
ή εάν δεν μπορούν να κατασκευαστούν εκ 
νέου με βιώσιμο τρόπο, τότε τα θέτουμε 
εκτός διαδικασίας. 
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• Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παρέχονται δεν είναι δαπανηρά ή επιβλαβή 
- Εξετάζουμε τα αγαθά και τις υπηρεσίες μας σε καθημερινή βάση για να δούμε αν 
είναι δαπανηρά ή τοξικά και επινοούμε λύσεις ώστε να αφαιρέσουμε αυτά που 
είναι.  
 
Δεν χρησιμοποιούμε POP, PVC ή πολυστυρόλιο σε κανένα από τα αγαθά μας. 
Εξετάζουμε όλα τα αγαθά μας και, αν μπορούμε, τα πουλάμε ως υπηρεσίες από τη 
δική μας επιχείρηση. Για την προώθηση της επανάχρησης και της επισκευής, 
παράγουμε αντικείμενα που είναι εύκολο να αποσυναρμολογηθούν. Κάνουμε τα 
αγαθά μας μακροχρόνιας χρήσης, να διαρκούν όσο η τεχνολογία. Εξαλείφουμε τη 
χρήση μη ανανεώσιμων πόρων, ενώ παράλληλα αναπτύσσουμε τις τεχνολογίες που 
μας το επιτρέπουν. Τα αγαθά μας μπορούν να ανακατασκευαστούν γρήγορα έτσι 
ώστε να μοιάζουν με τα πρωτότυπα. 
 

• Χρησιμοποιούμε μη τοξικές διαδικασίες επεξεργασίας, επανάχρησης 
και ανακύκλωσης - Στις διαδικασίες παραγωγής, επανάχρησης και ανακύκλωσής 
μας, αποφεύγουμε τη χρήση επικίνδυνων υλικών, συμπεριλαμβανομένων των 
επίμονων βιοσυσσωρευτικών τοξικών. Ελαχιστοποιούμε τις απειλές για την υγεία 
και την ευημερία των εργαζομένων μας, καθώς και για τις κοινωνίες στις οποίες 
εργαζόμαστε. Όλα τα εμπορεύματα που αποστέλλονται σε χώρες με ασθενέστερες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη συνιστώμενη 
καλύτερη διεθνή πρακτική της ZWIA. 
 

Αρχές Μηδενικών Απορριμμάτων στην Κοινότητα 
 

Οι τοπικές κυβερνήσεις θα συμβάλουν στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής, στην προστασία της δημόσιας υγείας, στη δημιουργία πράσινων θέσεων 
εργασίας και στην προώθηση της τοπικής βιωσιμότητας με την εφαρμογή 
συστημάτων Μηδενικών Απορριμμάτων. Για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση των 
πόρων, απαιτούνται τρεις πρωταρχικές προτεραιότητες. 
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Πρώτα απ’ όλα, οι κατασκευαστές 
είναι υπεύθυνοι για τη βιομηχανική 
ανάπτυξη και το σχεδιασμό. 
Ακολούθως, η  κατανάλωση, η 
απόρριψη και η ανακύκλωση 
αποτελούν ευθύνες της κοινότητας. 
Οι ευθύνες της κοινότητας και της 
βιομηχανίας οφείλουν να 
ακολουθούν κοινή πλεύση, αλλά και 
να εναρμονίζονται με αυτές των 
κυβερνήσεων. Τα Μηδενικά 
Απορρίματα είναι ένα σημαντικό 
πρώτο βήμα προς την επίτευξη 
άλλων στόχων, όπως η προστασία 
της δημόσιας υγείας, η βελτίωση της 
ισότητας και η επίτευξη της 
αειφορίας. 
 

Η βιώσιμη γεωργία, η αρχιτεκτονική, ο ηλεκτρισμός, η κατασκευή, η οικονομική 
και κοινοτική ανάπτυξη μπορούν  να σχετίζονται με τα Μηδενικά Απορρίμματα. 
 

Κάθε άνθρωπος στον πλανήτη παράγει απορρίμματα και έτσι έχει μερίδιο 
ευθύνης στη δημιουργία  μιας μη αειφόρου κοινωνίας. Ωστόσο, με ισχυρή πολιτική 
ηγεσία, όλοι θα συμμετάσχουν στην κρίσιμη μετάβαση προς μια ευημερούσα 
κοινωνία. Σε αυτήν την περίπτωση, η καλή πολιτική ηγεσία συνεπάγεται την 
αντιμετώπιση των ανθρώπων ως συνεργατών ζωτικής σημασίας στον αγώνα για 
την υπεράσπιση της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και για τη 
μετάβαση σε ένα μέλλον ευημερίας. Αντί να προσπαθούν να «διαχειριστούν», οι 
κυβερνήσεις πρέπει να «ασκήσουν έλεγχο» υποστηρίζοντας τη μετάβαση στην 
αειφόρο διαχείριση των πόρων. Αυτό απαιτεί ουσιαστική υποστήριξη για την 
προσέγγιση των πολιτών και την εκπαίδευση, έτσι ώστε οι άνθρωποι να εμπλακούν 
στη λήψη των σωστών αποφάσεων για τη γειτονιά και τον τόπο τους. 

 
 

Οι κοινότητες πρέπει: 
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 Να υιοθετήσουν στην πράξη τον ορισμό των Μηδενικών Απορριμμάτων: 

«Μηδενικά Απορρίμματα: Η ανακύκλωση όλων των πόρων με υπεύθυνη 
επεξεργασία, κατανάλωση, επανάχρηση και αναδημιουργία αγαθών, συσκευασιών 
και υλικών χωρίς καύση ή απορρίψεις στο έδαφος, το νερό ή τον αέρα που 
βλάπτουν την ατμόσφαιρα ή την ανθρώπινη υγεία». 

 
 Να ορίσουν σημεία αναφοράς και ένα χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη 

των στόχων, έτσι ώστε να μπορεί να υπολογιστεί η πρόοδος και να 
παρακολουθούνται τα ορόσημα. Οι κοινότητες θα πρέπει να επιδιώκουν σημαντική 
πρόοδο κάθε πέντε χρόνια, επενδύοντας κοινοτικούς πόρους και 
εμπειρογνωμοσύνη στη δημιουργία συγκεκριμένων και μετρήσιμων επιτευγμάτων 
που δείχνουν προς το κοινό αυτό το νέο δρόμο το συντομότερο δυνατό. Μέσα σε 
10-15 χρόνια από την εφαρμογή μιας στρατηγικής, ορισμένες πόλεις έχουν θέσει 
ως στόχο την εκτροπή τουλάχιστον του 90% των απορριμμάτων από χώρους 
υγειονομικής ταφής και αποτέφρωσης. Άλλοι έθεσαν επίσης πιο μακροχρόνιους 
στόχους, όπως ο στόχος των Μηδενικών Απορριμμάτων έως το 2040 που ορίζεται 
στις Περιβαλλοντικές Δεσμεύσειςτων Πόλεων από τα Ηνωμένα Έθνη (Urban 
Environmental Accords, UNEP). Ο καθορισμός ενός ρεαλιστικού στόχου για την 
πόλη και η αναγνώριση της σημασίας της αποτελεσματικής δράσης για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι σημαντικό μέρος της διαδικασίας 
σχεδιασμού. 

 
 Να εμπλέξουν ολόκληρη την κοινωνία. Είναι ζωτικής σημασίας να μην 

εμπιστευτείτε τα Μηδενικά Απορρίμματα σε «ειδικούς απορριμάτων». Η κίνηση 
προς τα Μηδενικά Απορρίμματα και την ανακύκλωση απαιτεί ένα ευρύ φάσμα 
δεξιοτήτων. Όλοι έχουν μια δουλειά να κάνουν. Οι πολίτες ή οι ομάδες πρέπει να 
πρωτοστατήσουν στον προγραμματισμό συγκεντρώσεων με εκπροσώπους από 
όλους τους τομείς του πληθυσμού. 

 
Για να προσεγγίσουμε τα Μηδενικά Απορρίμματα, όλες οι ομάδες (μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, εκστρατείες βάσης, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις) που προσφέρουν 
υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων, επιστροφών, επανάχρησης, ανακύκλωσης ή 
κομποστοποίησης θα πρέπει να συμμετέχουν. Καθώς οι γειτονιές τους δημιουργούν 
πιο μακροπρόθεσμα σχέδια και υπηρεσίες για ολόκληρη την πόλη, τόσο αυτές οι 
οργανώσεις όσο και οι άνθρωποι πρέπει να κληθούν να επιτύχουν Μηδενικά 
Απορρίμματα στο σπίτι, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στη δουλειά και στην 
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ψυχαγωγία. Οι υφιστάμενοι πάροχοι υπηρεσιών κοινής ωφέλειας θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να αναγνωρίσουν τα Μηδενικά Απορρίμματα ως προτεραιότητα και 
να αξιοποιήσουν την ευκαιρία να ελαχιστοποιήσουν τα απορρίμματα, να 
προσφέρουν υπηρεσίες επιστροφής μεταχειρισμένων ειδών σε τοπικούς 
προμηθευτές και καταναλωτές και να βοηθήσουν τους δήμους και τις εταιρείες στις 
προσπάθειές τους να επιτύχουν Μηδενικά Απορρίμματα. Κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας προετοιμασίας και εκτέλεσης του προγράμματος «Μηδενικά 
Απορρίμματα», πρέπει να διατηρείται συνεχής συντονισμός με όλες τις πτυχές της 
πόλης. 

 

 Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να ελέγχουν το κεφάλαιο αντί να το 
σπαταλούν. Τα υφιστάμενα εργοστάσια καύσης απορριμμάτων πρέπει να 
παροπλιστούν και δεν πρέπει να κατασκευαστούν νέα. Πρέπει να γίνεται 
προεπεξεργασία όλων των υπολειμμάτων σε χώρους υγειονομικής ταφής πριν από 
την ταφή για την σταθεροποίηση του οργανικού κλάσματος και την αποτροπή της 
παραγωγής μεθανίου, καθώς και χρήση Διαχωρισμού Υπολειμμάτων και να 
υπάρχουν Ερευνητικές Εγκαταστάσεις. Αυτοί οι τύποι εγκαταστάσεων, από την 
άλλη πλευρά, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προεπεξεργασία 
απορριμμάτων έως ότου αυτά αποσταλούν εργοστάσια καύσης απορριμμάτων ή 
άλλες τεχνολογίες θερμικής επεξεργασίας. Οι χώροι υγειονομικής ταφής είναι μια 
βασική πηγή αερίων του θερμοκηπίου (κυρίως μεθανίου, το οποίο θερμαίνει την 
ατμόσφαιρα 23-72 φορές γρηγορότερα από το διοξείδιο του άνθρακα) καθώς και 
ρύπανσης του εδάφους. Αποτεφρωτήρες και άλλα συστήματα καύσης και θερμικής 
επεξεργασίας που χρησιμοποιούν απορρίμματα ως καύσιμο, όπως εγκαταστάσεις 
καύσης βιομάζας, αεριοποίησης, πυρόλυσης, τσιμεντοκάμινοι και σταθμοί 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εκπέμπουν αέρια θερμοκηπίου τόσο άμεσα όσο 
και έμμεσα, και τα μετατρέπουν σε ενέργεια που μπορεί να ελαχιστοποιηθεί ή να 
ανακυκλωθεί σε ραδιενεργές στάχτες που πρέπει να απορριφθούν με ασφάλεια. 
Ούτε οι χώροι υγειονομικής ταφής ούτε τα εργοστάσια καύσης είναι κατάλληλες 
επιλογές δεδομένης της επερχόμενης εξάντλησης πετρελαίου που θα καταστήσει 
κάθε νέο εργοστάσιο καύσης αναποτελεσματικό στη διάρκεια του κύκλου ζωής του 
λόγω του υψηλού κόστους αντικατάστασης της ενσωματωμένης ενέργειας και του 
πετρελαίου σε υλικά. Μέσω της ελαχιστοποίησης των απορριμμάτων, της 
επανάχρησης αγαθών, της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης, μπορεί να 
εξοικονομηθεί περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια και να αποφευχθούν τα φαινόμενα 
υπερθέρμανσης του πλανήτη, σε αντίθεση με επιλογές καύσης απορριμμάτων ή 
ανάκτησης αερίων υγειονομικής ταφής. Οι κοινότητες θα πρέπει να εναντιώνονται 
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σε οποιαδήποτε απόπειρα κατασκευής νέων αποτεφρωτήρων, με οποιοδήποτε 
πρόσχημα, και να αντικαθιστούν τους υφιστάμενους χώρους υγειονομικής ταφής 
και τους αποτεφρωτές με στρατηγικές και υπηρεσίες Μηδενικών Απορριμμάτων, 
όπως πολιτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πάρκα ανάκτησης πόρων και 
εγκαταστάσεις επανάχρησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. 
 

 Να χρησιμοποιούν κεφάλαια ενίσχυσης και πρόστιμα από τη συλλογή 
τόνων  αποβλήτων που κατάσχονται ή εναποτίθενται σε Χώρους Υγιεονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων για τη χρηματοδότηση έργων που διδάσκουν και προετοιμάζουν τους 
Διαχειριστές Πόρων (Resource Managers) να χρησιμοποιούν σχέδιο Μηδενικών 
Απορριμμάτων, να εφαρμόζουν προγράμματα για τη διαχείρισηαπορριμμάτων σε 
γειτονιές, να δημιουργούν πράσινες θέσεις εργασίας και να ακολουθούν 
περιβαλλοντικούς νόμους. 

 
 Οι κάτοικοι, οι εταιρείες και οι τουρίστες πρέπει όλοι να εκπαιδεύονται. 

Τα Μηδενικά Απορρίμματα είναι περισσότερο μια τεχνική παρά μια τεχνολογία. Ως 
αποτέλεσμα, ο όρος Μηδενικά Απόβλητα φιλοδοξεί να βελτιώσει την οργάνωση, τη 
σχολική εκπαίδευση και τον βιομηχανικό σχεδιασμό. Οι κοινότητες πρέπει να 
αναπτύξουν προγράμματα για να διδάξουν και να προετοιμάσουν ενήλικες, μαθητές, 
φοιτητές, επιχειρήσεις και τουρίστες, προκειμένου να επιτύχουν τον συστημικό 
μετασχηματισμό που απαιτείται για την επίτευξη των Μηδενικών Απορριμμάτων. 

 
 Ο έλεγχος είναι μια καλή ιδέα για τα Μηδενικά Απορρίμματα. Για να 

προσδιοριστεί ο όγκος και η μορφή των απορριμμάτων που παράγονται στην πόλη 
τους, οι κοινότητες πρέπει να διενεργούν έλεγχο απορριμμάτων. Εάν δεν υπάρχουν 
διαθέσιμοι πόροι, τα δεδομένα μπορούν να ληφθούν τοπικά ή από γειτονικούς 
πληθυσμούς. Αυτοί οι έλεγχοι μπορούν να θεωρηθούν ως αφετηρία για τον εντοπισμό 
των προοπτικών αποκατάστασης και εργασίας, καθώς και εξοικονόμησης κόστους και 
μέτρησης της απόδοσης του προγράμματος μείωσης και ανάκαμψης. Χρείαζεται να 
γίνει αξιολόγηση:αξιολογήστε ποιες εγκαταστάσεις κα ποια πρόσθετα συστήματα 
ανάκτησης πόρων, επιστροφής, επανάχρησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης 
απαιτούνται για να γίνουν αυτές οι υπηρεσίες πιο φιλικές προς τον χρήστη από τις 
υπηρεσίες αποκομιδής και απόρριψης μικτών υλικών. 

 
 Χρειάζονται Εγκαταστάσεις Δοκιμής και Απομόνωσης Υπολειμμάτων. 

Μέχρις ότου τα εναπομείναντα αδρανή να μπορούν να εναποτεθούν σε Χώρο 
Υγειονομικής Ταφής που δεν προκαλεί ατμοσφαιρική ρύπανση ή ρύπανση των 
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υδάτων, τα υπολείμματα  μπορούν να σταλούν προσωρινά στις Εγκαταστάσεις 
Διαχωρισμού και Έρευνας Υπολειμμάτων. Αυτές οι εγκαταστάσεις μπορούν να 
χρησιμεύσουν ως σύνδεση μεταξύ κοινότητας και βιομηχανικής ευθύνης. Εάν η 
κοινωνία δεν είναι σε θέση να επαναχρησιμοποιήσει το προϊόν, να το ανακυκλώσει ή 
να το κομποστοποιήσει, η βιομηχανία θα πρέπει είτε να το επιστρέψει στην κοινότητα 
για επανάχρηση, ανακύκλωση ή κομποστοποίηση, ή να το θέσει εκτός χρήσης. Για να 
«εξαφανιστούν» αυτά τα υπολείμματα, χρησιμοποιούνται ακριβοί αποτεφρωτήρες. Τα 
υπολείμματα πρέπει να περιγραφούν με σαφήνεια σε μια πολιτική Μηδενικών 
Απορριμμάτων, διότι αντικατοπτρίζουν είτε κακή εργοστασιακή σχεδίαση είτε κακές 
πρακτικές αγοράς, οι οποίες και οι δύο πρέπει να βελτιωθούν στοχευμένη μελέτη και 
εκπαίδευση. 

 
 Χρείαζεται η δημιουργία νέων κανόνων και κίνητρα για να βοηθήθούν οι 

κοινότητες να μηδενίσουν τα απορίμματα - Με νέους νόμους, κανονισμούς και 
ανταποδοτικά οφέλη, οι κοινότητες θα αλλάξουν δραματικά αυτό που θεωρείται 
«οικονομικό» στην τοπική αγορά. Οι κοινότητες πρέπει να αναδιαρθρώσουν τις 
συμβάσεις και τους κανονισμούς, έτσι ώστε τα αποφευχθέντα κόστη αποκομιδής και 
αποθήκευσης να είναι ο πρωταρχικός μοχλός για την πρόοδο προς τα Μηδενικά 
Απορριμμάτα.   
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 Θα πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι EPR (Διευρυμένη Ευθύνη 
Παραγωγού). Οι κοινότητες πρέπει να βοηθούν και να δίνουν την δυνατότητα 
στους λιανοπωλητές της περιοχής να δέχονται προϊόντα και συσκευασίες που 
επιστρέφονται από πελάτες στα σούπερ μάρκετ και τα εργοστάσιά τους. Μπορούν 
επίσης να πιέσουν για στρατηγικές και υπηρεσίες EPR για ιδιοκτήτες και 
κατασκευαστές εμπορικών σημάτων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Μέσω 
των περισσότερων δημοτικών συστημάτων τα κόστη της απόρριψης και 
συντήρησης για προϊόντα και συσκευασίες που είναι αδύνατο να 
επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν ή να κομποστοποιηθούν πρέπει να 
μεταφερθούν όσο το δυνατόν περισσότερο από τις τοπικές/δημοτικές 
αυτοδιοικήσεις προς τους κατασκευαστές των προϊόντων. Αυτό θα τους προσφέρει 
ένα κίνητρο να επανασχεδιάσουν τα προϊόντα τους έτσι ώστε να είναι λιγότερο 
τοξικά και εύκολα να επαναχρησιμοποιηθούν και να ανακυκλωθούν. Προϊόντα που 
δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν, να κομποστοποιηθούν 
(ακόμη και οικιακά) ή προϊόντα που είναι επικίνδυνα, θα πρέπει να χρειάζεται να 
επιστραφούν στο σημείο πώλησης, ή οι κατασκευαστές πρέπει να δημιουργήσουν 
αποθήκες για την αγορά αυτών των αγαθών χωρίς κόστος από το ευρύ κοινό. Τόσο 
τα επιστρεφόμενα αντικείμενα όσο και οι οι περιέκτες αυτών πρέπει να 
επαναχρησιμοποιούνται, να ανακυκλώνονται ή να κομποστοποιούνται σωστά. Οι 
παραγωγοί δεν θα πρέπει να μπορούν να εξάγουν επιβλαβή υλικά σε χώρες όπου 
οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις βάσει των πολιτικών EPR είναι χαμηλότερες. Οι 
πολιτικές του EPR θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη δημιουργία συνεργατικών έργων 
με τη βοήθεια ανεξάρτητων, τοπικών εταιρειών και μη κερδοσκοπικών 
οργανώσεων, αντί να βασίζονται σε έναν ενιαίο φορέα για επανάχρηση, 
ανακύκλωση και κομποστοποίηση. 

 
 Κατάργηση κρατικών επιδοτήσεων για απορρίμματα - Οι κυβερνήσεις 

έχουν θεσπίσει πληθώρα φορολογικών κινήτρων για να προωθήσουν μη 
απαραίτητη εξόρυξη και συλλογή ξυλείας, στην ουσία επιδοτώντας την 
κατασπατάληση πόρων. Τα εργοστάσια καύσης έχουν επίσης χρηματοδοτηθεί από 
κυβερνήσεις υπό τον τίτλο «Ενέργεια από Απορρίμματα», αν λάβουμε υπ’ όψιν και 
το ότι τέτοιες εγκαταστάσεις σπαταλούν ενέργεια,τα εκπλύματα, η παραγωγή 
μεθανίου και η ατελεύτητη μακροχρόνια συντήρηση αποτελούν μια έμμεση 
επιδότηση σπατάλης. Αυτά δεν τίθενται ως ζητήματα ούτε επιλύονται από τους 
κυβερνητικούς κανόνες για τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής. Αντί να υιοθετούν 
ανταποδοτικά οφέλη όπως το «Πληρώνεις Όσο Πετάς»/ «Pay As You Throw», οι 
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κοινότητες έχουν υιοθετήσει συστήματα χρέωσης απορριμμάτων που καθιστούν 
ευκολότερη την απόρριψη παρά την ανακύκλωση. Οι κοινότητες πρέπει να 
καταργήσουν τις επιδοτήσεις ρύπανσης που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, 
καθώς και να απαιτήσουν την κατάργηση όλων των άλλων παρόμοιων 
επιδοτήσεων.  
 

 Υποστήριξη προμήθειας Μηδενικών Απορριμμάτων - Για την εξάλειψη 
τοξικών προϊόντων και υπηρεσιών, οι τοπικές κυβερνήσεις πρέπει να υιοθετήσουν 
την Προληπτική Αρχή για τις αγορές των Δήμων· να αγοράζουν προϊόντα και 
υπηρεσίες Μηδενικών Απορριμμάτων· να αποφεύγουν προϊόντα και συσκευασίες 
μιας χρήσης· να επιστρέφουν όλες τις άχρηστες συσκευασίες στους πωλητές· να  
μειώσουν τις συσκευασίες αγοράζοντας σε μεγαλύτερες ενότητες· να 
χρησιμοποιούν επαναχρησιμοποιήσιμα εμπορευματοκιβώτια αποστολής· να 
αγοράζουν επαναχρησιμοποιούμενα, ανακυκλωμένα και κομποστοποιήσιμα 
προϊόντα. 

 

 Υποδομή για Διεύρυνση Μηδενικών Απορριμμάτων - Οι κοινότητες και 
οι εμπλεκόμενοι φορείς της πόλης, συμπεριλαμβανομένων Πάρκων Ανάκτησης 
Πόρων, θα πρέπει να δραστηριοποιούνται για την δημιουργία χώρων στους 
οποίους εταιρείες επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης θα 
μπορούν να συλλέγουν και να επεξεργάζονται προϊόντα, να παράγουν αντικείμενα 
και να εμπορεύονται προϊόντα  με το κοινό. 

 
 Επιχειρήσεις, ΜΚΟ και κοινοτικοί σύλλογοι πρέπει να ενθαρρύνονται να 

επαναχρησιμοποιούν προϊόντα. Προσδιορίστε, βοηθήστε στην επέκταση και 
προώθηση επιχειρήσεων επανάχρησης, μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και 
οργανώσεων πολιτών. Επικεντρωθείτε στον όγκο των επαναχρησιμοποιήσιμων και 
όχι στην ποσότητα των εμπορευμάτων στη ροή. Δημιουργήστε αποτελεσματικά 
συστήματα επισκευής και επανάχρησης για να διατηρήσετε τα αντικείμενα στην 
αρχική τους κατάσταση και χρήση. Εξ ανάγκης, βοηθήστε στην επανάχρηση 
υλικών για τον αρχικό τους σκοπό χρήσης. 
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 Τα Οργανικά Απορρίμματα που Κομποστοποιούνται (συμπεριλαμβανομένων 
κουρεμάτων κήπου, τροφικών υπολειμμάτων, χαρτιού με υπολείμματα τροφών και 
καθαρών υπολειμμάτων ξύλου) πρέπει να αφαιρεθούν από τους χώρους υγειονομικής 
ταφής και να επιστραφούν στη γη. Το μεθάνιο όπως και άλλα αέρια υγειονομικής 
ταφής δημιουργούνται από οργανικά υλικά. Οι κοινότητες πρέπει να εφαρμόσουν όσο 
το δυνατόν συντομότερα πολιτικές και υπηρεσίες προς αυτόν τον σκοπό. Ενθαρρύνετε 
τμήματα σχεδιασμού να ευνοήσουν την γεωργία έναντι άλλων κατηγοριών και την 
κομποστοποίηση ως καλλιέργεια. Μικρές δημοτικές διεργασίες κομποστοποίησης θα 
πρέπει να υποστηρίζονται έναντι μαζικών συγχωνευμένων μονάδων κομποστοποίησης 
όπου αυτό είναι δυνατόν. Με σκοπό την προστασία της ποιότητας τροφίμων και 
διατροφής, την τοπική αυτάρκεια και την βιοποικιλότητα, το τελικό προϊόν της 
κομποστοποίησης (κομπόστ) πρέπει να χρησιμοποιείται τοπικά για την καλλιέργεια 
τροφίμων και την αναγέννηση εδαφών. Η κομποστοποίηση συμβάλλει στην 
ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τον περιορισμό της 
ρύπανσης στα εδάφη και τη μείωση της χρήσης άρδευσης, φυτοφαρμάκων και 
λιπασμάτων.   

 
 

 Υποστηρίξτε πρακτικές Μηδενικών Απορριμμάτων σε επιχειρήσεις και 
ιδρύματα - Οι κοινότητες θα πρέπει να καταστήσουν υποχρεωτικό για όλες τις 
επιχειρήσεις και τα ιδρύματα να τηρούν συστήματα Μηδενικών Απορριμμάτων, 
απαιτώντας να προσφέρονται υπηρεσίες ανακύκλωσης και χωριστών μεταφορών και 
να απαιτείται ο διαχωρισμός των ανακυκλωμένων υλικών ανάλογα με την πηγή τους 

έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
μέγιστη και πιο αποδοτική χρήση 
αυτών των υλικών. 

 

 C&D σημαίνει 
κατασκευή, κατεδάφιση, 
εκκαθάριση γης και 
αναδιαμόρφωση. Υιοθετήστε 
στρατηγικές αποδόμησης, 
επανάχρησης και ανακύκλωσης 
σε ολόκληρη την πόλη 
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(συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης από όλους τους προμηθευτές να ζητούν 
χρονοδιαγράμματα και εγγυήσεις για την επίτευξη στόχων γειτονιάς) και εισαγάγετε 
συστήματα και εγκαταστάσεις Μηδενικών Απορριμμάτων. Εργαστείτε με έργα Green 
Building/Πράσινης Δόμησης για να δώσετε προτεραιότητα στην αποδόμηση και την 
επανάχρηση και απαιτήστε από όλα τα νέα κτίρια να παρέχουν κάδους ανακύκλωσης. 

 

 Μικρές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε και διοικούνται από κατοίκους της 
περιοχής. Οι κοινότητες μπορούν να προωθούν τοπικές επιχειρήσεις και να 
διευθύνουν κοινοτικές επιχειρήσεις, όπου είναι δυνατόν, προκειμένου να 
διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν βιώσιμα τοπικά απορρίμματα, καθώς και να 
δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης και εκπαίδευσης στην περιοχή. 

 
 Ενθαρρύνετε τις επιχειρήσεις να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην επίτευξη 

Μηδενικών Απορριμμάτων - Χιλιάδες εταιρείες Μηδενικών Απορριμμάτων σε όλο τον 
κόσμο αποσπούν πλέον το 90% των αποβλήτων τους από χώρους υγειονομικής ταφής 
και αποτέφρωσης. Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν Μηδενικά Απορρίμματα μειώνουν 
το κόστος τους στη διαχείριση κεφαλαίων και καταλοίπων, βελτιώνουν την 
επιχειρησιακή τους απόδοση, μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα 
(συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πετρελαίου) και μειώνουν την μακροπρόθεσμη 
εταιρική τους ευθύνη. Σε τοπικό επίπεδο, προσδιορίστε, αποδεχτείτε και υποστηρίξτε 
εταιρείες Μηδενικών Απορριμμάτων και εμπνεύστε και άλλους να κάνουν το ίδιο.  
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3. Ιεραρχία για τα Μηδενικά Απορρίμματα και Ρυθμιστικό Πλαίσιο 

 

Οι νέες πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων, και αυτό πρέπει να τονιστεί 
ιδιαίτερα, είναι εξαιρετικά πολύπλοκες, καλύπτοντας τις υποδομές, τη διαχείριση, τις 
οικονομικές και τις κοινωνικο-πολιτιστικές παραμέτρους. Στο παρόν κείμενο το θέμα 
εξετάζεται από όλες αυτές τις απόψεις. Το αντικείμενο του οδηγού είναι η εμπειρία 
της διαχείρισης απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται 
η εξέλιξη των πολιτικών διαχείρισης απορριμμάτων στο επίπεδο των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ και λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία μεμονωμένων χωρών - των πιο 
προηγμένων - στον τομέα αυτό. 
 

Μέχρι τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει μία σειρά 20 οδηγιών που 
αφορούν διάφορες πτυχές του προβλήματος της διαχείρισης απορριμμάτων. Η 
συστηματική τους ανάλυση απαιτεί προφανώς μια ειδική μονογραφία. Ο σκοπός του 
παρόντος κειμένου είναι να εντοπίσει τη γενική λογική της εξέλιξης του συστήματος 
διαχείρισης απορριμμάτων που έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα στην ΕΕ και να 
καταδείξει αυτήν τη λογική με συγκεκριμένα «ζωντανά» παραδείγματα από την 
πρακτική των πιο ανεπτυγμένων, από αυτή την άποψη, χωρών. 
 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η νομοθεσία για τα απορρίμματα ανήκε 
στην εσωτερική αρμοδιότητα των κρατών μελών της ΕΟΚ. Το 1975, προκειμένου να 
φέρει πιο κοντά τις διάφορες εθνικές πρακτικές, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε 
τη λεγόμενη Οδηγία για τα Απορρίμματα/ Waste Framework Directive (75/442/ΕΟΚ), 
η οποία καθιέρωσε γενικές προϋποθέσεις και βασικούς ορισμούς (έννοιες και όρους). 
Το 2006, η Οδηγία επανεκδόθηκε και «κωδικοποιήθηκε» (ενσωματώθηκε στο κείμενο 
αντικαθιστώντας τις προηγούμενες εκδόσεις), και σήμερα ισχύει η τελευταία της 
έκδοση, του 2008, σύμφωνα με τον ορισμό 2008/98/ΕΚ. 
 

Η οδηγία 2008/98/ΕΚ έχει επισημάνει το θέμα της «ιεραρχίας διαχείρισης 
απορριμμάτων» - μια έννοια που δείχνει την ακολουθία των πλέον προτιμώμενων 
μεθόδων λειτουργίας/ συμπεριφοράς, διασφαλίζοντας τελικά τη μείωση των 
απορριμμάτων «στο τέλος του σωλήνα», δηλαδή στο στάδιο όπου υποβάλλονται σε 
ταφή,  κονιορτοποίηση, αεριοποίηση ή/και σε άλλες «τελικές διεργασίες». Σύμφωνα 
με τη μακροχρόνια συναίνεση μεταξύ ειδικών και νομοθετών, προτεραιότητα εδώ 
δίνεται στην «πρόληψη», έναν τρόπο οργάνωσης του σχεδιασμού και της παραγωγής 
προϊόντων, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την ανάγκη ελαχιστοποίησης των 
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απορριμμάτων που παράγονται από ένα δεδομένο προϊόν. Αυτή την προτεραιότητα 
ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά, η επανάχρηση (με την κατάλληλη προετοιμασία), 
η ανακύκλωση, η χρήση και η απόρριψη. 

Από το τέλος του 2014, οι χώρες της ΕΕ έχουν υιοθετήσει 36 εθνικά και περιφερειακά 
προγράμματα πρόληψης, διαφορετικά σε περιεχόμενο, στόχους και χρονικό 
προγραμματισμό. Τα προγράμματα απευθύνονται σε νοικοκυριά, δήμους, στη 
γεωργία και τον τομέα των εξορύξεων· τα περισσότερα από αυτά ασχολούνται με 
τύπους απορριμμάτων όπως είναι τα οργανικά (βιολογικά απόβλητα), τα ηλεκτρικά 
και ηλεκτρονικά εξαρτήματα, οι μπαταρίες, οι συσκευασίες, τα επικίνδυνα απόβλητα. 

Στη Γαλλία, το Eco-Emballages παρέχει εκπαίδευση και συμβουλές σε όλους 
τους συμμετέχοντες, αλλά κυρίως φοιτητές μηχανικής, σχετικά με την ελαχιστοποίηση 
των απορριμμάτων συσκευασίας.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το Βέλγιο διαθέτει ένα περιφερειακό πρόγραμμα για τη σημαντική μείωση των 
οικιακών απορριμμάτων. Μέρος των απορριμμάτων, μετά την κονιορτοποίηση, 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας. Ταυτόχρονα, αναπτύσσονται τα 
λεγόμενα κέντρα επανάχρησης, τα οποία συλλέγουν, ταξινομούν, επιδιορθώνουν και 
στη συνέχεια πωλούν είδη οικιακής χρήσης που ρίχνονται στον κάδο απορριμμάτων - 
ρούχα, οικιακές συσκευές, έπιπλα, πιάτα, βιβλία και ποδήλατα. Αυτά τα κέντρα, 
μεταξύ άλλων, είναι επιφορτισμένα με: 1) την επίτευξη του στόχου συλλογής 
τουλάχιστον πέντε κιλών αντικειμένων ανά άτομο και ανά χρόνο, που πρέπει να 
«αποκατασταθούν», 2) την παροχή θέσεων απασχόλησης για έναν ορισμένο αριθμό 
ανθρώπων· 3) την εξυπηρέτηση τουλάχιστον 4 εκατομμυρίων καταναλωτών. 

 

 
2 Πηγή http://www.ecoemballages.fr   
 

http://www.ecoemballages.fr/
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Στην Ιρλανδία, υπό την αιγίδα της Εθνικής Επιτροπής Πρόληψης Απορριμμάτων, 
υπάρχει η λεγόμενη Πράσινη Επιχειρηματική Πρωτοβουλία, που βοηθά τις 
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σε τρεις τομείς - απορρίμματα, νερό και ενέργεια. 
Επιπλέον, υπάρχουν προγράμματα για τεχνική βοήθεια, χρηματοδότηση και κίνητρα 
για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις και τοπικές αρχές 
που εφαρμόζουν έργα πρόληψης απορριμμάτων.  

 
Έχει ιδρυθεί επίσης το Κέντρο για Καθαρές Τεχνολογίες 3 , ένας μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός, που παρέχει επιστημονική υποστήριξη στους τομείς 
αυτούς.  

  
Στη Φινλανδία, το πρόγραμμα Smarter with Less Waste (Εξυπνότεροι με 

Λιγότερα Απορρίμματα) εφαρμόζεται σε συνεργασία με ιδιώτες επιχειρηματίες, 
δημοτικές αρχές και νοικοκυριά. 

 
Στην Ουγγαρία, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο η επανάχρηση και η 

ανταλλαγή οικοδομικών υλικών μεταξύ κατασκευαστικών εταιρειών. Τα αντικείμενα 
ανταλλαγής καλύπτουν 12 κατηγορίες - τούβλα, πλακάκια, ξύλινα δομικά στοιχεία, 
κουφώματα κ.λπ.  
 

Στην Αυστρία, η Πράξη Διαχείρισης 
Απορριμμάτων προβλέπει τον αρχικό 
οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων, την 
κατάλληλη οργάνωση των διαδικασιών 
παραγωγής και διανομής και τη συνεργασία με 
τους καταναλωτές. Μεταξύ άλλων, έχουν 
αναπτυχθεί τα εξής: 1) μια «υπαίθρια αγορά» 
που βασίζεται στο Διαδίκτυο, μέσω της οποίας 
πωλούνται καταναλωτικά αγαθά, κατασκευές 
και εργαλεία κήπου· 2) κέντρα επισκευής και 
συντήρησης - δεκάδες μικρά κέντρα όπου 
οικιακές ηλεκτρικές συσκευές των πολιτών 
επισκευάζονται σε χαμηλές τιμές· 3) 
προγράμματα στο πνεύμα της αλλαγής τρόπου 
ζωής, που εστιάζουν στην αγορά υπηρεσιών 

 
3 Πηγή https://www.epa.ie/mobile/waste/gbi/ 



 

27 

 

αντί προϊόντων (π.χ. για δώρα, αλλά και 
πρακτικές ενοικίασης εξοπλισμού, 
συνεπιβατισμού – car sharing, κ.λπ.). 

 
Στην Ιταλία, μια περιφερειακή πρωτοβουλία (Πιεμόντε) παρέχει σε νοικοκυριά 

εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες πάνω στην κομποστοποίηση υπολειμμάτων 
τροφίμων. 

 
Στην Οδηγία 2008/98/EC, επανάχρηση σημαίνει «κάθε λειτουργία με την οποία 

προϊόντα ή εξαρτήματα που δεν έχουν καταστεί απορρίμματα επαναχρησιμοποιούνται 
για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο είχαν αρχικά παραχθεί». Στην πράξη, η επανάχρηση 
καλύπτει είδη απορριμμάτων, τα οποία τα νοικοκυριά μπορούν να δωρίσουν σε άλλα 
νοικοκυριά, ίσως με μικρότερη οικονομική ευχέρεια και συμπεριλαμβάνουν 
ανταλλακτικά αυτοκινήτων, έπιπλα, ψυγεία, τηλεοράσεις, υπολογιστές, ρούχα, 
σκεύη κουζίνας και συσκευές κουζίνας, άλλα οικιακά είδη, οικοδομικά υλικά, 
εργαλεία κήπου, κοσμήματα εκτός μόδας, βιβλία κ.λ.π. Για τη συλλογή όλων αυτών, 
δημιουργούνται ειδικά κέντρα, όπου η επισκευή και η πώληση όλων των παραπάνω 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με την αρχή του μεταχειρισμένου. Στη Σουηδία έχει 
χτιστεί ένα τεράστιο πολυκατάστημα, το οποίο συνδυάζει το παραδοσιακό δημοτικό 
κέντρο για την υποδοχή παλαιών αντικειμένων (έπιπλα, υπολογιστές, ρούχα, 
παιχνίδια, ποδήλατα, εξοπλισμός κήπου, οικοδομικά υλικά) και την πώληση όλων 
αυτών σε εμπορεύσιμη μορφή. 
Ταυτόχρονα, το κίνημα του DIY/’Κάν’το Μόνος σου’ και την επανάχρηση προϊόντων 
και υλικών κερδίζει έδαφος στην καθημερινή ζωή: έχει γίνει ένα πολύ δημοφιλές θέμα 
στα μέσα ενημέρωσης και στο Διαδίκτυο, όπου μπορεί κανείς να βρει εκατοντάδες 
χρήσιμες συμβουλές για όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των 
μαθητών, για το τι μπορεί να φτιαχτεί από πράγματα που έχουν ολοκληρώσει την 
χρήση τους. Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο η δημιουργικότητα και η κουλτούρα 
της επιδιόρθωσης μπορούν να καλλιεργηθούν. 

 
Η ανακύκλωση ορίζεται στην Οδηγία 2008/98/EC ως κάθε εργασία κατά την 

οποία ένα υλικό προς απόρριψη ανακυκλώνεται και μετασχηματίζεται σε προϊόντα, 
υλικά ή ουσίες, που εξυπηρετούν είτε τον αρχικό σκοπό χρήσης είτε οποιονδήποτε 
άλλο σκοπό. Ένας συγκεκριμένος τύπος ανακύκλωσης είναι η επεξεργασία οργανικών 
απορριμμάτων για κομποστοποίηση. Η χρήση απορριμμάτων για ενεργειακούς 
σκοπούς δεν ανήκει σε αυτό το επίπεδο στην ιεραρχία της ανακύκλωσης. 
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Η ανακύκλωση αποτελεί βασικό στοιχείο στη διαχείριση απορριμμάτων σήμερα. 
Εκτιμάται ότι έως και το 80% των αστικών στερεών απορριμμάτων, καθώς και τα 
απορρίμματα οικοδομής και κατεδαφίσεων, θα μπορούσαν να ανακυκλώνονται. Στην 
πράξη, τα ανακυκλώσιμα υλικά είναι γυαλί, σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, 
υφάσματα, χαρτί, πλαστικά, 
δέρμα, γούνα, ξύλο, φελλός, 
καουτσούκ, υπολείμματα τροφίμων 
και λαχανικών, λαχανικά, φρούτα. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 
ανακύκλωση υλικών στοχεύει στην 
ανάκτηση του αρχικού υλικού - για 
παράδειγμα, χαρτί από 
ανακυκλωμένο χαρτί ή 
πολυστυρένιο (φελιζόλ) από  
προϊόντα πολυστυρένιου, αλλά ο 
στόχος μπορεί επίσης να είναι η 
εξαγωγή συγκεκριμένων στοιχείων από μικτά προϊόντα – όπως είναι για παράδειγμα 
ο μόλυβδος από μπαταρίες αυτοκινήτου ή ο χρυσός από πλακέτες υπολογιστών, και 
επίσης επικίνδυνες ουσίες όπως ο υδράργυρος από θερμόμετρα. 
 

Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απορρίμματα προβλέπει, για τα στερεά 
απορρίματα των Δήμων, την αποκομιδή τουλάχιστον τεσσάρων διακριτών υλικών: 
γυαλί, χαρτί, μέταλλο και πλαστικό. Οι εθνικές νομοθεσίες μπορούν να ορίζουν μια 
ακόμη πιο ενδελεχή διαλογή απορριμμάτων. Η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων 
υλικών σε δημοτικό επίπεδο γίνεται σε πλαστικά ή μεταλλικά δοχεία διαφόρων 
χρωμάτων και επιγραφών. Κατά κανόνα, τα πλαστικά τοποθετούνται σε κίτρινα 
δοχεία, χαρτί και χαρτόνι σε μπλε δοχεία, γυαλί σε πράσινα, μέταλλα σε κόκκινα και 
σε γκρι (μαύρο) απορρίμματα που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω 
κατηγορίες· μερικές φορές εγκαθίστανται καφέ δοχεία για βιοδιασπώμενα 
απορρίμματα. Επιπροσθέτως, σε ορισμένες χώρες πραγματοποιείται και η λεγόμενη 
συλλογή απορριμμάτων «από το πεζοδρόμιο»: η υπηρεσία παρέχεται σε νοικοκυριά 
σε αστικές και προαστιακές περιοχές με την χρήση ειδικών μηχανημάτων που 
λειτουργούν με μικρά δοχεία. Αυτός είναι ο πιο αυτοματοποιημένος τρόπος συλλογής 
απορριμμάτων. Η μέθοδος διαφέρει από την τυπική υπηρεσία συλλογής 
απορριμμάτων από τους Δήμους καθώς εστιάζει άμεσα στα νοικοκυριά και θεωρείται 
η πιο «καθαρή» και αποτελεσματική μέθοδος. Το πράσινο του κήπου, τα υπολείμματα 
της κουζίνας και, ανάλογα με την τοποθεσία, το χαρτί γραφείου, οι εφημερίδες, το 
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χαρτόνι, οι ινοσανίδες (MDF), το γυαλί, ο χαλκός, το αλουμίνιο και ο χάλυβας, όλα 
μπορούν να συλλεχθούν. 
 

Δεδομένου ότι οι στρατηγικές για την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ 
καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες (επίπεδα 
παραγωγής αποβλήτων, τεχνολογικές δυνατότητες, ανάπτυξη του τουρισμού ως 
παράγοντας συσσώρευσης αποβλήτων κ.λπ.), τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν 
στην ανακύκλωση των αστικών απορριμμάτων ποικίλλουν πολύ. Από το επίπεδο του 
(κατά προσέγγιση) 70% στη Γερμανία και 60% στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Ελβετία 
και τη Σουηδία, έως 2-10% στη Σερβία, την Τουρκία, τη Σλοβακία και τη Μάλτα. Μέχρι 
το 2030, ο στόχος είναι το 65% των αστικών απορριμμάτων να ανακυκλώνεται ή να 
υποβάλλεται σε επεξεργασία για επανάχρηση. 

 

  
 Στις θεωρητικές μελέτες, όλο και περισσότερη προσοχή δίνεται στα «οικονομικά 
της ανακύκλωσης». Δύο σημεία από το πεδίο αυτό έχουν ιδιαίτερη σημασία: η 
ανακύκλωση α) μετατρέπει τα απορρίμματα σε πόρους και β) αποτρέπει τα κόστη που 
θα επιβάρυναν την κοινωνία εάν τα απορρίμματα αυτά θάβονταν σε χώρους 
υγειονομικής ταφής. 

Επιπλέον, αυτός ο τύπος επεξεργασίας απορριμμάτων δημιουργεί πρόσθετες 
θέσεις εργασίας: έχει αποδειχθεί ότι η εναπόθεση 10 τόνων απορριμμάτων στον χώρο 
υγειονομικής ταφής δημιουργεί 6 θέσεις εργασίας, ενώ η ανακύκλωση των ίδιων 10 
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τόνων δημιουργεί 361. Ένα επιπρόσθετο οικονομικό όφελος επιτυγχάνεται όταν τα 
επεξεργασμένα απορρίμματα χρησιμοποιούνται «επί τόπου», εξαλείφοντας την 
ανάγκη εισαγωγής συγκεκριμένων υλικών από διαφορετικές τοποθεσίες ή άλλες 
χώρες. Η ανακύκλωση ανοίγει το δρόμο για τεράστια εξοικονόμηση πόρων όπως 
καμία άλλη μέθοδος διαχείρισης απορριμμάτων. Στην παραγωγή αλουμινίου, 
εξοικονομεί έως και 95% της ενέργειας, του χαλκού 85%, του χάλυβα 74%, του 
μόλυβδου 65%. Το γυαλί μπορεί να ανακυκλωθεί απεριόριστες φορές χωρίς να χάσει 
την ποιότητα ή την καθαρότητά του, αποκτώντας παράλληλα μια ποικιλία σχημάτων· 
ταυτόχρονα, εξοικονομείται ένας τόνος φυσικών πρώτων υλών για κάθε τόνο 
ανακυκλωμένου γυαλιού. Εκατοντάδες προϊόντα παράγονται από πλαστικό, ανάλογα 
με τον τύπο, μέχρι και τα λεγόμενα υφάσματα και υλικά υψηλής τεχνολογίας, από τα 
οποία κατασκευάζονται ανθεκτικά ρούχα (συχνά αθλητικά ή επαγγελματικά), 
παπούτσια, τσάντες, φινιρίσματα, δομικά υλικά, έπιπλα (συνήθως τραπέζια, 
καρέκλες και πάγκοι), παιχνίδια, υφαντά και μη υφασμένα υφάσματα, συσκευασίες, 
δοκοί, σωλήνες και πολλά άλλα προϊόντα. Η ανακύκλωση ενός τόνου πλαστικού 
εξοικονομεί 5,774 kWh ενέργειας, 4.500 – 8.000 λίτρα βενζίνης, 3.100 λίτρα 
πετρελαίου και 218.000 λίτρα νερού. 

 

Στην επαγγελματική κοινότητα συζητούνται σήμερα διάφοροι τρόποι χρήσης 
ανακυκλωμένων πλαστικών για την κατασκευή δρόμων. Ένας συνηθισμένος δρόμος 
με άσφαλτο διαρκεί το πολύ 50 χρόνια και απαιτεί συνεχώς επισκευές - η ολλανδική 
εταιρεία Volker-Wessels προωθεί τώρα την ιδέα ενός πλαστικού «αιώνιου δρόμου», 
που δεν θα πάρει πολύ χρόνο για την κατασκευή του, ο οποίος απαιτεί ελάχιστη 
συντήρηση και ταυτόχρονα είναι ασφαλής. Η βάση του έργου είναι αρθρωτές 
πλαστικές πλάκες με κοίλο εσωτερικό για την αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων και 
την τοποθέτηση καλωδίων επικοινωνίας. Τα δομικά του στοιχεία θα είναι ανθεκτικά 
στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας από μείον 40 έως συν 80, είναι σε θέση να 
αντέχουν το ίδιο φορτίο με την παραδοσιακή άσφαλτο, είναι εύκολο να μεταφερθούν 
και επίσης το έδαφος κάτω από τέτοιους αυτοκινητόδρομους είναι λιγότερο ευαίσθητο 
στην καθίζηση.4 
 

Ένα σημαντικό και όχι πάντα εύκολα επιλύσιμο πρόβλημα είναι η ανακύκλωση 
απορριμμάτων κατασκευών και κατεδαφίσεων (εφεξής "οικοδομικά απόβλητα "). Τα 
οικοδομικά απόβλητα αποτελούν το ένα τρίτο όλων των απορριμμάτων στην ΕΕ. Όσον 
αφορά τη σύνθεση, είναι σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια, ξύλο, γυαλί,  

 

 
4 Πηγή https://www.volkerwessels.com/en/projects/plasticroad 

https://www.volkerwessels.com/en/projects/plasticroad
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πλαστικό, γύψος, μίγματα ασφάλτου και ρητίνες, μέταλλα (σιδηρούχα και μη 
σιδηρούχα), πέτρες, μονωτικά υλικά, χημικές ουσίες, υλικά συσκευασίας κ.λπ. 
Γενικά, υπάρχουν δύο τρόποι για την μείωση των οικοδομικών αποβλήτων. Οι ειδικοί 
προτείνουν αντί της παραδοσιακής κατεδάφισης των κατασκευών, την 
αποσυναρμολόγηση τους - «αποδόμηση», κατά την οποία, στο μέτρο του δυνατού, θα 
μπορούσαν να διατηρηθούν τα καλύμματα δαπέδων, τα παραθυρόφυλλα, τα 
κουφώματα παραθύρων και πορτών, ολόκληρα τούβλα, υδραυλικές μονάδες, κλπ. 
Οτιδήποτε το οποίο, σε κάποιο βαθμό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νέες κατασκευές. 
Δεδομένου ότι η διαδικασία αποσυναρμολόγησης έχει περισσότερη ένταση εργασίας 
και απαιτεί πολύ περισσότερη χειρωνακτική εργασία από τις συμβατικές 
κατεδαφίσεις, εδώ θα μπορούσαν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επίσης, 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα μπορύσε να συνιστάται στους εργολάβους να 
παρέχουν λεπτομερές σχέδιο για τη μείωση των απορριμμάτων, την επανάχρηση ή 
την ανακύκλωση. 

 
Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η ΕΕ ξεκίνησε μια πορεία προς τη ριζική μείωση 

των βιοδιασπώμενων απορριμμάτων. Η κομποστοποίηση είναι ο ιδανικός τρόπος για 
την ανακύκλωση οργανικών υπολειμμάτων κουζίνας, κήπου καθώς και της γεωργίας. 
Σήμερα, η θεωρία της κομποστοποίησης έχει αναπτυχθεί ως επιστημονικός τομέας, 
αλλά στην πράξη χρησιμοποιούνται πολλά διαφορετικά συστήματα - από τις 
τεχνολογίες βιομηχανικής κομποστοποίησης έως τους οικιακούς κομποστοποιητές 
(κήπου). Μεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγής (εργοστάσια κομποστοποίησης) 
καλύπτονται επίσης από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κομποστοποίησης, το οποίο έχει 72 
εταίρους-μέλη από 27 χώρες της ΕΕ και εξυπηρετεί πάνω από 3000 επιχειρήσεις. 
Βέλτιστες Πρακτικές προωθούνται ευρέως στον τομέα αυτό, ενώ μερικές 
παρουσιάζονται ακολούθως.  

 
Ένα παράδειγμα είναι η κομποστοποίηση στο σπίτι, στην Ιταλία (Πιεμόντε). Το 

έργο, το οποίο εφαρμόζεται από το 2004 από μία «δημόσια κοινοπραξία», έχει 
καλύψει 19 τοπικές κοινότητες. Το πρόγραμμα είχε τρεις στόχους: να βελτιώσει το 
σύστημα συλλογής απορριμμάτων, να μειώσει την παραγωγή απορριμμάτων και να 
μειώσει τα τέλη που χρεώνονται στα νοικοκυριά για την αποκομιδή των 
απορριμμάτων. Η προώθηση του έργου περιλάμβανε δραστηριότητες όπως 
διοργάνωση εκθέσεων, προσέγγιση τοπικών δήμων και δημόσιων οργανισμών, 
σχολείων και οικογενειών. Με ειδικά μαθήματα διδάχθηκαν διάφορες τεχνικές 
κομποστοποίησης, διανεμήθηκαν τεχνικά έντυπα και σχετικά εγχειρίδια, δωρεάν. 
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Κάθε νοικοκυριό εφοδιάστηκε με ειδικό εξοπλισμό. Δημιουργήθηκε ένα δίκτυο 
«οικολογικών εθελοντών», που συμμετέχει ενεργά στο έργο· ολόκληρο το έργο έχει 
δική του ιστοσελίδα. Ως αποτέλεσμα, έως και το 80% των νοικοκυριών στις κοινότητες 
άρχισαν να χρησιμοποιούν μεθόδους «επιλεκτικής» συλλογής τροφικών 
απορριμμάτων. Το 90% των νοικοκυριών, όπως φαίνεται από την ανάλυση, έχουν 
εξοικειωθεί με τις μεθόδους κομποστοποίησης στο σπίτι «σε ικανοποιητικό επίπεδο». 
Τα τέλη αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων έχουν μειωθεί συνολικά. 
 

Το επόμενο επίπεδο της «ιεραρχίας διαχείρισης απορριμμάτων» που ορίζεται 
από την οδηγία 2008/98/EC είναι οι «άλλες χρήσεις». Τις περισσότερες φορές, 
εξετάζονται εδώ τα ζητήματα επεξεργασίας απορριμμάτων για ενεργειακούς σκοπούς 
- για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και θερμότητας: στα έγγραφα της ΕΕ και 
στην επιστημονική βιβλιογραφία, όλα αυτά καλύπτονται από τον όρο «απορρίμματα 
ως πηγή ενέργειας». Η φυσική βάση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στον 
τομέα αυτό είναι η αποτέφρωση - αποτέφρωση απορριμμάτων σε ειδικές 
εγκαταστάσεις. 

 
Στους σύγχρονους αποτεφρωτήρες, επιτυγχάνεται ποσοστό αποτέφρωσης 95%, 

το οποίο ανακουφίζει σε μεγάλο βαθμό έναν άλλο τομέα διαχείρισης απορριμμάτων – 
την απόθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής. Ταυτόχρονα, το άκαυστο υπόλειμμα δεν 
περιέχει πλέον οργανικές ουσίες σε αποσύνθεση, οι οποίες σχετίζονται με τον κίνδυνο 
επιδημιών και αυτόματης καύσης. Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ - Γερμανία, Βέλγιο, 
Σουηδία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία – το ποσοστό των απορριμμάτων που 
στέλνονται σε χώρους υγειονομικής ταφής κυμαίνεται τώρα στο 1-2%· ταυτόχρονα, το 
35-50% των απορριμμάτων αποτεφρώνεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και το 50-60% 
ανακυκλώνεται και κομποστοτοποιείται. Σε όλες αυτές τις χώρες, η εναπόθεση σε 
χώρους υγειονομικής ταφής χωρίς προηγούμενη επεξεργασία απαγορεύεται νομικά. 
Σε άλλες χώρες, τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζονται μέσω της αύξησης των φόρων 
στους χώρους υγειονομικής ταφής. 

 
Ισχύει η αρχή: ό,τι είναι δυνατό να ανακυκλωθεί πρέπει να ανακυκλώνεται και 

εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση (λόγω της ποιότητας ή της σύνθεσης των 
απορριμμάτων), πρέπει να μετατρέπεται σε ενέργεια, αλλά όχι να εναποτίθεται σε 
χώρους υγειονομικής ταφής.  
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Πέρα από το υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης, ορισμένοι παράγοντες καθιστούν τα 
«απορρίμματα ως πηγή ενέργειας» μια εξαιρετικά κερδοφόρα βιομηχανία: τα στερεά 
απορρίμματα των δήμων είναι καύσιμο συγκρίσιμο με τύρφη και με ορισμένους τύπους 
καφέ άνθρακα· αυτό το καύσιμο, σχηματίζεται σε μέρη όπου η ενέργεια έχει τη 
μεγαλύτερη ζήτηση, δηλαδή γύρω από μεγάλες πόλεις και έχει προβλέψιμη 
ανανέωση. Ο ρυθμός αύξησης των επιχειρηματικών κεφαλαίων και των επενδύσεων 
σε αυτόν τον τομέα στην ΕΕ έφτασε πρόσφατα στο 200% ετησίως. 

Έτσι, η ιεραρχία απορριμμάτων μπορεί να αναπαρασταθεί ως εξής: 
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ΞΑΝΑΣΚΕΦΤΟΜΑΙ/ 
ΞΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΩ 

Σχεδιασμός προϊόντων, από τους κατασκευαστές, 
που είναι ανθεκτικά, επισκευάσιμα, 
επαναχρησιμοποιήσιμα, πλήρως ανακυκλώσιμα ή 
κομποστοποιήσιμα και αποσυναρμολογούνται 
εύκολα, ενώ προέρχονται από βιολογικά, 
ανακυκλωμένα ή βιώσιμα συλλεχθέντα βιολογικά 
και μη τοξικά υλικά.  
Ενθάρρυνση των καταναλωτών να τα προτιμούν 
στις αγορές τους. 
Στροφή των κεφαλαίων και χρηματικών παροχών 
προς την Κυκλική Οικονομία ** και όχι προς την 
εκμετάλλευση και χρήση αγνών φυσικών πόρων.  
Εισαγωγή νέων χρηματικών παροχών για την 
κυκλική χρήση υλικών καθώς και αντικίνητρα για 
τη ρύπανση. 
Διευκόλυνση της μετάβασης από την «ιδιοκτησία» 
πόρων στην «κοινή χρήση» αγαθών και υπηρεσιών 
με σκοπό την κάλυψη. 
των αναγκών των τελικών χρηστών. 
Υποστήριξη και επέκταση πλαισίων στα οποία οι 
κατασκευαστές προϊόντων διαχειρίζονται 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων τους 
σύμφωνα με την «Ιεραρχία Μηδενικών 
Απορριμμάτων, με αποτέλεσμα πιο βιώσιμα 
προϊόντα και διαδικασίες. Σε ένα σχέδιο που 
βασίζεται στην Ιεραρχία Μηδενικών 
Απορριμμάτων, οι καταναλωτές επιστρέφουν τα 
προϊόντα και τη συσκευασία τους. 
Εντοπισμός και κατάργηση υλικών που 
δημιουργούν προβλήματα στα «Συστήματα 
Kλειστού Bρόχου». 
Ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης των 
τοπικών οικονομικών, διευκολύνοντας και 
εφαρμόζοντας πολιτικές και προγράμματα. 
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Αξιολόγηση των προτιμήσεων της αγοράς και 
αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών πέρα από την 
λογική του ιδιόκτητου προϊόντος. 
Ελεύθερη διάθεση της γνώσης για να επιτραπεί η 
λήψη αποφάσεων που θα βασίζονται σε αυτή. 
Αναγνώριση και αντιπαράθεση σε σχέδια που 
ενθαρρύνουν περιττή χρήση. 

ΠΕΡΙΟΡΙΖΩ Προγραμματισμός της χρήσης και της πώλησης 
αλλοιώσιμων προϊόντων, με στόχο τη μείωσης 
απορριμμάτων από την μη κατανάλωση. 
 Πραγματοποίηση αγορών σύμφωνα με τις αρχές 
της Αειφορίας και ανάπτυξη πολιτικών και 
δράσεων για την προώθηση κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών στόχων, καθώς των μικρών 
αγορών 
όπου είναι δυνατόν. 
Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
εμπορεύματος, της χρήσης του και της 
διαθεσιμότητας των υπηρεσιών. 
Επιλογή προϊόντων που έχουν μεγάλη διάρκεια 
ζωής και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ξανά 
και ξανά. 
Επιλογή αντικειμένων από υλικά που μπορούν να 
ανακυκλωθούν επανειλημμένα και 
αποτελεσματικά. 
Προτεραιότητα στην ανάκτηση τροφίμων με σκοπό 
την αξιοποίησή τους, δίνοντας προτεραιότητα στα 
τρόφιμα που καταναλώνονται από τον άνθρωπο 
έναντι των ζωοτροφών. 
Εκ νέου μεταποίηση σε προϊόντα που δεν 
προορίζονται για διατροφή, σε ζωοτροφές. 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ Αξιοποίηση στο έπακρο των αγαθών και των 
προμηθειών χρησιμοποιώντας τα ξανά όσο το 
δυνατόν. 
Συντήρηση, επιδιόρθωση ή ανακαίνιση για να τη 
διατήρηση της αξίας**, της χρήσης και της 
λειτουργικότητας των προϊόντων. 
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Αποσυναρμολόγηση και αποθήκευση 
"ανταλλακτικών" για αποκατάσταση και συντήρηση 
προϊόντων που είναι ακόμη σε χρήση· 
ανακατασκευή με αυτά των 
αποσυναρμολογημένων μερών. 
 
Επαναπροσδιορισμός της χρήσης των προϊόντων 
για νέους σκοπούς. 
 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ/ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Υποστήριξη και ανάπτυξη προγραμμάτων για τη 
διατήρηση προϊόντων στον αρχικό κύκλο 
προϊόντος και για τη διασφάλιση ότι 
χρησιμοποιούνται στο μέγιστο δυνατό. 
Διατήρηση προγραμμάτων εκτροπής που ενισχύουν 
και βελτιστοποιούν τη χρήση όλων των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων και των οργανικών. 
Ανακύκλωση και βέλτιστη δυνατή χρήση των 
υλικών. 
Όπου είναι εφικτό, ανάπτυξη ανθεκτικών τοπικών 
αγορών και χρήσεων για υλικά που έχουν 
συλλεχθεί. 
Δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη καθαρού 
κομπόστ/ λιπασμάτων και ανακυκλωμένων 
πρώτων υλών. 
Ενθάρρυνση και ανάπτυξη της κομποστοποίησης 
όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σημείο 
παραγωγής (προτεραιότητα κομποστοποίησης στο 
σπίτι ή επί τόπου ή τοπική κομποστοποίηση όπου 
είναι δυνατόν). 
Εάν η οικιακή/αποκεντρωμένη κομποστοποίηση 
δεν αποτελεί εναλλακτική λύση, εξέταση της 
δυνατότητας για εμπορική κομποστοποίηση, ή 
αναερόβια «χώνευση», εάν οι τοπικές συνθήκες το 
απαιτούν/επιτρέπουν. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 
 

Εξέταση των υπαρχόντων προϊόντων και χρήση 
αυτής της γνώσης για την ενίσχυση διαδικασιών 
επανεξέτασης, ελαχιστοποίησης, επανάχρησης και 
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ανακύκλωσης ώστε να περιοριστούν ή και να 
εξαλειφθούν τα υπολείμματα. 
Η βιολογική σταθερότητα των ζυμώσιμων υλικών 
θα εγγυηθεί τη μείωση των επιπτώσεων.  
Ενθάρρυνση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και 
αποφυγή της καταστροφικής διάθεσης ή 
διασποράς. 
Σχεδιασμός αλλαγών σε διαδικασίες και 
εγκαταστάσεις καθώς μειώνονται οι απορρίψεις 
και αλλάζει η κατανομή των αποβλήτων. 
Μείωση της ζήτησης αι της απελευθέρωσης αερίου 
αυξάνοντας έτσι τη συλλογή αερίου. 
Αξιοποίηση στο έπακρο της υπάρχουσας 
χωρητικότητας υγειονομικής ταφής επεκτείνοντας 
την ύπαρξή της. 
Εξασφάλιση ότι η διαχείριση γίνεται με 
υπευθυνότητα. Τα τοξικά υπολείμματα πρέπει να 
περιορίζονται και να αντιμετωπίζονται με 
υπευθυνότητα. 
 

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Η υποστήριξη προγραμμάτων και δομών που 
προωθούν την καταστροφή αποβλήτων οργανικών 
ουσιών ή/και την υποβάθμιση των ανακυκλώσιμων 
δεν είναι αποδεκτή πρακτική. 
Η υποστήριξη πόρων και σχεδίων διάθεσης με 
καταστροφή που εξαρτώνται από τη συνεχή 
επεξεργασία των απορριμμάτων δεν είναι 
αποδεκτή πρακτική.  
Τα απορρίμματα δεν πρέπει να αποτεφρώνονται. 
Αναγκαία η αποτροπή της εισχώρησης τοξικών 
υπολειμμάτων σε καταναλωτικά αγαθά ή δομικά 
υλικά. 
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7 Rs Κατευθυντήριες Ερωτήσεις 

Ξανασκέφτομαι/ 
Επανασχεδιάζω (Rethink/ 
Redesign) 

 
Τι έχει οδηγήσει στο τρέχον μοντέλο μη κυκλικής χρήσης 
υλικών και προϊόντων και, ως εκ τούτου, τι πρέπει να 
αλλάξει για να μεταβούμε σε ένα (κυκλικό) μοντέλο 
«κλειστού βρόχου»; 

Μειώνω (Reduce) 

 
Πώς επανασχεδιάζουμε διαδικασίες για να μειώσουμε την 
υπερβολική ή/και ανεπιθύμητη κατανάλωση; 

 
Επαναχρησιμοποιώ/ 
Κομποστοποιώ (Reuse/ 
Rot - compost) 

Τι μας εμπνέει να κάνουμε περισσότερη χρήση των αγαθών 
μας με τρόπους που διατηρούν την αξία, τη χρησιμότητα 
και την λειτουργία τους; 

Ενανακτούμε υλικά 
(Recovery of material) 

Πώς εγγυώμαστε ότι τα υλικά επιστρέφονται στον 
κύκλο χρήσης; 

 
Διαχειριζόμαστε τα 
υπολείματα (Residuals 
management) Τι βρέθηκε στα μικτά απορρίμματα; 
Μη αποδεκτές πρακτικές/ 
Οριοθέτηση κανόνων 
(Regulation) 

 
Τι απομένει ως απόρριμμα και γιατί είναι ακόμα εκεί; 

 

 

 

 Κατευθυντήριες Αρχές 

  

Κατευθυντήρια Αρχή Ορισμός 

Σύστημα Κλειστού Βρόχου 

 
Ανάπτυξη δομών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες κλειστού 
βρόχου (κυκλικές) και όχι γραμμικές. 

Αποφυγή μεταφοράς μη 
βλαπτικής ενέργειας 
μακριά από την πηγή 

Οι διαδικασίες πρέπει να υλοποιούνται όσο πιο κοντά στην 
πηγή είναι δυνατόν. 
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Εμπλοκή των ομάδων 
πολιτων στο μέγιστο 
δυνατό 

Μέσω της ελαχιστοποίησης των απορριμμάτων, της 
επανάχρησης αγαθών, της ανακύκλωσης και της 
κομποστοποίησης, μπορεί να εξοικονομηθεί ηλεκτρική 
ενέργεια και να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη 
πολύ πιο αποτελεσματικά σε σύγκριση με την καύση 
απορριμμάτων ή την ανάκτηση αερίων από χώρους 
υγειονομικής τάφης. 

 Βελτιστοποίηση και      
Ενημέρωση 

Αποφυγή της θαλάσσιας μεταφοράς επιβλαβών ή δυνητικά 
επιβλαβών απορριμμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες, 
καθώς και γενικά της μεταφοράς υλικών σε ‘αγορές’ 
ανακύκλωσης άγνωστες, περιορισμένες ή με πιθανότητα 
να μεταφέρουν εκ νέου τα υλικά για υγειονομική ταφή ή 
αποτέφρωση σε τρίτες χώρες. 

 Τοπικά επιχειρηματικά 
περιβάλλοντα  

Ενθάρρυνση αλλαγων και διαδικασιών που ενθαρρύνουν 
την θετική και μακροπρόθεσμη εμπλοκή και αφοσίωση των 
ομάδων, βελτιώνουν την ενσυναίσθηση, τις συμπεριφορές 
και τις προσδοκίες.   

 Τα υλικά είναι πόροι 

 Δημιουργία και διατήρηση αγαθών και πόρων για σκοπούς 
που βρίσκονται όσο το δυνατόν υψηλότερα στην ιεραρχία 
και τα οποία να μπορούν να μείνουν για όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λειτουργικά. Αποφυγή της 
ανακύκλωσης με μετατροπή σε αγαθά χαμηλότερης αξίας 
(downcycling) επειδή τότε προσφέρονται λιγότερες 
πιθανές επιλογές χρήσης τους. 

Διατήρηση στο ελάχιστον 
των τελικών απορρίψεων 
υλικών  

Συγκέντρωση δεδομένων επί των διαδικασιών και 
αξιοποίησή τους ως πηγή πληροφοριών για την βελτίωση 
της απόδοσης  

Κόστος ευκαιρίας 

Για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από τις μεταφορές, ενίσχυσητης διαφάνειας 
και διεύρυνση των ευκαιριών για επιδιορθώσεις και 
ανταλλακτικά, ενάθρρυνση της ανάπτυξης των τοπικών 
οικονομιών (παραγωγή, επιδιόρθωση και επεξεργασία) 

Αρχή της Πρόληψης 

Μέχρι την εξασφάλιση καθαρών φυσικών πόρων, 
εξοικονόμηση αποθεμάτων για μελλοντική χρήση και 
επανάχρηση χρησιμοποιημένων υλικών 
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Ο ρυπαίνων λογοδοτεί 

Μείωση οποιωνδήποτε απορρίψεων σε έδαφος, θάλασσα ή 
ατμόσφαιρα που θα μπορούσαν να απειλήσουν την υγεία 
του πλανήτη, των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, 
συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης λόγω αερίων του 
θερμοκηπίου   

Μακροπρόθεσμα 
συστήματα 

Σχεδιασμός επενδύσεων και κινήτρων όσο το δυνατόν πιο 
ψηλά στην ιεραρχία  

Συστήματα Κλειστού 
Βρόχου (Κυκλικά) 

Διασφάλιση ότι ουσίες/υλικά ή συμπεριφορές που πιθανόν 
θα βλάψουν το περιβάλλον δεν θα επιτραπεί να το 
βλάψουν, ακόμη κι αν δεν υπάρχει οριστική εμπειρική 
απόδειξη που να συνδέει αυτές τις ουσίες/υλικά και 
συμπεριφορές με περιβαλλοντική επιβάρυνση 

Αποφυγή εξαγωγής 
ακίνδυνης ενέργειας 
μακριά από την πηγή 

Για να επιτραπεί σε εταιρίες να απορροφήσουν 
περιβαλλοντικά κόστη και να τα ενσωματώσουν στις τιμές 
των προϊόντων, οποιοσδήποτε προξενεί βλάβη στο 
περιβάλλον ή εξαντλεί πόρους πρέπει να αναλαμβάνει το 
«απόλυτο κόστος» 

Εμπλοκή των ομάδων 
πολιτων στο μέγιστο 
δυνατό 

Ανάπτυξη ευέλικτων, σπονδυλωτών, κλιμακωτών, 
ανθεκτικών δομών που να ανταποκρίνονται στα τοπικά 
οικοσυστήματα  

 
 

Οι διάφορες πολιτικές διαχείρισης των βιο-απορριμμάτων σε επίπεδο ΕΕ μπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής: 

 
1. Η ευρωπαϊκή οδηγία (ΕΕ) 2018/851, επίσης γνωστή ως η Τελευταία Οδηγία- 

Πλαίσιο για τα Απορρίμματα (ΟΠΑ), απαιτεί τη διαλογή της αποκομιδής βιο-
απορριμμάτων από 1η Ιανουαρίου 2024, στο πλαίσιο του «Πακέτου Κυκλικής 
Οικονομίας». Τροποποιεί το άρθρο 22 της ΟΠΑ ώστε να συμπεριλάβει την υποχρέωση 
για την καθιέρωση αποκομιδής βιο-απορριμμάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

2. Μεγάλη ανησυχία προκαλεί η ποιότητα της ανακύκλωσης. Η εκτίμηση των 
ποσοστών ανακύκλωσης για τον προσδιορισμό της εκπλήρωσης των στόχων της ΕΕ 
(65% "προετοιμασία για επανάχρηση και ανακύκλωση", δηλ. καθαρή ανακύκλωση 
συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ανακύκλωσης έως το 2035) θα πρέπει να 
αποκλείσει απορρίψεις οι οποίες συνδέονται άμεσα με ακάθαρτα υλικά που βρίσκονται 
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σε διαχωρισμένα κλάσματα. Αυτό δίνει μια πριμοδότηση στα συστήματα αποκομιδής 
που μπορούν να εγγυηθούν καλή ποιότητα των συλλεγόμενων υλικών. 

 
3. Εκτός από το όραμα και την πολιτική της κυκλικής οικονομίας, επιπρόσθετοι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες οδηγούν το ενδιαφέρον για την απομόνωση, την 
ανακύκλωση και την επανάχρηση των βιο-απορριμμάτων. Συνοπτικά, αυτοί είναι: 
 

3.1 Οι αλλαγές στη χρήση γης, οι νέες αγροτικές πρακτικές και η κλιματική 
αλλαγή έχουν ως αποτέλεσμα τα εδάφη της Ευρώπης να χάνουν οργανική ύλη σε 
ανησυχητικό ρυθμό. Σχεδόν το ήμισυ του ευρωπαϊκού εδάφους έχει χαμηλή 
περιεκτικότητα σε οργανικές ύλες, γεγονός που περιορίζει την ικανότητα του εδάφους 
να συγκρατεί νερό και θρεπτικά συστατικά ενώ ταυτόχρονα εξακολουθεί να αποθηκεύει 
άνθρακα. Αυτό, με τη σειρά του, περιορίζει τη γονιμότητα της γης και την ικανότητα 
των αγροτών να καλλιεργούν. Το κομποστοποιημένο λίπασμα παράγεται από 
συσσωρευμένα βιολογικά απορρίμματα και μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη πηγή υγιούς 
οργανικής ύλης. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας της κομποστοποίησης, παράγεται ένα 
μείγμα οργανικών ενώσεων άνθρακα, το οποίο συμβάλλει στην δεξαμενή άνθρακα στο 
έδαφος. 

 
3.2 Οι επαναλαμβανόμενες εφαρμογές κομποστοποίησης μπορούν να βοηθήσουν 

στην ενίσχυση των λειτουργιών του εδάφους όπως η σύνθεση, η μικροβιακή 
ποικιλομορφία και η ικανότητα συγκράτησης νερού αυξάνοντας την περιεκτικότητα σε 
οργανικές ύλες. Αυτοί οι παράγοντες είναι σημαντικοί μακροπρόθεσμα και 
βραχυπρόθεσμα και μπορούν να βοηθήσουν στην αποτροπή της αποψίλωσης, του 
ευτροφισμού και της απερήμωσης. 
 

3.3 Τα τελευταία χρόνια, στρατηγικές για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής έχουν τονίσει την ικανότητα «δέσμευσης» άνθρακα από εδάφη στα οποία 
γίνεται χρήση βελτιωτικών εδάφους. Η μελέτη «Εδάφη και Κλιματική Αλλαγή» της ΕΕ 
τόνισε τον κρίσιμο ρόλο των δεξαμενών άνθρακα στα εδάφη για την παγκόσμια 
ισορροπία άνθρακα, καθώς και την ικανότητα της «δέσμευσης» άνθρακα να 
αντισταθμίσει την κλιματική αλλαγή. Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του 
Κλίματος (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) επανέλαβε αυτά τα 
σημεία σε μια από τις πιο πρόσφατες εκθέσεις της, προτρέποντας τους νομοθέτες να 
διατηρήσουν και να καλλιεργήσουν την οργανική ύλη του εδάφους (μέσω μέτρων που 
περιλαμβάνουν την οργανική λίπανση). 
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3.4 Η επικαιροποιημένη ΟΠΑ, καθώς και άλλοι κανονισμοί της ΕΕ, υποχρεώνει τα 
κράτη μέλη της ΕΕ να ενθαρρύνουν τη χρήση προϊόντων που προέρχονται από 
βιολογικά απόβλητα. Αυτή η ουσία περιλαμβάνει χρήσιμες ενώσεις που θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν ως βιολογικές πρώτες ύλες. Η χρήση αυτών των πηγών 
βιολογικών αποβλήτων ως πρώτη ύλη και η μετατροπή σε εφαρμογές προστιθέμενης 
αξίας είναι ακόμη στα σπάργανα. 
 
Όλα αυτά οδηγούν σε μεγαλύτερη έμφαση στην απομόνωση, την ανακύκλωση και την 
ανάκτηση βιολογικών αποβλήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό δημιουργεί μια 
«δυνητική χωρητικότητα βιολογικών αποβλήτων» που θα μπορούσε να διατεθεί για 
ανακύκλωση στο μέλλον, αλλά προς το παρόν δεν έχει αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό.  
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Μόνο μια καλά διαφοροποιημένη διαχείριση των βιο-απορριμμάτων μπορεί να 
επιτύχει τους στόχους της ανακύκλωσης και του περιορισμού της υγειονομικής ταφής. 
 

Αλλαγές στις διατάξεις «TEEP» (Technically, Environmentally and Economically 
Practicable - εφικτό από τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης) της ΟΠΑ 
(άρθρο 10) με σκοπό τον περιορισμό και την παρακολούθηση ορισμένων καταστάσεων 
θα μπορούσαν να θεωρηθούν εξαιρετικές. Έχει αποδειχθεί ότι η διαχείριση των 
βιολογικών αποβλήτων είναι εφικτή σε οποιαδήποτε περιοχή και περιβάλλον (σε 
γενικές γραμμές). 

 
Η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα (ισχύει από τις 30 Μαΐου 2018) περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα κύρια στοιχεία για ομαδική και ατομική/οικιακή κομποστοποίηση: 
 

• Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, θα είναι υποχρεωτικός ο διαχωρισμός και η 
ανακύκλωση (επεξεργασία) των βιο-απορριμμάτων στην πηγή. 
 

• Όσον αφορά την υποχρεωτικότητα του επιλεκτικού χειρισμού βιολογικών 
αποβλήτων, εξισώνει την κομποστοποίηση με την περιορισμένη επιλογή. 
 

• Η κομποστοποίηση είναι μια μορφή ανακύκλωσης απορριμμάτων που 
πραγματοποιείται επιτόπου (οπότε επιβεβαιώνεται ότι πρέπει να αγνοηθεί η ιδέα της 
πλαισίωσής της ως πρακτικής πρόληψης βιο-απορριμμάτων). Επιπλέον, οι τόνοι που 
διακινούνται από την οικιακή και ομαδική κομποστοποίηση πρέπει να 
συμπεριληφθούν στην έννοια της ανακύκλωσης απορριμμάτων όσον αφορά την 
επίτευξη στόχων. 

 
• Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν δράση για να διευκολύνουν και να 

ενθαρρύνουν την κομποστοποίηση στο σπίτι και στις πόλεις. 
 

• Τα συστήματα ανακύκλωσης και κομποστοποίησης πρέπει να έχουν υψηλό 
βαθμό περιβαλλοντικής διατήρησης και παραγωγής απόδοσης που να πληροί τις 
ισχύουσες απαιτήσεις υψηλής ποιότητας. Τέτοιες απαιτήσεις πρέπει επίσης να 
πληρούνται κατά την κομποστοποίηση στο σπίτι. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 22, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2023 και με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφοι 2 και 3, τα βιο-
απορρίμματα είτε διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή είτε συλλέγονται 
επιλεκτικά και δεν αναμιγνύονται με άλλους τύπους απορριμμάτων. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτρέπουν απορρίμματα με παρόμοιες δυνατότητες βιοαποδόμησης και 
κομποστοποίησης σύμφωνες με τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα ή αντίστοιχα εθνικά 
πρότυπα (για συσκευασίες που ανακτώνται μέσω κομποστοποίησης και 
βιοαποδόμησης) να συλλέγονται μαζί με βιο-απορρίμματα. 
 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13, για να:  
1. ενθαρρύνουν την ανακύκλωση (συμπεριλαμβανομένης της 

κομποστοποίησης και της αφομοίωσης) των βιο-απορριμμάτων κατά τρόπο που να 
πληροί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και να αποδίδει τελικό 
προϊόν που να ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα πρότυπα υψηλής ποιότητας·  

2. στηρίζουν την οικιακή κομποστοποίηση· και 
3. να προωθούν την χρήση υλικών που παράγονται από βιο-απορρίμματα. 

 
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή θα είχε ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν ευρωπαϊκά πρότυπα για βιο-απορρίμματα 
που εισέρχονται σε διαδικασίες οργανικής ανακύκλωσης, για κομποστοποίηση και 
αφομοίωση, με βάση τις διαθέσιμες βέλτιστες πρακτικές.  
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4. Γλωσσάρι 

 

Όρος Ορισμός 

Βιολογική θερμοκρασία και 

πίεση 

Θερμοκρασία και πίεση που συμβαίνει φυσικά 

χωρίς τη χρήση πρόσθετης ενέργειας, ή που δεν 

υπερβαίνει τους 100 βαθμούς Κελσίου ή τους 212 

βαθμούς Φαρενάιτ σε κάθε περίπτωση. 

Εκτός αν οι αυξημένες θερμοκρασίες 

χρησιμοποιούνται ως προεπεξεργασία (π.χ., για 

διαχείριση ιών ή θανάτωση παθογόνων), να μην 

υπερβαίνουν τους 150 βαθμούς Κελσίου, ώστε να 

κομποστοποιούνται ή να αφομοιώνονται αναερόβια 

αργότερα. 

Κυκλική Οικονομία Μια αποκαταστατική βιομηχανική οικονομία με 

δύο τύπους ροών υλικών: βιολογικές ουσίες, 

κατασκευασμένες να μπαίνουν με ασφάλεια στη 

βιόσφαιρα και τεχνικά θρεπτικά συστατικά που 

κυκλοφορούν σε 

υψηλή ποιότητα χωρίς να εισέρχονται στη 

βιόσφαιρα. 

Τα υλικά κυρίως επαναχρησιμοποιούνται παρά 

ανακυκλώνονται. 

Σύστημα Κλειστού Βρόχου Σε σύγκριση με ένα σύστημα ανοιχτού βρόχου, το 

οποίο επιτρέπει  την ροή μέσα και έξω, ένα 

σύστημα κλειστού βρόχου δεν βασίζεται στην κοινή 

χρήση υλικώνβέξω από το σύστημα. 

Καταστροφική απόρριψη Οι χώροι υγειονομικής ταφής ή οι αποτεφρωτήρες 

συνήθως χρησιμοποιούνται για την απόρριψη 

χρησιμοποιημένων αγαθών. 

Εκτροπή Ένα προληπτικό μέτρο που αποθαρρύνει την 

απόρριψη  προϊόντων με επιβλαβή τρόπο. 
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Αποτέφρωση Η αποτέφρωση είναι ένας τύπος Καταστροφικής 

Απόρριψης που περιλαμβάνει καύση ή θερμική 

μετατροπή υλικών σε τέφρα/σκωρία, συνθετικό 

αέριο (syngas), καυσαέρια, 

καύσιμο ή θερμότητα σε θερμοκρασίες άνω  των 

100 βαθμών Κελσίου. 

Η αποτέφρωση αναφέρεται σε σταθερές ή κινητές 

εγκαταστάσεις και δομές που ανακτούν ενέργεια 

από θερμότητα ή ηλεκτρισμό και λειτουργούν σε 

μία ή περισσότερες φάσεις. Ορισμένες από τις 

λέξεις που χρησιμοποιούνται για το χαρακτηρισμό 

της αποτέφρωσης είναι: 

Ανακύκλωση πόρων, επανάχρηση ενέργειας, 

σκουπίδια σε ατμό, απορρίμματα σε ενέργεια, 

ενέργεια από απορρίμματα,ράγισμα, κοπριά, 

μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας ατμού (καύση 

απορριμμάτων), θερμόλυση, αεριοποίηση, τόξο 

πλάσματος, θερμικός αποπολυμερισμός ή 

απορρίμματα βασισμένα σε καύσιμο. 

Ελαχιστοποίηση της 

Παραγωγής και Εκπομπής 

Αερίου 

Συνεπάγεται αφαίρεση όσο το δυνατόν 

περισσότερων οργανικών υπολειμμάτων από 

χωματερές, καθώς και 

η χημική τους σταθεροποίηση. 

Σε υπάρχοντες χώρους υγειονομικής ταφής που 

επίσης περιέχουν ασταθή οργανικά, η παραγωγή 

αερίου μπορεί να μειωθεί κρατώντας μακριά το 

νερό της βροχής και περιορίζοντας το στράγγισμα. 

Μείωση των εκπομπών μεθανίου μέσω της κάλυψης 

των κλειστών κελιών επ’ αόριστον και 

εγκαθιστώντας εγκαταστάσεις αποθήκευσης 

αερίου, μήνες (και όχι χρόνια) μετά το κλείσιμο των 

χώρων υγειονομικής ταφής. Διατήρηση της 
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αναρρόφησης αεροστεγώς κλειστής σε φρεάτια 

συλλογής και αποφυγή διάβρεξης ή περιστροφής 

(μπορεί να προκαλέσει διαρροή μεθανίου). 

Φιλτράρισμα των αέριων τοξινών σε σταθερό μέσο, 

το οποίο έπειτα σφραγίζεται και αποθηκεύεται επί 

τόπου. Δεν πρόκειται για ανανεώσιμη πηγή 

ενέργειας. 

Προβληματικά για ένα 

Σύστημα Κλειστού Βρόχου 

Υλικά που είναι αδύνατον να ανακυκλωθούν ή να 

κομποστοποιηθούν. 

Υλικά που περιέχουν χημικά (για παράδειγμα 

βιοδιασπώμενα πλαστικά ή ετικέτες φρούτων και 

λαχανικών) ή χημικά που αποφράσσουν τα 

συστήματα επεξεργασίας (όπως οι πλαστικές 

σακούλες). 

Διαχείριση ΧΥΤΑ με 

υπευθυνότητα 

Διαχείριση των χώρων υγεινομικής ταφής έτσι ώστε 

να ελαχιστοποιηθούν οι εκκρίσεις που βλάπτουν 

την υγεία του πλανήτη, των ανθρώπων, των ζώων 

και των φυτών σε γη, νερό και αέρα. 

Ανάπτυξη σχεδίων και ανάληψη οικονομικών 

υποχρεώσεων για το κλείσιμο των ΧΥΤΑ. 

Βιώσιμες Αγορές Ή αλλιώς η αγορά αγαθών και υπηρεσιών που 

λαμβάνει υπόψη της την οικονομική αξία αυτών 

(τιμή, δαπάνη, προμήθεια και λειτουργικότητα) 

καθώς και το τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο 

περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα. 

Αξία Η οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική ή 

συναισθηματική αξία, χρησιμότητα ή σημασία ενός 

αγαθού. 

Ατομική ή Οικιακή 

Κομποστοποίηση 

Η διαχείριση των βιο-απορριμμάτων ατόμων ή 

οικογενειών στα ίδια τους τα σπίτια, τις ταράτσες, 

τους κήπους, κτλ. μέσω της μεθόδου της 
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κομποστοποίησης. Το παραγόμενο κομπόστ πρέπει 

να χρησιμοποποιείται με συγκεκριμένο τρόπο. 

Κοινοτική (ή συλλογική) 

πολλαπλή      

κομποστοποίηση 

Η κομποστοποίηση στην πηγή είναι μία τεχνική για 

την διαχείριση βιο-απορριμμάτων ανθρώπων ή 

νοικοκυριών σε μία ενότητα, εντός μιας κοινής 

περιοχής με μια κοινή πρόθεση. 

Περιορισμένη in situ αρθρωτή Κομποστοποίηση για 

μεγάλους ή μικρούς παραγωγούς: Η 

κομποστοποίηση-στην-πηγή είναι μία τεχνική που 

επιτρέπει στα βιο-απορρίμματα που παράγονται 

από ένα άτομο ή μία διαδικασία να είναι 

διαχειρίσιμα από κοινού σε μία περιοχή ή μία 

τοποθεσία στην ιδιοκτησία του παραγωγού. 

Δημοτική/Κοινοτική 

Κομποστοποίηση 

Διαχείριση των οργανικών απορριμμάτων που 

δημιουργούνται σε μία τοποθεσία, κοινότητα, 

γειτονιά, δήμο ή άλλη τοποθεσία και διαχειρίζονται 

σε επίπεδο Δήμου/ Κοινότητας. 

Υπερδημοτική 

Κομποστοποίηση 

Η κομποστοποίηση χρησιμοποιείται για την 

διαχείριση βιο-απορριμμάτων σε πολλούς 

γειτονικούς δήμους, σε μία περιοχή ή επαρχία, κοκ, 

σε μία μοναδική εγκατάσταση περιορισμένου χώρου 

και απλής τεχνολογίας. 

Τεχνική Μονάδα Κοινοτικής 

Κομποστοποίησης 

Σύστημα εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού που 

χρησιμοποιείται για ολόκληρη την διαδικασία 

κομποστοποίησης στη γειτονιά και συμπεριλαμβάνει 

όλες τις φάσεις και την αποθήκευση υλικού. 

Εκστρατείες ενημέρωσης / 

ευαισθητοποίησης 

Δράσεις και εκδηλώσεις που στοχεύουν στην τοπική 

κοινωνία, την ενημέρωση και την διάχυση των 

πληροφοριών. 

Ο στόχος τους είναι να αποκαλύψουν βασικά 

χαρακτηριστικά και λειτουργίες του υπάρχοντος 

μοντέλου διαχείρισης 
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βιο-απορριμμάτων, καθώς και να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις και να ζητήσουν δημόσια 

ανατροφοδότηση για να βελτιώσουν την απόδοσή 

του. 

Θάλαμος κομποστοποίησης Τα βιο-απορρίμματα αποτίθενται στο πάνω μέρος 

του θαλάμου του κομποστοποιητή και αφαιρούνται 

από το πλάι ή από το μπροστινό μέρος μέχρι να 

γεμίσει για να ξεκινήσει η διαδικασία ωρίμανσης σε 

άλλη εγκατάσταση ή περιοχή. Μια τοποθεσία 

συλλογικής κομποστοποίησης δημιουργείται 

με την ενσωμάτωση πολλαπλών θαλάμων 

κομποστοποίησης. Όταν ένας θάλαμος προορίζεται 

για να δεχτεί απορρίμματα από καταναλωτές τότε 

αναφέρεται ως θάλαμος εισόδου. 

Επί τόπου εγκαταστάσεις 

κομποστοποίησης για 

μεγάλους παραγωγούς (ή 

ομάδες οικογενειών) 

Εγκαταστάσεις κοινοτικής κομποστοποίησης: 

Αυτές είναι οι κοινόχρηστες μονάδες 

κομποστοποίησης στις οποίες πολλές οικογένειες ή 

παραγωγοί διαχειρίζονται τα βιο-απορρίμματά 

τους. Η πρόσβαση των χρηστών σε αυτές μπορεί να 

είναι απεριόριστη ή περιορισμένη. 

 

Εγκατάσταση Κοινότητας για Οικιακή 

Κομποστοποίηση: 

Μία ή περισσότερες Τεχνικές Μονάδες Κοινοτικής 

Κομποστοποίησης μπορούν να βρίσκονται σε μία 

εγκατάσταση κοινοτικής κομποστοποίησης. 

Κάθε οικογένεια έχει τον δικό της κομποστοποιητή, 
ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την 
διαχείριση βιο-απορριμμάτων. 

Κομποστοποιητής με 

ράβδους 

Κομποστοποιητής του εμπορίου από ανακυκλωμένο 

πλαστικό με ράβδους που συνδέουν τα διάφορα 

τμήματα. Κάθε ένα από αυτά αποτελεί ένα 
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ξεχωριστό τμήμα-θάλαμο στην κλίμακα της 

συλλογικής κομποστοποίησης. 

Κομποστοποιητές-καλύβες Οι κομποστοποιητές-καλύβες είναι ένας τύπος 

κοινοτικού κομποστοποιητή από ξύλο με τέσσερα 

μέρη: δύο για είσοδο και δύο για ωρίμανση. Για 

ογκώδη υλικά συνήθως έχουν ένα προσαρτούμενο 

τμήμα αποθήκευσης.   

Αρθρωτός κομποστοποιητής Κομποστοποιητής από αφαιρούμενες ξύλινες-

πλαστικές σανίδες που κάνει την λειτουργία και 

κυρίως την μεταφορά, ευκολότερες. Τα μέρη του 

μπορούν να συνδεθούν για να συνθέσουν 

εγκαταστάσεις κομποστοποίησης με διαφορετικές 

ιδιότητες μέσω κοινής χρήσης τοιχωμάτων. 

Διογκωτικό/συμπληρωματικό 

υλικό 

Ξυλώδες ή λιγνό φυτικό υλικό που επιτρέπει την 

κυκλοφορία του αέρα μέσα στο μίγμα βοηθά να 

αποφευχθεί η συμπίεση, προμηθεύει με άνθρακα 

και ελέγχει την υγρασία όταν συνδυάζεται με βιο-

απορρίμματα στην κατάλληλη ποσότητα. Είναι πολύ 

σημαντικό να υπάρχει τέτοιο υλικό σε επαρκείς 

ποσότητες για να διασφαλίζει τις κατάλληλες 

συνθήκες για την διαδικασία κομποστοποίησης. 

«Αρχηγός» κομπόστ Τεχνικός που έχει την ευθύνη της διαδικασίας 

κομποστοποίησης και διαχειρίζεται κάθε σημείο ή 

τοποθεσία κομποστοποίησης. Είναι επίσης πολύ 

αποτελεσματικός στην ενεργοποίηση και την 

εκπαίδευση των συμμετεχόντων. 

Ανάδευση - μίξη Περιοδικό γύρισμα-μίξη του υλικού απαιτείται για 

να παραμένει το μίγμα πορώδες και άρα να 

διατηρεί τον αερισμό του, την ομογενοποίηση των 

βιο-απορριμμάτων και του διαρθρωτικού υλικού και 

να βελτιστοποιείται το επίπεδο της υγρασίας του. 
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Πότισμα Ομοιογενές πότισμα στο σύνολο του όγκου του 

υλικού διασφαλίζει τα καλύτερα δυνατά επίπεδα 

υγρασίας καθώς και τις διαδικασίες βιο-

αποσύνθεσης από τους μικροοργανισμούς που 

καθιστούν την κομποστοποίηση εφικτή. Το 

περιεχόμενο υλικό συνήθως ανακατεύεται μετά το 

πότισμα έτσι ώστε το νερό να διαχυθεί μέσα στο 

μίγμα όσο πιο ομοιόμορφα γίνεται. 

Μεταφορά Όταν ο πρώτος θάλαμος έχει γεμίσει, το υλικό 

μεταφέρεται από τον έναν θάλαμο στον άλλο. 

Δειγματοληψία Αφαίρεση μιας ελάχιστης αντιρποσωπευτικής 

ποσότητας του μίγματος από πολλαπλά σημεία για 

μεταγενέστερη μελέτη ή εξέταση. 

Ιχνηλασιμότητα Από την μία πλευρά ένα σύνολο πρωτοκόλλων που 

διασφαλίζουν την παρακολούθηση της διαδικασίας 

κομποστοποίησης σε καθεμία από τις φάσεις της, 

και από την άλλη, οι εφαρμοζόμενες εργασίες 

συντήρησης. Στην περίπτωση της συλλογικής 

κομποστοποίησης, η διαδικασία λειτουργίας της 

τοποθεσίας κομποστοποίησης πρέπει να παρέχει 

ορισμένες οδηγίες για την ορθή ταυτοποίηση όλων 

των υλικών κατά την διάρκεια όλων των σταδίων 

της διαδικασίας, καθώς και να διασφαλίζει ότι 

ακολουθούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις 

λειτουργίας και η διάρκεια. 

Δόση («φουρνιά») υλικού Σετ βιο-απορριμμάτων για κομποστοποίηση που 

είναι φυσικά απομονωμένο από τα υπόλοιπα 

απορρίμματα. Απαιτείται να έχει ταυτόσημες 

ιδιότητες στο σύνολό του και επεξεργάζεται στον 

ίδιο χρόνο και κάτω από τις ίδιες συνθήκες σε όλη 

την διαδικασία. 
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Ενδέχεται να συμβεί η ανάμιξη υπο-παρτίδων κατά 

τη διάρκεια ή και μετά τη διαδικασία, ανάλογα με 

το είδος της τοποθεσίας κομποστοποίησης και τον 

τύπο οργάνωσής του, έτσι ώστε σταδιακά να 

παραχθεί μία τελική «φουρνιά» αποτελούμενη από 

πολλαπλές άλλες από την ίδια εγκατάσταση, 

τοποθεσία ή ακόμη από τον ίδιο Δήμο. 

Υγιεινή Παθογόνοι μικροοργανισμοί και βιώσιμοι σπόροι 

μειώνονται σε κατάλληλες ποσότητες ως 

αποτέλεσμα 

των συνθηκών της διαδικασίας (κυρίως της 

θερμοκρασίας και του χρόνου). 

Επακόλουθες επισκέψεις 

(follow up επισκέψεις) 

Έλεγχοι σε γειτονικές τοποθεσίες κομποστοποίησης 

σε συστηματική βάση για παρακολούθηση και 

καταγραφή τους. Πραγματοποιούνται από τους 

υπεύθυνους τεχνικούς των τοποθεσιών με σκοπό 

τον έλεγχο των συνθηκών της διαδικασίας 

κομποστοποίησης και την καταγραφή των 

κριτηρίων ελέγχου. 

Επισκέψεις Συντήρησης Περιοδικές επιθεωρήσεις συλλογικών τοποθεσιών 

κομποστοποίησης από επιμελείς τεχνικούς που 

αναλαμβάνουν διάφορες λειτουργικές εργασίες, 

όπως ανακάτεμα, πότισμα, τοποθέτηση δομικού 

υλικού κλπ., έτσι ώστε να διασφαλίσουν τις 

κατάλληλες συνθήκες για την όλη διαδικασία και να 

προβούν σε διορθώσεις αν είναι απαραίτητο. 

Έλεγχοι Ένας αμερόληπτος ελεγκτής επιθεωρεί ή 

επιβεβαιώνει την τοποθεσία ενός συλλογικού 

κομποστοποιητή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

τα προκαθορισμένα ρυθμιστικά πρότυπα 

πληρούνται, τόσο όσον αφορά την αρχιτεκτονική 
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της εγκατάστασης όσο και την διαδικασία 

λειτουργίας της. 

Διαφάνεια Τα μητρώα και τα δεδομένα που προκύπτουν από 

τις εγκαταστάσεις κομποστοποίησης είναι διαθέσιμα 

στην διοίκηση, τους χρήστες και άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη. 

Βάση Δεδομένων Η σύνθεση σε μία συγκεκριμένη, πρότυπη μορφή, 

όλων των καταγεγραμμένων δεδομένων που 

προκύπτουν από την διαδικασία κομποστοποίησης. 

Εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου (GHG) 

Αέρια που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από μη 

ορθή διαδικασία κομποστοποίησης είναι πιθανό να 

συμβάλουν στην κλιματική αλλαγή (N2O και CH4). 

Στον σχηματισμό τους συμμετέχουν ουσίες 

αντίστοιχες του διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Το 

διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που εκπέμπεται στη 

διάρκεια της διαδικασίας προέρχεται από 

βιογενετικές πηγές (από ζωντανούς οργανισμούς), 

επομένως δεν συνυπολογίζεται. 

Βιο-απορρίμματα Απορρίμματα από κήπους και πάρκα που είναι 

βιοδιασπώμενα, από φαγώσιμα και κουζίνες, 

οικίες, γραφεία, εστιατόρια, χονδρικό εμπόριο, 

καντίνες, προμηθευτές εστίασης και λιανικό 

εμπόριο καθώς και παρόμοια απορρίμματα από 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων (όπως 

καθορίζεται από το Πλαίσιο-Οδηγία για τα 

Απορρίμματα, ΕΕ 2018/851). 

Διαχείριση απορριμμάτων Σύνολο λειτουργιών που στοχεύει στο να 

κατευθύνει σωστά τα απορρίμματα σε αντιστοιχία 

με τα χαρακτηριστικά τους με τρόπο που να 

ελαχιστοποιεί τις βλαβερές τους συνέπειες στον 

άνθρωπο και στο περιβάλλον. Συμπεριλαμβάνει την 

αποκομιδή, την μεταφορά, την ανάκτηση (και τον 
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διαχωρισμό) και την απόρριψη, καθώς και την 

επίβλεψη αυτών των λειτουργιών και την μετέπειτα 

φροντίδα των χώρων απόρριψης (σύμφωνα με το 

Πλαίσιο-Οδηγία για τα Απορρίμματα, ΕΕ 2018/851). 

Κίνδυνος Η πιθανότητα η διαχείριση, η επεξεργασία και η 

απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα, καθώς και η 

έκθεση σε υλικά ή απορρίμματα να έχουν 

επιβλαβείς συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία, σε 

άλλους ζωντανούς οργανισμούς, στο νερό, τον 

αέρα και το έδαφος, οικοσυστήματα, αγαθά και  

πόρους που βρίσκονται στην διάθεση του 

ανθρώπου. 

 
 
 
 
 

5. Οργανωτικά μοντέλα βιο-απορριμμάτων σε χρήση αυτήν τη στιγμή 

 
Εξετάστηκαν τα υπάρχοντα οργανωτικά μοντέλα συλλογής βιο-απορριμμάτων 

(με έμφαση στα υπολείμματα τροφίμων/ απορρίμματα κουζίνας) εστιάζοντας στην 
αποτελεσματικότητα όσον αφορά την αποκομιδή, όπως αποδεικνύεται από στοιχεία 
και τομεακές μελέτες. 

 
Μια μελέτη των οργανωτικών μοντέλων αποκαλύπτει πολλές τεχνικές 

απόρριψης βιο-απορριμμάτων, οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:  
• Σε ορισμένες χώρες, όπως στο μεγαλύτερο μέρος της Δανίας, ορισμένα 

τμήματα των κρατών της Βαλτικής και το μεγαλύτερο μέρος της Γαλλίας, σχεδόν 
κανένα υπόλειμμα τροφίμων δεν συλλέγεται χωριστά για κομποστοποίηση ή ζύμωση, 
αν και οι δήμοι συλλέγουν τα απορρίμματα των κήπων ξεχωριστά. 
 

• Η χωριστή αποθήκευση βιο-απορριμμάτων πραγματοποιείται με τη χρήση βιο-
κάδων, ή biotonnen, συνήθως τροχοφόρων κάδων όπου συλλέγονται απορρίμματα 
κήπων και τροφίμων στο Βέλγιο, την Ολλανδία, την Αυστρία και τη Γερμανία· οι δύο 
τελευταίες αυτές χώρες έχουν ιστορικά βαθμολογηθεί με τις καλύτερες επιδόσεις στην 
επεξεργασία αλλά και στην ανακύκλωση βιο-απορριμμάτων. 
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Σε ορισμένες χώρες, όπως το Βέλγιο (Φλάνδρα) και η Ολλανδία, αποτελεί στόχο 
η «συλλογή απορριμμάτων VGF» (υπολείμματα λαχανικών, φρούτων και κήπων), που 
συμπεριλαμβάνει κρέας και ψάρια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές ποσότητες 
υπολειμμάτων τροφίμων να καταλήγουν σε υπολείμματα απορριμμάτων, όπως 
φαίνεται από τις υψηλές συγκεντρώσεις οργανικών ουσιών στα υπολείμματα αυτά. 
 

Όλα τα υπολείμματα τροφίμων (Küchenabfälle) αφορούν την Γερμανία και την 
Αυστρία. Δοχεία συλλογής για κουζίνες δίνονται συνήθως στα νοικοκυριά για 
προσωρινή συλλογή και αποθήκευση στην κουζίνα. 
 

   
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΣΕ ΜΑΖΑ %  
       

       

 Υπολείμματα 
απορριμμάτων 

 (Gusia, 2012)  (Hübsch και  

    Adlwarth, 2017)  
   37  33  
      

 Βιο-κάδοι  42 34  
       

 
Οικιακή 
κομποστοποίηση  9  9  
       
 Ζωοτροφές  4  6  
       

 
Δίκτυο  
αποχέτευσης  8  14  
       
 Άλλα    3   

Πίνακας 1: διανομή απορριμμάτων τροφίμων σε διαφορετικές κατηγορίες στη Γερμανία, συνοπτικά 
ευρήματα 
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Πολλές περιοχές στη Νορβηγία, την Ιταλία και την Ισπανία (για παράδειγμα, 

στην Καταλονία και στη Χώρα των Βάσκων) έχουν ένα παραδοσιακό σύστημα 
συλλογής που εστιάζει κυρίως στα τροφικά υπολείμματα, αφήνοντας τα απορρίμματα 
κήπου ως ξεχωριστό κομμάτι, που πρέπει να συλλεχθεί σε τοποθεσίες κοινής 
ωφέλειας ή μέσω ειδικών περιοδικών επισκέψεων συλλογής (σε μειωμένη συχνότητα 
συλλογής, ώστε να προωθηθεί η κομποστοποίηση στο σπίτι στο μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό). Η ιδέα είναι να κρατηθούν τα πλεονάζοντα απορρίμματα κήπων έξω από το 
σύστημα ανακύκλωσης, παρέχοντας στα νοικοκυριά μικρούς κάδους μόνο για τη 
συλλογή υπολειμμάτων τροφίμων. Κάδοι με επένδυση από χαρτί ή με επένδυση από 
πιστοποιημένες EN-13432 κομποστοποιούμενες σακούλες διανέμονται σε νοικοκυριά. 
Επιπλέον, οι κάδοι αυτοί συνήθως εξαερίζονται για να διευκολύνουν την εξάτμιση της 
υπερβολικής υγρασίας και να καταστήσουν τα περιεχόμενα πιο εύχρηστα, αυξάνοντας 
την ‘φιλικότητα’ των κάδων για τους καταναλωτές. Λόγω της μεγαλύτερης 
πυκνότητας των απορριμμάτων τροφίμων, συνήθως συλλέγονται από φορτηγά που 
δεν κάνουν συμπίεση απορριμμάτων (και είναι συνεπώς λιγότερο ακριβά) με 
μεγαλύτερη συχνότητα, γεγονός που αυξάνει το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για 
το πρόγραμμα. Συνήθως, τέτοια συστήματα επιτρέπουν τη συλλογή 60-100 κιλών 
απορριμμάτων τροφίμων κατά κεφαλήν ανά έτος. 

 
• η πόλη του Μιλάνου (1,37 εκατομμύρια κάτοικοι, η πρώτη πόλη της Ευρώπης 

που καλύπτει το 100% του πληθυσμού της με σύστημα ανακύκλωσης απορριμμάτων 
τροφίμων συλλέγοντας 103 κιλά κατά κεφαλήν) είναι ένα παράδειγμα υιοθέτησης 
αυτού του μοντέλου σε πυκνοκατοικημένες πόλεις· 
 

• πολλές άλλες καταλανικές, ουαλικές και ιταλικές περιοχές, όπως φαίνεται 
στο συνοδευτικό διάγραμμα.  
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Εικόνα 1: Συλλογή απορριμμάτων τροφίμων στην Ιταλία, κιλά κατά κεφαλή, 20185 

 
5 Πηγή: ISPRA
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Μια εκτίμηση βασισμένη σε τυπικά πανευρωπαϊκά κριτήρια δεν είναι εφικτή 

λόγω των πολύ διαφορετικών συνθηκών διαχείρισης βιο-απορριμμάτων και 
σημαντικών διαφορών που παρατηρούνται στα μοντέλα συλλογής. Ως αποτέλεσμα, 
τα δεδομένα για την ΕΕ 27+ (Ευρωπαϊκή Ένωση με 27+ κράτη-μέλη) εξήχθησαν από 
υπολογισμούς κάθε χώρας ξεχωριστά. 

 
Η θεωρητική δυνατότητα υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας μια σειρά δημόσιων 

εκθέσεων και εθνικών αποτελεσμάτων, με συγκεκριμένες παραδοχές: Τα βιο-
απορρίμματα περιγράφηκαν ως η ποσότητα απορριμμάτων τροφίμων και 
απορριμμάτων κήπου. 

 
Τα δεδομένα σύγκρισης προέρχονται από μια έρευνα6 του 2014 σχετικά με την 

παραγωγή απορριμμάτων τροφίμων σε Δήμους (νοικοκυριά + υπηρεσία τροφίμων). 
Αυτά τα στοιχεία είναι ειδικά για κάθε χώρα και ταιριάζουν απόλυτα με τις προβλέψεις 
του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου FUSIONS, οι οποίες φτάνουν σε μέσο όρο 
113 ± 12 κιλά κατά κεφαλήν. Σε περιπτώσεις που μπορούσαν να βρεθούν πιο ακριβή 
στοιχεία σε εθνικό επίπεδο, χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα στοιχεία. Ο Πίνακας 3 δείχνει 
τα επίπεδα που επιλέχθηκαν. 

 
 
                      

ΕΕ 27+  116.7     ΓΑΛΛΙΑ  122.3     ΟΛΛΑΝΔΙΑ  111.8     

              
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

 
78.8 

    
ΑΥΣΤΡΙΑ  118.5     ΓΕΡΜΑΝΙΑ  94.4          
ΒΕΛΓΙΟ  105.7     ΕΛΛΑΔΑ  142.7     ΠΟΛΩΝΙΑ  112.0     
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  80.2      ΟΥΓΓΑΡΙΑ  110.0     ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  12., 2     
ΚΡΟΑΤΙΑ  84.4      ΙΡΛΑΝΔΙΑ  118.2     ΡΟΥΜΑΝΙΑ  127.7     
ΚΥΠΡΟΣ  79.8      ΙΤΑΛΙΑ  127.7     ΣΛΟΒΑΚΙΑ  84.4     
ΤΣΕΧΙΑ  93.7      ΛΕΤΟΝΙΑ  107.4     ΣΛΟΒΕΝΙΑ  108.4     
ΔΑΝΙΑ  103.5     ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ  121.4     ΙΣΠΑΝΙΑ  144.0     
ΕΣΘΟΝΙΑ  111.8      ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ  118.3     ΣΟΥΗΔΙΑ  105.7     

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ  102.0     ΜΑΛΤΑ  113.3     Ηνωμένο Βασίλειο  118.1                           

 
Πίνακας 2. Μοναδιαίες τιμές που έχουν υιοθετηθεί για την παραγωγή υπολειμμάτων τροφίμων  

 
6 Bräutigam, K.-R., Jörissen, J., Priefer, C. Η έκταση της παραγωγής απορριμμάτων τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ-27: Διαφορετικές 

μέθοδοι υπολογισμού και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τους (2014) Waste Management and Research, 32 (8), pp. 683-694. 
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Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς εκτιμήθηκε η πιθανή μέγιστη παραγωγή, 

λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε πόλεις, προάστια και 
αγροτικές περιοχές (από την EUROSTAT). Ωστόσο, δεδομένου ότι οι πραγματικές 
εθνικές στατιστικές αποκλίνουν σημαντικά από τις επιπτώσεις αυτής της εκτίμησης, 
αυτές εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν.  

 

  ΒΟΡΕΙΟ &  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑ 

  ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ  

 ΠΟΛΕΙΣ 40  10 

 ΚΩΜΟΠΟΛΕΙΣ & ΠΡΟΑΣΤΙΑ 160  50 

 ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 200  100  
 

Πίνακας 3: Υποθετικές τιμές μονάδας (κιλά/άτομο/έτος) για την παραγωγή απορριμμάτων κήπου σε 
διαφορετικές οικιστικές/κλιματολογικές συνθήκες  
 

Αυτά τα κριτήρια στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για την προσέγγιση της 
συμβολής των απορριμμάτων κήπων στη συνολική θεωρητική δυνατότητα βιο-
απορριμμάτων χρησιμοποιώντας την ακόλουθη κατανομή πληθυσμού σε διαφορετικές 
χώρες. 

 

  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟ-
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

  (ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ- ΔΥΝΗΤΙΚΑ) (ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ- ΔΥΝΗΤΙΚΑ) 

 

 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΙΑΝ. 2019 

(EUROSTAT) 
ΑΞΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ 
Κιλά/άτομο/έτος  ΒΑΡΟΣ (τόνοι) 

ΒΙΟ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 
(τόνοι) 

          
ΕΕ 27+ 513.481.690 116.7 59.938.718 113.816.770 

ΑΥΣΤΡΙΑ 8.858.775 118.5 1.049.986 2.273.206 

ΒΕΛΓΙΟ 11,467,923 105.7 1.212.159 2.745.650 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 7.000.039 80.2 561.368 1.390.173 

ΚΡΟΑΤΙΑ 4.076.246 84.4 344,151 915.478 

ΚΥΠΡΟΣ 875,898 79.8 69,901 103,728 

ΤΣΕΧΙΑ 10.649.800 93.7 998.355 2.472.287 

ΔΑΝΙΑ 5.806.081 103.5 600,929 1.587.929 
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ΕΣΘΟΝΙΑ 1.324.820 111.8 148,153 1.587.929 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 5.517.919 102.0 562.898 1.251.314 

ΓΑΛΛΙΑ 67.028.048 122.3 8,199,668 15.982.965 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 83.019.213 94.4 7.834.000 18.264.534 

ΕΛΛΑΔΑ 10.722.287 142.7 1.530.315 2.053.670 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 9,772,756 110.0 1.075.121 2.383.107 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4.904.226 118.2 579.621 1,153,415 

ΙΤΑΛΙΑ 60.359.546 127.7 7.707.443 10.636.692 

ΛΕΤΟΝΙΑ 1.919.968 107.4 206,142 441.914 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 2.794.184 121.4 339,217 701.567 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓ
Ο 613.894 118.4 72.636 169.852 

ΜΑΛΤΑ 493,559 55.934 55.934 62.933 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 17.282.163 111.8 1.932.858 3.605.080 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 5.328.212 78.8 419.863 1.153.451 

ΠΟΛΩΝΙΑ 37.972.812 112.0 4.251.877 9,378,206 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 10,276,617 127.2 1,307,414 2.510.189 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 19,401,658 127.7 2.477.413 5.263.491 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 5.450.421 84.4 460,170 1.279.042 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 2.080.908 108.4 225,520 548.644 

ΙΣΠΑΝΙΑ 46.934.632 144.0 6.758.587 8.761.288 

ΣΟΥΗΔΙΑ 10,230,185 105.7 1.081.360 2.309.392  
 

Πίνακας 4. Θεωρητική πιθανή παραγωγή απορριμμάτων τροφίμων EΕ 27+ 
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Επισημαίνεται εκ νέου ότι η θεωρητική δυνατότητα (πιθανή παραγωγή) για τα 

απορρίμματα τροφίμων, που είναι ο κύριος στόχος της έρευνας, είναι απλώς ένας 
θεωρητικός στόχος. Οποιοδήποτε είδος διαφορετικής σύνθεσης μπορεί να διευρύνει 
τα ευρήματα, αλλά δεν μπορεί ποτέ να φτάσει το 100% του κύριου στόχου. Αυτό 
είναι εύλογο να υποτεθεί, ενώ όσον αφορά τα απορρίμματα τροφίμων οφείλεται 
στους ακόλουθους λόγους: 

• Σφάλματα/σύγχυση στις ενέργειες των νοικοκυριών και άλλων 
παραγωγών απορριμμάτων: αυτό είναι ένα στοιχείο που μπορεί να 
ελέγχεται συνεχώς μέσω πληροφοριών και συντονισμού. Ανάλογα με τη 
σύνθεση, για παράδειγμα, των οικιακών απορριμμάτων, οι άνθρωποι 
πρέπει να ενημερώνονται για το ποιοι τύποι υλικών συνήθως 
ταξινομούνται ως ακατάλληλα (π.χ. οστά ή κελύφη, κρέας, υπολείμματα 
τροφίμων πάνω σε συσκευασίες). 

• Σφάλματα στην οργάνωση και την εφαρμογή του σχεδίου συλλογής: για 
παράδειγμα, όταν τα μέλη ενός νοικοκυριού είναι εκτός πόλης, δεν 
μπορούν να υποχρεούνται να περιμένουν τον επόμενο γύρο συλλογής. 

• Ενώ επικουρικές ενέργειες (όπως δημιουργία σημείων απόρριψης, 
‘drop-off sites’, στα Δημοτικά Κέντρα Ανακύκλωσης) βοηθούν, οι 
περιστάσεις μπορεί να είναι περίπλοκες, οπότε η καταγραφή ελλείψεων 
και σφαλμάτων πρέπει να συμφωνηθεί και να ακολουθείται σε μεγάλο 
βαθμό. 

• Η κομποστοποίηση στο σπίτι κερδίζει διαρκώς έδαφος (και μπορεί να 
ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στο εγγύς μέλλον). Σύμφωνα με τις 
βέλτιστες πρακτικές, περισσότερο ρεαλιστικοί στόχοι υιοθετούνται, 
προσδιορίζοντας μια συγκεκριμένη "επιχειρησιακή δυνατότητα", καθώς 
το 100% της κάλυψης των απορριμμάτων δεν θα επιτευχθεί ποτέ. Ο 
στόχος αυτός, με βάση στοιχεία από συστήματα που λειτουργούν 
μακροχρόνια και ορθά τόσο σε χωριά όσο και σε πόλεις, μπορεί να 
οριστεί στο 85% περίπου της θεωρητικής δυνατότητας. Τέλος, στο 
πλαίσιο της μελέτης που εξετάζεται, συγκρίνεται η υπάρχουσα συλλογή 
απορριμμάτων τροφίμων με την «επιχειρησιακή δυνατότητα» ώστε να 
προσδιοριστεί το περιθώριο προόδου.  

 
Τα απορρίμματα κήπων αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά, ώστε τα συστήματα 

αστικής ανακύκλωσης να μπορούν να επιδιώκουν χαμηλότερα ποσοστά δέσμευσης 
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απορριμμάτων. Η βασική προϋπόθεση είναι ότι εάν τα νοικοκυριά παράγουν 
απορρίμματα κήπου, τουλάχιστον ένα μέρος από αυτά μπορεί να είναι διαχειρίσιμο 
στους ίδιους αυτούς κήπους μέσω οικιακής κομποστοποίησης, που μπορεί να 
προωθηθεί με εστιασμένες εκστρατείες ενημέρωσης. Εν τω μεταξύ, τα συστήματα 
οικιακής κομποστοποίησης δεν μπορούν να εξαλείψουν πλήρως τα απορρίμματα 
κουζίνας, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, και γι 'αυτό τέθηκεο στόχος συλλογής στο 
85%. 
 

6. Η Διαδικασία της κομποστοποίησης σε επίπεδο κοινότητας 
 
Η κομποστοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων έχει μια σειρά από οφέλη, ένα από τα 
οποία είναι η ικανότητά της να εφαρμοστεί σε διαφορετικά πλαίσια. Με άλλα λόγια, 
η ίδια μέθοδος που θα αναπτυχθεί  για τη μετατροπή του όγκου των οργανικών υλικών 
που παράγονται σε ένα μόνο νοικοκυριό, θα είναι εφαρμόσιμη και για τους  
εκατοντάδες χιλιάδες τόνους  που παράγονται ετησίως σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. 
Ωστόσο, αν και   ο βιολογικός μηχανισμός είναι ο ίδιος, η δυναμική , η εξέλιξη καθώς 
και η επίδραση των φυσικοχημικών παραμέτρων διαφέρουν πολύ με βάση την 
κλίμακα που χρησιμοποιείται. 
 

Η συλλογική κομποστοποίηση πραγματοποιείται σε κλίμακα που αναφέρεται σε 
μονάδες με όγκο περίπου ένα κυβικό μέτρο. Δεδομένου ότι ορισμένες παράμετροι του 
μηχανισμού είναι πιο  ευάλωτες  στις περιβαλλοντικές  συνθήκες σε τέτοια κλίμακα, 
οι χώροι κομποστοποίησης σε επίπεδο γειτονιάς χρειάζονται επιπλέον φροντίδα . 
 

Υπάρχουν δύο τύποι κριτηρίων στην κομποστοποίηση, ανάλογα με τη φάση:  
 

- αρχικές παράμετροι, οι οποίες ελέγχουν πώς ξεκινά η διαδικασία και πόσο 
επιτυχής είναι τις πρώτες εβδομάδες. 
 

- παράμετροι που σχετίζονται με την εξέλιξη της διαδικασίας, οι οποίες ορίζουν 
τις βέλτιστες συνθήκες για την βιοδιάσπαση, αποτρέποντας παράλληλα τις επιβλαβείς 
περιβαλλοντικές συνέπειες. 

 
Και στους δύο τύπους, υπάρχουν συνθήκες που πρέπει να ελέγχονται στενά για 

να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της μεθόδου. Καθένα από αυτά τα κριτήρια 
περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω, μαζί με τις προϋποθέσεις για την 
κομποστοποίηση σε επίπεδο κοινότητας. 



 

63 

 

Αρχικές παράμετροι7  

 
 
Μήτρα ή φυσική μορφή  
Η κατάλληλη τάση του  μίγματος των υλικών, ώστε αυτό να είναι 
πωρώδες, πρέπει να διατηρείται από την αρχή για να επιτρέπει στον 
αέρα να διέρχεται στο εσωτερικό της μάζας. 

 
 
Κλίμακα των σωματιδίων  
Η παράμετρος αυτή αφορά τόσο τα φυτικά υπολλείμματα τροφών, 
όσο και τα λοιπά οργανικά υλικά που πρόκειται να 
κομποστοποιηθούν. Αυτό συμβαίνει διότι το μέγεθος των 
σωματιδίων επηρεάζει τη βιολογική διαδικασία της 
κομποστοποίησης ως προς τη διατήρηση της θερμότητας, την 
ισσορροπία της υγρασίας και τον εφοδιασμό του δείγματος με 
υλικά πλούσια σε άνθρακα. 
Υγρασία  
Έχει αντίκτυπο στην παραγωγικότητα των βιολογικών διεργασιών 
καθώς και στη μείωση των επιβλαβών περιβαλλοντικών 
παραγόντων. Κατά τη διάρκεια της αρχικής διαδικασίας, καθώς 
προστίθενται εισροές , είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί η 
υγρασία του μίγματος περίπου στο 50-60% ώστε να αποφευχθούν οι 
διαρροές καθώς και να διευκολυνθεί η έναρξη της λειτουργίας 
μικροοργανισμών.  

 
 
 
 
7 Πηγή https://zerowasteeurope.eu   

https://zerowasteeurope.eu/
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Αναλογία επιφάνειας προς όγκο  
Η θερμότητα που παράγεται κατά την έναρξη της διαδικασίας 
αποικοδόμησης  διατηρείται, επιτρέποντας στη θερμοκρασία να 
αυξάνεται σταθερά έως ότου υπερβεί τις θερμοφιλικές συνθήκες. Η 
εξάντληση της θερμότητας μεταφοράς και της υγρασίας του 
περιεχομένου υποβοηθείται από μια υψηλή αναλογία 
επιφάνειας/όγκου. Είναι σημαντικό η συχνότητα εισαγωγής 
φρέσκου οργανικού υλικού να συνάδει με τον όγκο της μονάδας 
κομποστοποίησης, καθώς και η διάθεση  ορισμένων υλικών στη 
μονάδα κατά τις πρώτες ημέρες  να έχει μικρή αναλογία 
επιφανείας/όγκου. 
  
Μείγμα άνθρακα/αζώτου που είναι βιοδιασπώμενο  
Επίσης, εάν το πορώδες και η υγρασία μεταβληθούν ανεξάρτητα   
από την αρχική ή την συμπληρωματική προσθήκη υλικού, μπορεί να 
είναι σημαντικό να εξεταστεί η διόρθωση της αναλογίας 
βιοδιασπώμενου άνθρακα και αζώτου, ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά των βιο-απορριμμάτων που εναποτίθενται στις 
μονάδες κομποστοποίησης. 

 

 
Παράμετροι της διαδικασίας| Αρχικές ρυθμίσεις 

 
Υγρασία  
Οι βασικοί λόγοι που επιφέρουν απόκλιση από τις βέλτιστες τιμές 
αυτής της παραμέτρου στη διάρκεια της διαδικασίας είναι ο όγκος και 
το είδος των υλικών προς κομποστοποίηση, καθώς και το είδος των 
προίόντων που χρησιμοποιούνται και η έκθεση σε περιβαλλοντικές 
συνθήκες. Είναι σημαντικό να παρακολουθείται η υγρασία σε 
καθημερινή βάση  καθημερινά και να να γίνεται διορθωτική επέμβαση 
αμέσως μόλις γίνεται αντιπλητπό ότι αποκλίνει από τις ιδανικές τιμές.  

 
Πορώδες του περιεχομένου  
Για τη διασφάλιση των αερόβιων συνθηκών της διαδικασίας, η ροή 
του αέρα εντός του σωρού πρέπει να είναι συνεχής και αδιάλειπτη. 
Σε συστήματα παθητικού εξαερισμού, όπως τα περισσότερα 
συστήματα συλλογικής κομποστοποίησης, αυτό απαιτεί την αποφυγή 
συμπίεσης υλικού, ειδικά στα κάτω στρώματα του κομποστοποιητή. 
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Η εκτίμηση αυτής της παραμέτρου περιλαμβάνει έναν 
συνδυασμό αποδεκτού μεγέθους σωματιδίων, συχνότητας και 
έντασης ανάδευσης, καθώς και μεταβολές στη διαδικασία 
λειτουργίας των μονάδων κομποστοποίησης.  
 
Αναλογία επιφάνειας προς όγκο  
Η ικανότητα αυτής της παραμέτρου να διατηρεί τη θερμοκρασία 
εντός θερμοφιλικών τιμών καθορίζεται, για άλλη μια φορά, από 
το μέγεθος του σωρού. Εάν η διαδικασία συνεχιστεί, η μείωση 
του όγκου του μείγματος οργανικών υλικών θα αυξήσει την 
αναλογία επιφάνειας/όγκου, με αποτέλεσμα την πρόωρη 
απώλεια θερμότητας σε περιόδους χαμηλότερων 
ατμοσφαιρικών θερμοκρασιών, υψηλότερης σχετικής υγρασίας  
ή στις φάσεις ωρίμανσης της διαδικασίας.   
 
Θερμοκρασία 
Εφόσον αυτή η παράμετρος καθορίζει τις φάσεις της 
διαδικασίας, πρέπει να παρακολουθείται με σχεδόν συνεχή 
τρόπο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Η προσαρμογή και η 
διατήρηση των υπόλοιπων παραμέτρων, καθώς και η σωστή 
παρακολούθηση του πρωτοκόλλου της διαδικασίας, επιτρέπει 
την επίτευξη και τη διατήρηση θερμοφιλικών τιμών 
θερμοκρασίας για αρκετό διάστημα ώστε να διασφαλιστεί  η 
αποκομιδή των υλικών. 

 
 
 Η διαδικασία κομποστοποίησης χωρίζεται σε τρεις φάσεις (μεσοφιλική, 
θερμοφιλική και ωρίμανση). Αυτές οι φάσεις καθορίζονται από τη μεταβολή της 
θερμοκρασίας των αποσυντιθέμενων υλικών: 

1. Μεσοφιλική φάση: από θερμοκρασία δωματίου έως 45°C. Το κατά πόσο οι 
αρχικές παράμετροι της διαδικασίας τροποποιούνται στις επιθυμητές τιμές τους, το 
οποίο συχνά εξαρτάται από τις ανάγκες των οργανικών υλικών που πρόκειται να 
κομποστοποιηθούν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, καθορίζει εάν η θερμοκρασία 
αυξάνεται για μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα. 
 

2. Θερμοφιλική φάση: αυτή η φάση της διαδικασίας ξεκινά όταν η θερμοκρασία 
υπερβαίνει τους 45°C. Το ανώτερο όριο πρέπει να είναι 70 βαθμοί Κελσίου, καθώς 
αυτή η θερμοκρασία περιορίζει την ποικιλία των μικροοργανισμών που μπορούν να 
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παρέμβουν στην αλλοίωση  της οργανικής ύλης, μειώνοντας έτσι την 
αποτελεσματικότητα της βιολογικής διαδικασίας. 

 
3. Διαδικασία ωρίμανσης: Πρόκειται για μια αργή περίοδο ψύξης με ασυνήθιστα 

μεγάλο αριθμό και ποικιλία μικροοργανισμών να έχουν τον έλεγχο. Η διάρκεια αυτού 
του βήματος καθορίζεται από τα απαιτούμενα επίπεδα ωρίμανσης και συνοχής του 
τελικού προϊόντος της κομποστοποίησης. 
 

Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας κομποστοποίησης σε τοπικό επίπεδο, οι 
φάσεις της διαδικασίας υπαγορεύονται από τη διαμόρφωση της εγκατάστασης 
κομποστοποίησης (κυρίως τον αριθμό των θαλάμων/μονάδων) και αυτή η 
διαμόρφωση, με τη σειρά της, καθορίζει τη διαδικασία λειτουργίας. 

 
Οι κοινοτικές εγκαταστάσεις κομποστοποίησης παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες. 
 

Ο πρώτος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό των   
κομποστοποίησης είναι ο τόπος διεξαγωγής  τους. Σε αυτό το πλαίσιο,  πρέπει να 
ληφθούν υπόψη σημεία βολικής πρόσβασης και γειτνίασης  για  τους κατοίκους . Οι 
τοποθεσίες κομποστοποίησης προτείνονται ως μοντέλα διαχείρισης για αντικατάσταση 
ή συμπλήρωση της επιλεκτικής αποθήκευσης βιο-απορριμμάτων,ωστόσο θα  πρέπει 
να τοποθετούνται ακολουθώντας  τις ίδιες εκτιμήσεις που λαμβάνονται υπόψη 
αναφορικά με τους κάδους οργανικών υπολειμμάτων. 
 

Είναι επίσης σημαντικό να έχουν κατάλληλες διαστάσεις, έτσι ώστε η αναλογία 
εισροών βιο-απορριμμάτων να ταιριάζει με το πλήθος των χρησιμοποιήσιμων 
μονάδων/θαλάμων κομποστοποίησης. Ως αποτέλεσμα, θα διασφαλίζεται ότι υπάρχει 
διαθέσιμη κατεργασμένη μάζα υλικού για να πληροί τις προδιαγραφές της διαδικασίας 
(θερμοκρασία, πορώδες, υγρασία, κ.λπ). Οι διαστάσεις των εγκαταστάσεων 
κομποστοποίησης καθορίζονται όχι μόνο από τον αριθμό των χρηστών, αλλά και από 
άλλους παράγοντες, όπως το μοντέλο του κομποστοποιητή, τον τύπο δομικού/ 
συμπληρωματικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε, τη διαδικασία λειτουργίας που 
ακολουθήθηκε, καθώς και τις καιρικές συνθήκες.  

 
Οι τοποθεσίες που έχουν προγραμματιστεί για την εγκατάσταση συλλογικής 

κομποστοποίησης πρέπει να έχουν ένα σύνολο κοινών χαρακτηριστικών, ο αριθμός 
και η διανομή των οποίων θα καθορίζονται από την δυνατότητα επεξεργασίας και το 
μοντέλο διαχείρισης κάθε τοποθεσίας:  
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• Μονάδες/θάλαμοι για κομποστοποίηση 
• Ύπαρξη χώρου αποθήκευσης υλικών με όγκο  
• Σημείο πρόσληψης νερού 
• Καιρικές συνθήκες 
• Εργαλεία 

 
Υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά των τοποθεσιών μονάδων κομποστοποίησης 

που μπορούν να εξεταστούν, αλλά αυτές εξαρτώνται από την αφοσίωση των χρηστών 
στην κομποστοποίηση γειτονιάς και την πολιτική ευαισθητοποίησης των πολιτών. 
Μερικά εξ’ αυτών είναι διακοσμητικά στοιχεία: 
 

• Ένας φράκτης κατά μήκος της περιμέτρου. 
• Αφίσες.  
• Ένα σύστημα ελέγχου της εισόδου. 
• Μια τοποθεσία όπου μπορούν να εναποτίθενται ανανεώσιμα απορρίμματα 

(κουρεμένα χόρτα, γρασίδι ...).  
• Γειτνίαση με κάδους επιλεκτικής αποθήκευσης, όπως κάδους για πλαστικές 

σακούλες, για την προώθηση της ορθής εναπόθεσης άλλων υλικών. 
 

Ο αριθμός μεταφορών του παραγόμενου υλικού που υπολογίζεται ότι θα 
χρειαστεί να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της μονάδας 
κομποστοποίησης συνιστά κρίσιμο στοιχείο για το σχεδιασμό της τοποθεσίας της 
μονάδας κομποστοποίησης. 

 

 

Η μέθοδος χωρίς την ανάγκη μεταφορών 
συσχετίζεται γενικά με τη χρήση ανεξάρτητων 
κομποστοποιητών. Πρόκειται για συστήματα 
μικρής κλίμακας στατικής κομποστοποίησης 
στα οποία τα απορρίμματα που πρόκειται να 
κομποστοποιηθούν τοποθετούνται στο πάνω 
τμήμα και το σταθεροποιημένο υλικό εξάγεται 
από το κάτω τμήμα. Ως αποτέλεσμα, κάθε 
κομποστοποιητής χρησιμεύει ως ξεχωριστός 
χώρος όπου λαμβάνει χώρα το σύνολο της 
διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
ζύμωσης και ωρίμανσης. 
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Παρά το γεγονός ότι δεν είναι ένα μοντέλο 
κατάλληλο για συλλογική διαχείριση, όπως θα 
φανεί σε επόμενες ενότητες, αφού ο 
κομποστοποιητής γεμίσει με τα υλικά που 
έχουν τοποθετήσει οι χρήστες, κλείνει και 
αφήνεται χωρίς νέες προσθήκες, έτσι ώστε να 
πραγματοποιηθεί η διαδικασία ωρίμανσης ενώ 
οι χρήστες ‘γεμίζουν’ έναν δεύτερο 
κομποστοποιητή. Είναι σημαντικό να 
εκτελούνται ενέργειες συντήρησης στο υλικό 
του κλειστού κομποστοποιητή, για να 
διασφαλίζεται ότι η διαδικασία ωρίμανσης 
επιτυγχάνεται, κάτι που δεν συμβαίνει πάντα. 

 

 
 

 Το μοντέλο λειτουργίας αυτού του σύνθετου 
συστήματος κομποστοποίησης εστιάζεται στο 
γεγονός ότι οι εισροές οργανικών 
απορριμμάτων πραγματοποιούνται σε μια 
πρώτη μονάδα/θάλαμο. Όταν γεμίσει, όλο το 
υλικό που θα προκύψει μεταφέρεται σε μια 
δεύτερη μονάδα, αφήνοντας την πρώτη άδεια 
και ανοιχτή σε νέες εισροές. 

  
 

Αυτή η μέθοδος είναι παρόμοια με την προηγούμενη, με την εξαίρεση ότι το 
υλικό που είναι αποθηκευμένο στη δεύτερη μονάδα μετακινείται στην τρίτη μονάδα 
έως ότου ξαναγεμίσει η πρώτη. Μετά από αυτό, το περιεχόμενο που έχει γεμίσει την 
πρώτη μονάδα μετακινείται στη δεύτερη, αφήνοντας την πρώτη κενή και έτοιμη να 
λάβει περαιτέρω εισροές. 
 

Τα δύο συστήματα μεταφοράς έχουν αποδειχθεί τα πιο αποτελεσματικά, καθώς 
διαχωρίζουν τις διάφορες φάσεις της λειτουργίας σε ξεχωριστούς χώρους, 
επιτρέποντας την εκπλήρωση και τον έλεγχο των αντίστοιχων κριτηρίων κάθε φάσης. 
 

• Μονάδα 1: Το στάδιο πλήρωσης του πρώτου κομποστοποιητή (ορίζεται ως 
"μονάδα εισόδου") αναφέρεται στη μεσοφιλική φάση της διαδικασίας και στην έναρξη 
της θερμοφιλικής φάσης. 
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• Μονάδα 2: Αφού όλο το υλικό από τον πρώτο κομποστοποιητή έχει μετακινηθεί 
στον δεύτερο, η διαδικασία επανενεργοποιείται λόγω ομογενοποίησης του μίγματος, 
ανάκτησης του πορώδους και διόρθωσης της υγρασίας. Ως αποτέλεσμα, η 
θερμοφιλική διαδικασία του έργου είναι ακόμη σε εξέλιξη για τον δεύτερο 
κομποστοποιητή. Αυτή η αύξηση της βιολογικής δραστικότητας, και επομένως της 
θερμοκρασίας, είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η υγιεινή πιθανών παθογόνων 
και η απενεργοποίηση βιώσιμων σπόρων. Ο χρόνος που το υλικό παραμένει στο 
δεύτερο κομποστοποιητή πρέπει να είναι επαρκης και οι συνθήκες της διαδικασίας, 
θα πρέπει να είναι κατάλληλες, ώστε το υλικό να επιτύχει το ελάχιστο ποσοστό 
ωρίμανσης που απαιτείται για την τελική φάση των υπολειμμάτων (end-of-waste 
status). 

• Μονάδα 3: Εάν η εγκατάσταση διαθέτει μια τρίτη ενότητα, ο κύκλος 
ωρίμανσης θα μπορούσε να παραταθεί εκεί προκειμένου να βελτιωθεί η 
σταθερότητα του τελικού παραγόμενου κομπόστ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο αριθμός των μονάδων ανά τοποθεσία/εγκατάσταση κομποστοποίησης 
ποικίλλει ανάλογα με αυτές τις δύο μεταβάσεις, αλλά οι περισσότερες τοποθεσίες 
έχουν τρεις, πέντε, έξι ή δέκα λειτουργικές μονάδες κομποστοποίησης. Ο αριθμός των 
μονάδων έχει άμεσο αντίκτυπο στην απόδοση της όλης διαδικασίας, αλλά έχει επίσης 
εκθετικό αντίκτυπο στην ικανότητα επεξεργασίας της εγκατάστασης, καθώς ένας 
καλός συνδυασμός μονάδων εισροής/εισαγωγής και αντίστοιχα ωρίμανσης 
περιεχομένου, θα βελτιώσει τους χρόνους παραμονής και την αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας. Το πρωτόκολλο εισαγωγής και συσσώρευσης που πρέπει να 
ακολουθηθεί κατά την λειτουργία μιας εγκατάστασης κομποστοποίησης με πέντε ή 
δέκα λειτουργικές μονάδες (5 + 5) φαίνεται στην επόμενη εικόνα. 

Φάση  Ενότητα 1 Ενότητα 2  Ενότητα 3 

Μεσοφιλικό  ✔ ✖  ✖ 
      

Θερμοφιλικό  ✔ ✔  ✖ 
      

Ωρίμανση  ✖ ✔  ✔ 
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1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 

 
 
 
 
Έναρξη εισόδων στη μονάδα 1. 
  
 
 
Μόλις γεμίσει η μονάδα 1, κλείνει και 
η μονάδα 5 γίνεται η νέα μονάδα 
εισόδου.  
 
 
Κλείσιμο της μονάδας 5 μόλις γεμίσει, 
μεταφορά υλικού στη μονάδα 1, στη 
μονάδα 2 και η μονάδα 1 γίνεται ξανά η 
μονάδα εισόδου.  
 
Νέο κλείσιμο της μονάδας 1 μόλις 
γεμίσει, μεταφορά υλικού στη μονάδα 5, 
στη μονάδα 4 και η 5 γίνεται ξανά η 
μονάδα εισαγωγής.  
 
 
Νέο κλείσιμο της μονάδας 5 μόλις γεμίσει, 
μεταφορά υλικού από την μονάδα 2 στην 3 
και από την 1 στην 2. Η μονάδα 1 γίνεται 
πάλι η μονάδα εισαγωγής.  
 
 
Νέο κλείσιμο της μονάδας 1 μόλις γεμίσει, 
μεταφορά υλικού από την μονάδα 4 στην 3 
και από την 5 στην 4. Νέες 
προσθήκες/εισαγωγές στη μονάδα 5. 
 
 
Εξαγωγή κομπόστ από τη μονάδα 3. 
Κλείσιμο της μονάδας 5 μόλις γεμίσει, 
μεταφορά υλικού από τη 2 στην 3 και από 
την 1 στη 2. Η μονάδα 1 γίνεται ξανά 
μονάδα εισαγωγής.  
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7. Αποδεκτά απορρίμματα για κοινοτική κομποστοποίηση 
 

Η πλειονότητα των κοινοτικών χώρων κομποστοποίησης είναι αποκλειστικά 
αφιερωμένη στην επεξεργασία των λεγόμενων «βιο-απορριμμάτων» ή οργανικών 
απορριμμάτων που παράγονται στην γύρω περιοχή. Ωστόσο, οι κωδικοί ΕΚΑ 
(Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων) σε αυτήν την ομάδα έχουν ένα ευρύ φάσμα 
χαρακτηριστικών, τα πιο σημαντικά από τα οποία είναι για κομποστοποίηση. Η 
εποχικότητα, η τοπική γαστρονομία, οι περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλοι 
παράγοντες επηρεάζουν τη σύνθεση των οργανικών απορριμμάτων όσον αφορά την 
υγρασία, την καθαρότητα, την κοκκομετρία και την αναλογία οξειδώσιμου 
άνθρακα/αζώτου μεταξύ άλλων.  
 

 EWC Περιγραφή  

 κώδικας   

 20 

Δημοτικά απορρίμματα (οικιακά απορρίμματα και 
παρόμοια εμπορικά, βιομηχανικά καθώς και απορρίμματα 
ιδρυμάτων)  

    

 2001  Συλλεγμένα με χωριστή διαλογή  

 200108 Βιοαποικοδομήσιμα απορρίμματα κουζίνας και καντίνας  

 200138 
Ξύλο εκτός από αυτό που αναφέρεται στον κωδικό 
200137 (ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες).  

        

 2002 
Απορρίμματα κήπων και πάρκων (συμπεριλαμβανομένων 
των απορριμμάτων νεκροταφείων).  

 200201 Βιοαποικοδομήσιμα απορρίμματα.  

 2003 Άλλα δημοτικά απορρίμματα.  

 200302 Απορρίμματα αγορών.  
Σημείωση: Υπό ορισμένες προϋποθέσεις / εξουσιοδοτήσεις, αυτοί οι κωδικοί EKA που 
συνδέονται με μεγάλους παραγωγούς μπορούν να αντιμετωπιστούν με αποκεντρωμένο 
τρόπο σε αυτήν την κλίμακα της διαδικασίας (κοινοτική κομποστοποίηση, κομποστοποίηση 
δέσμευσης για μεγάλους παραγωγούς ή δημοτική/κοινοτική κομποστοποίηση).  

 
 
Μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τους τύπους οργανικών υλικών που 
μπορούν να εισαχθούν σε έναν κομποστοποιητή, αφορά το κρέας και τα θαλασσινά, 
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που αποτελούν υπολείμματα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες· διευκρινίσεις 
ζητούνται επίσης συχνά για κάθε είδος μαγειρεμένου φαγητού. Έχει γραφτεί ένας 
μεγάλος αριθμός εγχειριδίων οικιακής κομποστοποίησης, προειδοποιώντας τους νέους 
χρήστες να μην κομποστοποιούν τέτοια απορρίμματα, κάτι που έχει παρερμηνευθεί ως 
σχεδόν ολική απαγόρευση ή διαδικασία που πρέπει να αποφεύγεται με κάθε κόστος. 
Ωστόσο, εφόσον αυτά τα υλικά επιτρέπουν σταθερές θερμοκρασίες υγιεινής και 
απομάκρυνσης παθογόνων, στην περίπτωση της κοινοτικής κομποστοποίησης, πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για να διατηρείται η λειτουργία ομαλή και να βελτιώνεται η 
αγρονομική απόδοση του τελικού προϊόντος. 
  

Τα επιχειρήματα για αυτήν την στάση, κατά της κομποστοποίησης κρέατος, 
ψαριού, ακόμη και τηγανητών τροφών, βασίζονται στον κίνδυνο ανάπτυξης 
υπερβολικής οσμής και άρα προσέλκυσης ζώων, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 
καθώς και στο γεγονός ότι τέτοιου είδους εισροές θα αυξήσουν την αγωγιμότητα του 
προκύπτοντος λιπάσματος, εμποδίζοντας το να είναι χρηστικό για το έδαφος. Οι 
ακατάλληλες συνθήκες επεξεργασίας, κυρίως η υπερβολική υγρασία και η έλλειψη 
πορώδους στο μίγμα υλικών, προξενούν τέτοιου είδους συνέπειες. Αυτές οι συνέπειες 
έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: τη χρήση χαμηλότερου από το απαραίτητο, ποσοστού 
διογκωτικού ή συμπληρωματικού υλικού. 

 
Αυτό το υλικό εξυπηρετεί τρεις σκοπούς: (Ι) παροχή δομής ή πορώδους, (II) 

ανίχνευση περίσσειας υγρασίας στα οργανικά υπολείμματα διατηρώντας την τιμή αυτής 
της παραμέτρου στα βέλτιστα όρια και (III) παροχή άνθρακα για την εξισορρόπηση της 
αναλογίας αζώτου που είναι διαθέσιμη στους μικροοργανισμούς. Κατά συνέπεια, οι 
ακόλουθες πτυχές της διαδικασίας κομποστοποίησης επηρεάζονται άμεσα από τις 
εισροές οργανικών απορριμμάτων με πρωτεΐνες, ως εξής: 
 

(Ι) Οι πρωτεΐνες είναι οργανικά μόρια που αποικοδομούνται εύκολα από 
μικροοργανισμούς. Ως αποτέλεσμα της εξάρτησης των μικροοργανισμών από μια 
ταχέως αποικοδομήσιμη πηγή τροφής, είναι πιθανό να έχουν υψηλότερη οξειδωτική 
βιολογική δραστικότητα και, επομένως, υψηλότερες ανάγκες σε οξυγόνο. Εάν δεν 
ικανοποιούνται αυτές οι ανάγκες (λόγω έλλειψης πορώδους στο μίγμα), το διαθέσιμο 
οξυγόνο θα μειωθεί σε περιοριστικά όρια και θα προκύψουν αναερόβιες διεργασίες. 
Ορισμένες αέριες ενώσεις παράγονται καθώς οι αναερόβιοι μικροοργανισμοί 
κυριαρχούν στην οξείδωση της οργανικής ύλης σε αυτά τα περιβάλλοντα, με 
αποτέλεσμα δυσάρεστες οσμές. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο τα 
απορρίμματα με πρωτεΐνες είναι καλό πάντα να κομποστοποιούνται με ένα κατάλληλο 
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ποσοστό δομικού υλικού, το οποίο συμβάλλει στο πορώδες του μίγματος και με ένα 
σύστημα ανάδευσης/γυρίσματος που διατηρεί το πορώδες. 

 

(ΙΙ) Η ενσωμάτωση πρωτεϊνικών υλικών στο μείγμα απορριμμάτων για κομποστοποίηση 
προκαλεί ισχυρή υδρόλυση της οργανικής ύλης που αποδομείται από μικροοργανισμούς 
στην αρχή της διαδικασίας, με αποτέλεσμα υψηλότερο βαθμό βιολογικής 
δραστηριότητας. Αυτή η υδρόλυση προκαλεί τη διάσπαση των οργανικών μακρομορίων 
και την απελευθέρωση των μορίων νερού που διατηρούνται στους σχηματισμούς τους, 
καθώς και την παραγωγή νερού σε βιοχημικές αντιδράσεις αποδόμησης οργανικής ύλης. 
Καθώς ξεκινά το θερμοφιλικό στάδιο της μεθόδου, ένα από τα πρώτα πράγματα που 
συμβαίνει είναι μια τεράστια απελευθέρωση νερού στη φάση όπου οι μικροοργανισμοί 
εμπλέκονται βιολογικά περισσότερο.  

 
 
 
 
 
 
«Μεταβολικό νερό» 
ονομάζεται αυτό το είδος 
νερού. Εάν το σωστό 
ποσοστό δομικής ή 
συμπληρωματικής ουσίας δεν 
χρησιμοποιηθεί, ώστε να 
επιτευχθεί συγκεκριμένο 
ανεκτό πλεόνασμα υγρασίας, 
το νερό μπορεί να καλύψει 
τους μικροπόρους του 

μίγματος μειώνοντας ή καλύπτοντας εντελώς τον ελεύθερο χώρο του αέρα. Ως εκ 
τούτου, και με δεδομένο ότι η διαδικασία απαιτεί μία μεγάλη ποσότητα οξυγόνου, το 
μείγμα υπό επεξεργασία μετατρέπεται γρήγορα σε αναερόβιο περιβάλλον και παράγει 
αέρια που εκπέμπουν δυσάρεστες οσμές. Επιπλέον, εάν η περίσσεια νερού δεν μειωθεί, 
το υπό επεξεργασία υλικό θα κρυώσει, αυξάνοντας την πιθανότητα εισόδου ζώων και 
προνύμφων εντόμων σε αυτό το περιβάλλον. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος για τον 
οποίο, κατά την κομποστοποίηση απορριμμάτων υψηλής πρωτεΐνης, πρέπει να 
προστεθεί ένα καλό δομικό υλικό με χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία στο μίγμα 
οργανικών υλικών στην κατάλληλη αναλογία. 
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(ΙΙΙ) Οι πρωτεΐνες είναι βιοχημικές ενώσεις που περιέχουν σημαντική ποσότητα 
αζώτου και αποτελούνται από αμινοξέα. Ως αποτέλεσμα, όταν απορρίμματα πλούσια σε 
πρωτεΐνες εισάγονται σε ένα κομποστοποιητή, προστίθεται άζωτο στη διαδικασία 
κομποστοποίησης, επηρεάζοντας την αναλογία οξειδώσιμου άνθρακα και αζώτου 
(αναλογία C/N), μία από τις πρώτες παραμέτρους της διαδικασίας κομποστοποίησης. 
Ως συνέπεια της αυξημένης παροχής αζώτου, η αναλογία C/N θα μειωθεί, πιθανότατα 
σε τιμές κάτω από τη βέλτιστη ισορροπία και των δύο συστατικών. 
 
Η περίσσεια αζώτου μετατρέπεται σε αμμωνία (NH3), μια αντιδραστική χημική ουσία, 
κατά τη διάρκεια αντιδράσεων αποδόμησης πρωτεϊνών, σύμφωνα με τον βιολογικό 
μηχανισμό. Κατά συνέπεια, εάν η αναλογία C/N είναι λανθασμένη κατά την έναρξη της 
διαδικασίας, η κομποστοποίηση απορριμμάτων πλούσιων σε πρωτεΐνες θα έχει ως 
αποτέλεσμα την εξαέρωση του NH3. Η ένωση αυτή παράγει δυσάρεστες οσμές, οι οποίες 
είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους τα ζώα έλκονται σε αυτήν. Η πρωταρχική 
περιεκτικότητα σε άνθρακα των λιπασμάτων οργανικών αποβλήτων, προέρχεται από 
τη δομή του συμπληρωματικού υλικού και μια χαμηλή αναλογία C/N που προκαλείται 
από μια δυσανάλογη προσθήκη πρωτεϊνικών υλικών, ρυθμίζεται με την προσθήκη 
άνθρακα στο αρχικό μείγμα. Η τρίτη εξήγηση για την ανάγκη εύλογης ποσότητας 
δομικού υλικού για την κομποστοποίηση απορριμμάτων υψηλής πρωτεΐνης, είναι ότι 
επιτρέπει τη διόρθωση της αρχικής αναλογίας C/N του μίγματος και οδηγεί στην 
αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της εξαέρωσης του NH3. 
 

Συμπερασματικά, τα κύρια αποτελέσματα της συμμετοχής υπολειμμάτων κρέατος 
και ψαριών στο μίγμα κομποστοποίησης είναι πλήρως εφικτά, υπό την προϋπόθεση ότι 
υπάρχει επαρκής αναλογία δομικού ή συμπληρωματικού υλικού με κατάλληλα 
χαρακτηριστικά (μέγεθος σωματιδίων, υγρασία, ικανότητα αποδόμησης κλπ.). 
Προφανώς, αυτό δεν εξαλείφει την αξία της τήρησης των κανόνων λειτουργίας και 
διαχείρισης της κάθε εγκατάστασης συλλογικής κομποστοποίησης, καθώς και την 
συνέπεια στη διαδικασία αποδόμησης. 

 
Η ύπαρξη πρωτεϊνικών απορριμμάτων ή η εισαγωγή όλων των οικιακών 

οργανικών απορριμμάτων στον κομποστοποιητή (σε αυτήν την περίπτωση, κοινοτικό 
κομποστοποιητή), είναι ο ασφαλέστερος τρόπος να διασφαλιστεί ότι το μίγμα θα φτάσει 
στην κατάλληλη θερμοκρασία για την εξυγίανση πιθανών ρυπαντικών παραγόντων και 
την απομάκρυνση βιώσιμων σπόρων ζιζανίων. Εάν η διαδικασία είναι πιο 
αποτελεσματική, το κομπόστ μπορεί να αναπτυχθεί γρηγορότερα και να έχει υψηλότερο 
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ποσοστό χουμοποίησης, που είναι ένα μέτρο της αγρονομικής ποιότητας του τελικού 
προϊόντος. 

 
Ένα άλλο ερώτημα που έχει τεθεί κατά το παρελθόν, σχετικά με την προσθήκη 

περιεχόμενου υψηλού σε πρωτεΐνες, καθώς και μαγειρεμένου φαγητού, είναι ότι το 
προκύπτον κομπόστ έχει μεγαλύτερη αγωγιμότητα. Ενώ υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 
αυτών των παραγόντων, άλλοι παράγοντες όπως οι βροχοπτώσεις, οι τύποι εδάφους, 
η πηγή του νερού ποτίσματος, η διαδικασία λειτουργίας και ελέγχου της διαδικασίας, 
η εισαγωγή πράσινων υπολειμμάτων από λαχανικά που καλλιεργούνται με υψηλότερο 
φορτίο αλατιού και ούτω καθεξής, σχετίζονται όλα στενά με την αγωγιμότητα του 
λιπάσματος. Η αγωγιμότητα του λιπάσματος (κομπόστ) έχει συσχετιστεί με το βαθμό 
ωριμότητας του λιπάσματος. Από την άποψη αυτή, πρέπει να σημειωθεί ότι η αλατότητα 
(αγωγιμότητα), η οποία επιδεινώνεται από τα άλατα που παρέχονται από τη χρήση 
επαναχρησιμοποιούμενου νερού στο πότισμα, είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα στη 
διατήρηση των εδαφών πάρκων και κήπων στις αστικές περιοχές. 
 

Ένα ακόμη παρόμοιο χαρακτηριστικό αυτών των μοντέλων κομποστοποίησης είναι 
ο τρόπος με τον οποίο οι χρήστες συλλέγουν βιο-απορρίμματα στα σπίτια τους και τα 
μεταφέρουν στην κοντινή εγκατάσταση κομποστοποίησης. Δεν υπάρχει μία μοναδική 
ορθή πρακτική, καθώς οι επιλογές είναι πολλές. Όλα εξαρτώνται από την προηγούμενη 
εμπειρία και εξοικείωση των πολιτών ή/και της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τους 
περιορισμούς ανακύκλωσης βιο-απορριμμάτων και τη χρήση σάκων που μπορούν να 
κομποστοποιηθούν. Ο πρωταρχικός στόχος του μοντέλου κοινοτικής κομποστοποίησης 
που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό, είναι να καταστήσει εφικτή την εφαρμογή του 
συμπληρωματικά στην έως τώρα περιορισμένη επεξεργασία βιο-απορριμμάτων. Σε αυτό 
το πλαίσιο, σκοπός είναι να διευρυνθεί η συμμετοχή των πολιτών, προβλέποντας το 
κατάλλληλο μέγεθος κάθε εγκατάστασης κομποστοποίησης γειτονιάς, προκειμένου να 
επιτευχθεί η μεγαλύτερη ποσότητα οργανικού κλάσματος, και άρα να αναζητηθεί μια 
εναλλακτική λύση για αυτό το κλάσμα όσον αφορά την αποθήκευση στα νοικοκυριά και 
τη μεταφορά του προς την περιοχή με την υψηλότερη συμμετοχή. Μεταξύ των τεσσάρων 
πιο κοινών επιλογών, τα ακόλουθα θα πρέπει να συνυπολογίζονται: 

 
Οι καταναλωτές/χρήστες δεν χρησιμοποιούν ειδικά σκεύη/σακούλες κατά τη 

μεταφορά. Τα βιο-απορρίμματα συλλέγονται στο σπίτι και αποστέλλονται στην τοπική 
μονάδα κομποστοποίησης, όπου εισάγονται απευθείας στον κομποστοποιητή εισόδου. 
Δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η χρήση σακούλας (πλαστικής ή/ και 
κομποστοποιήσιμης) μαζί με τα απορρίμματα που αυτή προκαλεί, είναι ένα ελκυστικό 
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χαρακτηριστικό για τον καταναλωτή, το οποίο μπορεί να συμπεριληφθεί σε κάθε 
μοντέλο. 
 

• Μειονεκτήματα: Δεδομένου ότι ο χρήστης πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι για να 
αφήσει τον κάδο, η διαδρομή μεταφοράς του οργανικού κλάσματος στον 
κομποστοποιητή πρέπει να είναι ξεχωριστή, και όχι να συνδυάζεται με τυχόν άλλες 
διαδρομές που ο χρήστης πρέπει να πραγματοποιήσει φεύγοντας από το σπίτι του. 

 

Στους συμμετέχοντες παρέχονται κάδοι πολυαιθυλενίου για χρήση. Είναι ένα κοινό 
μοντέλο, δεδομένου ότι δεν απαιτεί σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής στις 
περισσότερες πόλεις. Είναι σημαντικό, σε αυτές τις περιπτώσεις, η εγκατάσταση 
κοινοτικής κομποστοποίησης να βρίσκεται κοντά σε κάδους επιλεκτικής συλλογής 
ελαφρών συσκευασιών και να συνιστάται στους ανθρώπους να απορρίπτουν το 
περιεχόμενο της σακούλας στον κομποστοποιητή, αντί να τοποθετούν κλειστή την 
σακούλα μέσα αυτόν, και να πετάξουν έπειτα την σακούλα στο πλησιέστερο δοχείο 
επιλεκτικής συλλογής. 

 

•  Μειονέκτημα: κάθε εισαγωγή απαιτεί τη χρήση ενός πλαστικού δοχείου, το οποίο 
στη συνέχεια απορρίπτεται στον ελαφρύ κάδο συσκευασίας. Οι συμμετέχοντες 
χρησιμοποιούν σακούλες που κομποστοποιούνται. Κατάλληλες για 
κομποστοποίηση είναι μόνο οι βιο-αποικοδομήσιμες σακούλες που έχουν εγκριθεί 
σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN 13432. Αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 
συνδυασμό με αεριζόμενους κάδους, καθώς η ταυτόχρονη χρήση αυτών των 
στοιχείων επιτρέπει τη μαζική μείωση κατά την περίοδο που τα βιο-απορρίμματα 
παραμένουν στο σπίτι λόγω του συνδυασμού εξάτμισης νερού και της έναρξης της 
διαδικασίας αποδόμησης, αποτρέποντας προβλήματα οσμών. Η χρήση κλειστού 
κάδου εμποδίζει τον αερισμό των βιο-απορριμμάτων, με αποτέλεσμα τη 
συσσώρευση εκπλυμάτων, φθορά στον κομποστοποιούμενο σάκο και δυσάρεστες 
οσμές. 

 
Ενώ αυτές οι σακούλες αποσυντίθενται κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης, είναι 

κατασκευασμένες ώστε αυτό να συμβαίνει κάτω από σκληρές συνθήκες, παρόμοιες με 
αυτές που χρησιμοποιούνται σε εγκατάσταση βιομηχανικής επεξεργασίας, όπου οι 
σακούλες ανοίγονται χειροκίνητα ή/και σχίζονται κατά τη διάρκεια της προ-
επεξεργασίας, ώστε το περιεχόμενό τους να αναμειχθεί με τα συσσωρευμένα 
απορρίμματα. Οι σακούλες τεμαχίζονται σε μικρά κομμάτια τα οποία εκτίθενται στην 
αποδομητική δράση μικροσκοπικών οργανισμών. Συνεπώς, όσον αφορά στην κοινοτική 
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κομποστοποίηση, είναι πολύ σημαντικό να μην ανοίγονται μόνο, αλλά και να 
τεμαχίζονται, έτσι ώστε τα βιο-απορρίμματα να μπορούν να κομποστοποιηθούν μαζί 
τους. Δεδομένου ότι ο χρήστης δεν μπορεί να σκίσει τη σακούλα αφού αδειάσει τα 
περιεχόμενα στον κάδο, ο «αρχηγός» της κομποστοποίησης (master composter) μπορεί 
να αναλάβει αυτή την ενέργεια. Δεδομένου ότι η διάσπαση των σακουλών είναι πιο 
αργή από εκείνη των βιο-απορριμμάτων, εάν πεταχτούν ανέπαφες θα συσσωρευτούν 
στον κομποστοποιητή, καθιστώντας αδύνατη τη διαχείριση τους. Εάν χρησιμοποιούνται 
από τους χρήστες και δεν υπάρχει η δυνατότητα τεμαχισμού, μπορούν να απορρίπτονται 
σε κάδο άλλων απορριμμάτων στην εγκατάσταση κομποστοποίησης, αντί να μπαίνουν 
στην μονάδα εισόδου του κομποστοποιητή. 

 

• Μειονεκτήματα: Αν και έχουν μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο από τους 
σάκους πολυαιθυλενίου, οι βιο-αποικιδομήσιμες σακούλες πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με προσοχή, για να επωφεληθούμε από την ιδιότητά τους αυτή. 
Η διαχείρισή τους γίνεται ως υπολείμματα κοπής, οπότε πρέπει να είναι αλεσμένα 
ή κατακερματισμένα πριν εισαχθούν για κομποστοποίηση. 

 

• Οι κομποστοποιήσιμες σακούλες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την κλίμακα της 
οικιακής κομποστοποίησης είναι σχεδιασμένες ώστε να είναι πιο εύκολα 
αποικοδομήσιμες. Είναι πιο πιθανό να σχιστούν, ειδικά καθώς τα βιο-απορρίμματα 
κρατώνται στο σπίτι για πολλές ημέρες, είτε χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με 
αεριζόμενο κάδο είτε όχι. Οι χρήστες με χαμηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης, είναι πιθανό να αντιδράσουν αρνητικά στο ότι οι σακούλες 
σχίζονται εύκολα, και, εάν δεν τους δοθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιούν 
εναλλακτικούς τύπους σάκων για να μεταφέρουν τα βιο-απορρίμματά τους στην 
τοποθεσία κοινοτικής κομποστοποίησης, είναι πιθανό ακόμα και να 
εγκαταλείψουν την όλη διαδικασία. 
 

Μία από τις πιο σημαντικές πτυχές της αποτελεσματικότητας ενός συστήματος 
κομποστοποίησης γειτονιάς είναι η εκπαίδευση τόσο των χρηστών όσο και των 
υπευθύνων της εγκατάστασης. Θα πρέπει να συνδέεται με τις αρχικές αλλά και τις 
μεταγενέστερες πρωτοβουλίες προκειμένου να συνδυάζει την κομποστοποίηση με τις 
ανάγκες κάθε είδους συλλογικής εγκατάστασης κομποστοποίησης. Και οι δύο πλευρές 
σε ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να κατανοήσουν τα βήματα που πρέπει να 
ακολουθηθούν για τον διαχωρισμό των βιο-απορριμμάτων και την ανατροφοδότηση, 
καθώς και τους λόγους που το κάνουν. 
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Είναι ζωτικής σημασίας οι «αρχηγοί» κομποστοποίησης (master composters) ή οι 
υπεύθυνοι για τη συντήρηση και παρακολούθηση των εγκαταστάσεων 
κομποστοποίησης να πραγματοποιούν επαγγελματικές επισκέψεις σε τακτική βάση και 
να διαθέτουν επαρκή πρακτική και επιστημονική γνώση για τον εντοπισμό και την 
αναγνώριση πιθανών ζητημάτων, ενώ εκτελούν τα απαραίτητα προληπτικά ή/και τα 
διορθωτικά μέτρα. 

 

Η ευκαιρία παρακολούθησης της διαδικασίας κομποστοποίησης έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στο πόσο αποτελεσματική είναι η διαχείριση οργανικών απορριμμάτων. Στην 
περίπτωση της συλλογικής κομποστοποίησης, η απόδοση της συσκευής, από την άποψη 
της «λειτουργίας» των κομποστοποιητών ή των μονάδων κομποστοποίησης, 
καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τους ακόλουθους παράγοντες: 

 

Παράγοντας Ζητήματα προς εξέταση 
Μέτρηση Ο αριθμός των χρηστών, ο τύπος του κομποστοποιητή και οι 

προδιαγραφές των οικιακών οργανικών απορριμμάτων και άλλων 
υλικών προς κομποστοποίηση είναι ζητήματα που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη. Ο ελλιπής σχεδιασμός της ικανότητας επεξεργασίας, οδηγεί 
σε μη βελτιστοποίηση των παραμέτρων της διαδικασίας, κάτι το 
οποίο διευκολύνει την εμφάνιση επιπλοκών και αποτρέπει την 
επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων. 

Ύψος περιεχόμενου 
μίγματος 

Τα φυσικά χαρακτηριστικά του υλικού προς επεξεργασία (μέγεθος 
σωματιδίων και πορώδες), καθώς και το επίπεδο πλήρωσης και άρα 
το ύψος του περιεχομένου του κομποστοποιητή, καθορίζουν τις 
ανάγκες όσον αφορά την ανάδευση (γύρισμα), την απορρόφηση 
νερού, το διογκωτικό υλικό κ.λπ. 

Οι υπηρεσίες της 
εγκατάστασης  

Η λειτουργική διαδικασία κάθε εγκατάστασης συλλογικής 
κομποστοποίησης, καθώς και η συχνότητα των τεχνικών επισκέψεων 
και των επισκέψεων συντήρησης, πρέπει να προσαρμόζεται στον 
χώρο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης τοποθεσίας 
εγκατάστασης. 

Συνθήκες της 
διαδικασίας 

Απαιτούνται εύλογες συνθήκες όσον αφορά ορισμένες παραμέτρους 
για την κατάλληλη βιοαποικοδόμηση της οργανικής ύλης: πορώδες, 
υγρασία, pH, οξειδώσιμη αναλογία C/N, μέγεθος σωματιδίων κ.λπ. 
Η διαδικασία λειτουργίας είναι ζωτικής σημασίας για τις βέλτιστες 
συνθήκες επεξεργασίας ανάλογα με το περιεχόμενο που 
κομποστοποιείται. 
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Σχέδιο δράσης 

 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα καθήκοντα των «αρχηγών» κομποστοποίησης 
(master composters) κατά τη διάρκεια των επισκέψεων παρακολούθησης και 
επισκευής στις εγκαταστάσεις κομποστοποίησης επιπέδου γειτονιάς. Συνιστάται 
τουλάχιστον μία επίσκεψη παρακολούθησης και δύο επισκέψεις επισκευής την 
εβδομάδα για να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία εξελίσσεται σωστά και για να υπάρχει 
ανταπόκριση σε περίπτωση κάποιου συμβάντος. 

 
Οι υπεύθυνοι/ες πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν σε 

κάθε περιοχή και να προσαρμόζουν τις αρχικές τους προβλέψεις αναφορικά με τον 
σχεδιασμό του προγράμματος των επισκέψεων συντήρησης και παρακολούθησης, 
δεδομένου ότι οι συμπεριφορές των χρηστών κάθε εγκατάστασης κομποστοποίησης 
μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές. 

 
Σε κάθε περίπτωση, οι υπεύθυνοι/ες, οι «αρχηγοί» κομποστοποίησης, πρέπει να 

έχουν λάβει κατάρτιση και εκπαίδευση για τη βέλτιστη εκτέλεση των εργασιών που 
περιγράφονται παρακάτω. 

 

Θερμοκρασία Είναι η παράμετρος που αντικατοπτρίζει σαφέστερα την 
κατάσταση της βιολογικής λειτουργίας της διαδικασίας. Πρέπει 
να μετρηθεί με ανιχνευτή θερμοκρασίας (θερμοστοιχείο ή Pt100) 
σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά σημεία της μάζας: στη μέση του 
κομποστοποιητή (θεωρητικά, η περισσότερο ενεργή θέση, ή το 
τμήμα με τη μέγιστη θερμοκρασία), στην περιοχή μετάβασης 
(θεωρητικά όχι τόσο ενεργή, χαμηλότερες θερμοκρασίες), και 
τέλος, δίπλα στα τοιχώματα του κομποστοποιητή (θεωρητικά το 
πιο κρύο τμήμα). Ο διαγώνιος έλεγχος των θερμοκρασιών είναι 
ένας καλός τρόπος δοκιμής. 
Η λήψη των μετρήσεων θερμοκρασίας θα πρέπει να γίνεται σε 
όλες τις μονάδες της τοποθεσίας κομποστοποίησης, ανεξάρτητα 
από την φάση της διαδικασίας στην οποία βρίσκονται. Η 
θερμοκρασία του αέρα πρέπει να καταγράφεται πριν καθοριστεί 
η θερμοκρασία στους κομποστοποιητές της τοποθεσίας. 

Υγρασία Η διατήρηση επαρκούς επιπέδου υγρασίας απαιτείται για να 
συνεχιστεί η διαδικασία κομποστοποίησης. Από τη μία, η 
υπερβολική υγρασία μπορεί να μειώσει δραστικά την 
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δραστηριότητα των αερόβιων μικροοργανισμών, με αποτέλεσμα 
δυσάρεστες οσμές. 
Από την άλλη, οι χαμηλές τιμές υγρασίας παρεμποδίζουν, εάν 
δεν σταματούν εντελώς, τη βιολογική δραστηριότητα, και ο 
μηχανισμός παύει. 
Αυτή η παράμετρος μπορεί να αναλυθεί ποσοτικά σε εργαστήριο 
από ένα τυποποιημένο δείγμα. Για την ανάλυση της παραμέτρου 
στο πεδίο, χρησιμοποιούνται ποιοτικές προσεγγίσεις για την 
μέτρηση των επιπέδων υγρασίας και για τον καθορισμό της 
ανάγκης ποτίσματος. Η λεγόμενη «μέτρηση με το χέρι» (fist 
measure) είναι ο απλούστερος τρόπος. 

Πορώδες ή 
βαθμός 
συμπίεσης 
 

Για να εξασφαλιστεί επαρκής κυκλοφορία του αέρα μέσα στη 
μάζα, το μίγμα της κομποστοποίησης πρέπει να έχει ένα ελάχιστο 
πορώδες. Η περιεκτικότητα σε υγρασία και η αναλογία 
διογκωτικού υλικού, καθώς και το μέγεθος των σωματιδίων, 
επηρεάζουν όλα την συμπύκνωση του υλικού. Μία σωστή 
αναλογία βιο-απορριμμάτων και διογκωτικού υλικού, ένα 
ομοιογενές αρχικό μίγμα και συχνές αναδεύσεις, 
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του κατάλληλου πορώδους. 
Τα υπολείμματα που βρίσκονται στον πάτο του θαλάμου 
κομποστοποίησης πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα, καθώς τα 
αποτελέσματα της συμπίεσης είναι πιο έντονα ακριβώς εκεί. 
Καθώς ο βαθμός συμπύκνωσης μπορεί να υπολογιστεί ποσοτικά 
μόνο σε εργαστήριο, κάνουμε ποιοτική εκτίμηση μέσω οπτικής 
παρατήρησης όταν αναδεύουμε το μίγμα. 

Επίπεδο 
γεμίσματος 
 

Χρησιμοποιείται μια μεζούρα για τη μέτρηση της απόστασης 
μεταξύ της επιφάνειας του υλικού επεξεργασίας και του 
ανώτατου ορίου του κομποστοποιητή εντός του 
θαλάμου/μονάδας κομποστοποίησης. 
Το επίπεδο γεμίσματος είναι η διαφορά μεταξύ αυτής της τιμής 
και του συνολικού ύψους φορτίου του θαλάμου. 

Οσμή Είναι αναγκαίο να ανιχνεύονται πιθανές οσμές κοντά στην 
εγκατάσταση κομποστοποίησης, καθώς και οσμές που πιθανόν 
εκλύονται κατά την ανάδευση. Αν η οσμή υποδεικνύει αναερόβιες 
λειτουργίες, πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να 
διορθωθεί η κατάσταση. Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη 
και η κατεύθυνση του ανέμου κατά την επιθεώρηση των οσμών 
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και των πιθανών αποτελεσμάτων. 
Διάφορα 
περιστατικά 
καταστροφών/ 
παρεμβολών 

Κάθε φορά που διαπιστώνεται ένα περιστατικό στην 
εγκατάσταση κομποστοποίησης, πρέπει να καταγράφεται και να 
αναφέρεται στις αρμόδιες αρχές. Ακόμη, πρέπει να λαμβάνονται 
τα απαραίτητα πειθαρχικά μέτρα. 

Αρχείο 
παρακολούθησης 

Ένα φύλλο παρακολούθησης πρέπει να συμπληρώνεται μετά από 
κάθε διαδικασία. Σε αυτό καταγράφονται όλα τα δεδομένα 
συγκεντρωμένα και υπολογισμένα σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
λειτουργίας. Κάθε εισαγωγή διογκωτικού/διαρθρωτικού υλικού, 
καθώς και το κλείσιμο των κομποστοποιητών πρέπει να 
αναφέρεται σε αυτό το αρχείο. Πολύ σημαντική είναι η λήψη και 
αποθήκευση φωτογραφιών για κάθε συμβάν, όπως περιστατικά 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, κατάσταση περιεχομένου, 
ελαττώματα της εγκατάστασης/τοποθεσίας κομποστοποίησης, 
κτλ.   

Διογκωτικό/ 
διαρθρωτικό 
υλικό 

Οι θάλαμοι πρέπει να είναι συνεχώς γεμάτοι με διογκωτικό υλικό, 
το οποίο πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και καλής 
ποιότητας. Είναι σημαντικό να εντοπίσουμε αξιόπιστο 
προμηθευτή του υλικού για κάθε εγκατάσταση 
κομποστοποίησης.  
Ένα ισχυρό διογκωτικό/διαρθρωτικό υλικό έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 
-Τα υπολείμματα είναι από ξυλώδη υλικά, όχι ποώδη, που 
προκύπτουν απευθείας από το κόψιμο των κλαδιών και των 
δέντρων, με ελάχιστη προηγούμενη επεξεργασία. 
-Τα υπολείμματα κοπής είναι αποστειρωμένα και διαχωρισμένα 
από όλους τους άλλους τύπους υπολειμμάτων. 

Καταγραφή Μετά την ολοκλήρωση των επισκέψεων της ημέρας, όλες οι 
λεπτομέρειες από το αρχείο παρακολούθησης πρέπει να 
εισαχθούν σε ένα σύστημα εγγραφών. Αυτό το σύστημα θα 
εξασφαλίσει ότι όλες οι παρτίδες βιο-απορριμμάτων που 
βρίσκονται υπό επεξεργασία στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις 
κομποστοποίησης γειτονιάς είναι καταγεγραμμένες και μπορούν 
να εντοπιστούν. 

Συλλογή 
δείγματος 

Όταν ληφθεί απόφαση ότι μια παρτίδα κομποστοποίησης (ή 
μέρος αυτής) πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω, συλλέγεται ένα 
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αντιπροσωπευτικό δείγμα του μίγματος σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο. 

 
 
Λίστα ελέγχου διαδικασίας 
 
Αναδεύσεις Μέσα στον κομποστοποιητή, το περιεχόμενο πρέπει να 

αναδεύεται σε συστηματική βάση. Κατά τη ζύμωση απαιτείται 
πιο εντατική και τακτική ανάδευση, ενώ κατά την ωρίμανση 
απαιτείται λιγότερα συχνή ανάδευση. Για αυτή τη διαδικασία, 
συνιστάται να χρησιμοποιείται ένας μακρύς αναδευτήρας με 
σπειροειδές άκρο. Ο κύριος στόχος των αναδεύσεων είναι η 
αποκατάσταση του πορώδες του μίγματος για τη διασφάλιση 
του αερισμού του υλικού. Πιο συγκεκριμένα, διαλύοντας 
σβώλους και μάζες συμπιεσμένου υλικού που ενδέχεται να 
εμφανιστούν στο μίγμα βιο-απορριμμάτων και διογκωτικού 
υλικού, διασφαλίζουμε την ομογενοποίησή του μίγματος, κατά 
την οποία τα επίπεδα υγρασίας των δύο προαναφερθέντων 
τύπων υλικού εξισώνονται. 

Πότισμα Όταν η υγρασία του μίγματος είναι χαμηλή, οφείλουμε να την 
επαναφέρουμε στα επιθυμητά επίπεδα με τη διαδικασία του 
ποτίσματος. Το πότισμα πρέπει να γίνεται με αργό ρυθμό κατά 
τη διάρκεια της ανάδευσης, για να διασφαλιστεί ότι η υγρασία 
κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη την ποσότητα του υλικού που 
ανακυκλώνεται στον κομποστοποιητή. 

Προσθήκη 
διογκωτικού/ 
συμπληρωματικού 
υλικού  

Απαιτείται προσθήκη διογκωτικού υλικού για την αποφυγή 
ακραίας συμπύκνωσης ή υπερβολικής υγρασίας στο μίγμα. Η 
προσθήκη πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά την ανάδευση του 
υλικού, ώστε να διασφαλιστεί η ομογενοιοποίηση του μίγματος.  

Άδειασμα κάδων Εάν στο χώρο της κομποστοποίησης υπάρχουν κάδοι για τις 
πλαστικές σακούλες, με τις οποίες οι χρήστες μεταφέρουν τα 
βιο-απορρίμματα τους, αυτοί οι κάδοι πρέπει να αδειάζονται σε 
κάθε επίσκεψη στο χώρο. 
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Ανεξάρτητα από τη μέθοδο και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την 

επεξεργασία οργανικών απορριμμάτων σε επίπεδο κοινότητας, πρέπει να 
πραγματοποιούνται τακτικές επισκέψεις από αρμόδιους που διαθέτουν την κατάλληλη 
κατάρτιση για τη λειτουργία ενός χώρου κομποστοποίησης, με άλλα λόγια, 
ανθρώπους που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις για τη διαδικασία της 
κομποστοποίησης και δύνανται να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα της, καθώς 
και την αποφυγή διάφορων προβλημάτων στον περιβάλλοντα χώρο. Αυτός ο ρόλος 
αναφέρεται συχνά ως «αρχηγός» κομποστοποίησης (master composter) και είναι 
κρίσιμος για την αποτελεσματικότητα του μοντέλου επεξεργασίας. 

 
Το κοινοτικό μοντέλο κομποτοποίησης προσφέρει νέες θέσεις εργασίας σε 

τοπικό επίπεδο. Ιδίως σε απομονωμένες αγροτικές περιοχές, το όφελος δεν 
περιορίζεται στην καθαυτή προσφορά νέων θέσεων εργασίας, καθώς η 
διαφοροποίηση της αγοράς εργασίας δύναται ενδεχομένως να ενθαρρύνει την 
εγκατάσταση νέου πληθυσμού. 

 
Η φύση του εγχειρήματος της κομποστοποίησης είναι τέτοια που μπορεί να 

πλαισιωθεί από επιχειρήσεις και οργανώσεις που προωθούν την ένταξη ατόμων που 

διατρέχουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού. Επιπλέον, ο κοινωνικός 
χαρακτήρας του μοντέλους κομποστοποίησης γειτονιάς, δηλαδή η δημιουργία νέων, 
τοπικών θέσεων εργασίας σε συνδυασμό με την κοινωνική ένταξη, συνεπικουρεί στην 
αποδοχή και στήριξη του εγχειτήματος από την τοπική κοινωνία.  

 
Οι κύριες ευθύνες των «αρχηγών» κομποστοποίησης χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες: την τεχνική και την κοινωνική. 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

 

Τα ακόλουθα συνιστούν τις εργασίες που πρέπει να επιτελεί ο «αρχηγός» 
κομποστοποίησης σε κάθε επίσκεψη: 
 
• Λαμβάνει μετρήσεις θερμοκρασίας από όλες τις μονάδες/θαλάμους της 

εγκατάστασης όπου υπάρχει αποθηκευμένο περιεχόμενο. 
• Εξετάζει το επίπεδο υγρασίας των υλικών που υποβάλλονται σε επεξεργασία στις 

μονάδες αυτές. 
• Ελέγχει το βαθμό συμπύκνωσης του υλικού επεξεργασίας (ή το πορώδες). 
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• Ελέγχει το ποσό της συμπλήρωσης των μονάδων/θαλάμων εισαγωγής. 
• Επιθεωρεί το χώρο κομποστοποίησης γειτονιάς για οσμές που υποδηλώνουν κακές 

συνθήκες λειτουργίας ή/και συντήρησης. 
• Παρακολουθεί την κατάσταση του χώρου για να εντοπίσει τυχόν προβλήματα και 

λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπισή τους. 
• Διεξάγει επισκέψεις συντήρησης. Δεν μπορούν να είναι τόσο τακτικές όσο οι 

επισκέψεις παρακολούθησης, επειδή συνδέονται με συγκεκριμένες δραστηριότητες 
διαχείρισης και λειτουργίας των κομποστοποιητών, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Οι βασικοί στόχοι αυτών των επισκέψεων 
είναι: 
◦ Ανάδευση υλικού μονάδων κομποστοποίησης. Έτσι διασφαλίζεται το πορώδες 

και η ομοιογένεια των υλικών, καθώς και οι συνθήκες χειρισμού τους. 
◦ Πότισμα του υλικού που εμφανίζει χαμηλό επίπεδο υγρασίας, προκειμένου να 

διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. 
◦ Μετακίνηση υλικού από τον έναν θάλαμο στον άλλο. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

διαδικασίας, πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλο το μεταφερόμενο υλικό έχει τις 
ίδιες συνθήκες υγρασίας και πορώδους, δηλαδή χαρακτηρίζεται από 
ομοιογένεια. 

◦ Επιπρόσθετη προσθήκη διογκωτικού/ συμπληρωματικού υλικού 
◦ Κοσκίνισμα του υλικού που θεωρείται ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο 

κομποστοποίησης. 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
 

Ο «αρχηγός κομποστοποίησης» (‘master composter’) είναι το φυσικό «πρόσωπο» 
αναφοράς για τους συμμετέχοντες/ουσες στην κομποστοποίηση γειτονιάς, ενώ 
βρίσκεται στη διάθεση τους για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ανησυχίες, σχόλια ή 
παράπονα. Είναι δυνατή η δια ζώσης επικοινωνία, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και άλλα συστήματα επικοινωνίας, όπως κινητό, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, γραφείο 
εξυπηρέτησης πελατών, κοινωνικά μέσα δικτύωσης κ.ά.. Κάποιες από τις πιο κρίσιμες 
ευθύνες του «αρχηγού» κομποστοποίησης είναι να υποστηρίζει τους χρήστες ατομικά, 
να ενεργοποιεί το ενδιαφέρον στο πεδίο και να ενθαρρύνει την ένταξη νέων χρηστών. 
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Το τελικό προϊόν 
 

Το κομπόστ είναι μια απολυμασμένη και σταθεροποιημένη ουσία, η οποία συνιστά 
προϊόν αερόβιας και θερμοφιλικής βιολογικής αποσύνθεσης που τελείται υπό 
ρυθμιζόμενες/ελεγχόμενες συνθήκες για εγκεκριμένα είδη βιοαποδομήσιμων 
οργανικών υλικών, τα οποία κατά κανόνα υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή. Αυτή η 
περιγραφή περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της έννοιας «κομπόστ» που αποτυπώνονται 
στους διάφορους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και κανόνες. 

 
Ο πρωταρχικός στόχος της χρήσης του κομπόστ είναι να προωθήσει την εμπλοκή 

και την ευαισθητοποίηση του κοινού στους τομείς της διαχείρισης οργανικών 
απορριμμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Για την επίτευξη των 
προαναφερθέντων, κρίνεται αναγκαία η χρήση του κομπόστ -είτε για τη γεωργία, είτε 
για την κηπουτική- σε περιοχές πλησίον της παραγωγής του. Κατά αυτό τον τρόπο, οι 
άνθρωποι αντιλαμβάνονται καλύτερα πώς να μεταχειρίζονται/ επεξεργάζονται 
ορθότερα την οργανική ύλη. Σε κάθε περίπτωση, η διανομή κομπόστ από τους Δήμους 
δεν αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο επιχειρηματικότητας, επομένως η πώληση ή 
η εμπορευματοποίησή του κομπόστ δεν θεωρείται μέρος του σχεδίου υλοποίησης 
κομποστοποίησης γειτονιάς. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις προϋποθέσεις που πρέπει 
να ληφθούν υπόψη για το κομπόστ που δημιουργείται σύμφωνα με αυτό το μοντέλο: 
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ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ (Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ) ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  
 
Οι χρήσεις και τα αναλυτικά κριτήρια που θα εξεταστούν θα καθορίζονται 
από τον τρόπο προσκομιδής του προϊόντος και τους υπάρχοντες 
κανονισμούς: 
1. Σακούλες ελαφρύτερες από 1 κιλό: Αν το κομπόστ συσκευάζεται σε 
σακούλες ελαφρύτερες από 1 κιλό, η παράδοση και η χρήση του 
εξαιρούνται από την τήρηση του εθνικού κανονισμού για τα λιπάσματα, 
κατά συνέπεια δεν απαιτείται έρευνα για το αν (το κομπόστ) χρησιμοποιείται 
για την «καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών ή αγγειόσπερμων (οικιακοί 
κήποι και φυτά εσωτερικού χώρου)» σε κατοικημένα σπίτια ή άλλες 
εγκαταστάσεις. Αυτό πρέπει να αναφέρεται σε σχετική ένδειξη. Είναι μια 
εξαιρετική, εναλλακτική λύση για προγράμματα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και για την προώθηση της χρήσης κομπόστ. 
2. Χύμα ή σακούλες βάρους άνω του 1 kg:  
Η ιχνηλασιμότητά του κομπόστ πρέπει να είναι εγγυημένη πριν τεθεί σε 
χρήση. Κάθε διασκορπισμένη παρτίδα πρέπει να συνδέεται με τα 
συνοδευτικά έγγραφα, είτε φυσικά είτε ηλεκτρονικά. Τα έγγραφα αυτά 
πρέπει να παρέχουν τις ακόλουθες λεπτομέρειες, όπως καθορίζονται από 
τους ισχύοντες κανονισμούς: 
 
Λίπασμα  
Αριθμός Καταχώρησης (ως λίπασμα). Σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες,   
εκχωρούνται αριθμοί παρτίδας και ελέγχου. Σε αυτή την περίπτωση δεν 
υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση, αλλά το προϊόν δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για οικονομική εκμετάλλευση από ιδιώτη. 
Η ανιχνευσιμότητα και ο ετήσιος έλεγχος, σε συμφωνία με την εθνική 
νομοθεσία, καθιστούν το κομπόστ «υπόστρωμα». Ο όρος «υπόστρωμα» ή 
«μέσο καλλιέργειας» υποδηλώνει ότι τα φυτά καλλιεργούνται σε 
περιβάλλοντα εκτός του φυσικού εδάφους. Όσον αφορά τις 
μικροβιολογικές παραμέτρους, αυτά που αναφέρονται στη χρήση 
λιπάσματος θεωρούνται επαρκή.  
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Χαρακτηριστικά κομπόστ 
 

Θα πρέπει να έχει σκούρο καφέ χρώμα, ομοιογενή όψη, χαλαρή δομή καθώς και 
να είναι απαλλαγμένο από μη οργανικά υλικά όπως γυαλί, πλαστικό, μέταλλο κ.ο.κ.. 
Επιπλέον, οι ιδιότητές του πρέπει να αντέχουν στο χρόνο, προκειμένου να 
αποφευχθούν ανεπιθύμητες οσμές ή άλλα ζητήματα που σχετίζονται με κομπόστ που 
διαθέτουν χαμηλό επίπεδο σταθεροποίησης ή/και ωριμότητας. Σε συνήθεις συνθήκες 
εφαρμογής, το κομπόστ είναι ακίνδυνο για τα δέντρα, την άγρια ζωή και τους 
ανθρώπους. 

  
Οποιοσδήποτε τύπος κομπόστ πρέπει να συνοδεύεται από αναγνωριστικά 

έγγραφα που περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τον αριθμό παρτίδας, τον κατασκευαστή 
και την προέλευση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση του κομπόστ, τις 
πιθανές χρήσεις του και τον τρόπο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή. 

 
Τα έγγραφα θερμοκρασίας πρέπει να περιλαμβάνονται στις αναφορές κάθε 

παρτίδας, για να διασφαλιστεί ότι το κομποστοποιημένο περιεχόμενο έχει εκτεθεί σε 
ενεργή θερμοφιλική φάση για τουλάχιστον 14 ημέρες στους 55°C. Αυτή η προϋπόθεση 
συνδέεται με την τήρηση των κανόνων που διέπουν τα ζωικά υποπροϊόντα (ABP) που 
δεν χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο. 
 

Διανομή και αποθήκευση 
 

Το τελικό κομπόστ πρέπει να διατηρείται στεγνό και να προστατεύεται από τον 
ήλιο, τον άνεμο και τη βροχή, είτε αποθηκεύεται σε σάκους είτε χύμα. Για την 
αποφυγή πιθανής μόλυνσης που προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες, από 
την παρουσία ζώων και τον πολλαπλασιασμό σπόρων τυχαίων καλλιεργειών, η 
πρόσβαση στο κομπόστ πρέπει να είναι ελεγχόμενη. 
 

Οδηγίες λειτουργίας και χρήσης 
 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, καθώς και στην 
αστική και οικιακή κηπουρική ως λίπασμα που εφαρμόζεται στην επιφάνεια ή θαμμένο 
στα πρώτα εκατοστά του εδάφους, σε αναλογία 0 έως 5 κιλά κομπόστ ανά 
τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με τις καλλιέργειες και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες. 
Δόσεις άνω των 250 κιλών αζώτου ανά εκτάριο δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
συνεχείς επιφάνειες άνω των 5.000 τ.μ.. 
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8. Καλές πρακτικές 

 
Παρακάτω περιγράφονται οι πολιτικές και οι πρακτικές διαχείρισης 

απορριμμάτων σε τέσσερις χώρες – στη Σουηδία, στη Γερμανία, στη Δανία και στην 
Ολλανδία. Δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή πολιτική για τα εν λόγω ζητήματα έχει σε 
μεγάλο βαθμό καθολικό χαρακτήρα, έμφαση δίνεται στις εθνικές ιδιαιτερότητες της 
κάθε περιοχής. Η επιλογή των χωρών υπαγορεύεται από τις δικές τους εκτιμήσεις. Οι 
υπό εξέταση χώρες χρησιμοποιούν τις πιο ενεργές κρατικές περιβαλλοντικές πολιτικές 
-στο επίπεδο της «εθνικής ιδέας»- κάτι που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 
αντικατοπτρίζεται στην πρακτική της διαχείρισης των απορριμμάτων. Η εμπειρία των 
πιο νότιων χωρών της ΕΕ -για παράδειγμα, της Γαλλίας ή της Ιταλίας- αξίζει επίσης 
προσοχή, αλλά στην νότια Ευρώπη υπάρχουν πολύ μεγάλες περιφερειακές διαφορές 
ως προς τον τρόπο με τον οποίο επιλύονται περιβαλλοντικά και υγειονομικά 
προβλήματα: Το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα από αυτή την άποψη είναι η Ιταλία. Οι 
«πιο βόρειες» χώρες που επισημαίνονται προς εξέταση αποφεύγουν τέτοιες διαφορές 
και υπό αυτή την έννοια είναι ολιστικές και συνεπείς «μελέτες περίπτωσης» που 
προσδιορίζουν τις πιο σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων. 
 
Σουηδία 
 
Η Σουηδία, ξεκίνησε τη δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος διαχείρισης 
απορριμμάτων πολύ νωρίς - αμέσως μετά την περίοδο του πολέμου-, γεγονός που 
αναμφισβήτητα συνδέεται με την κουλτούρα του λαού της. Το 1947, ιδρύθηκε η Avfall 
Sverige, η Σουηδική Ένωση Διαχείρισης Απορριμμάτων, με 400 μέλη, μέσω των οποίων 
αντιπροσωπεύεται το 99,9% του πληθυσμού της χώρας. Κατά τη δεκαετία του 1970, 
τέθηκαν τα θεμέλια της σύγχρονης νομοθεσίας στον τομέα διαχείρισης των 
απορριμμάτων. Το 1972, η Σουηδική Βουλή (Riksdag) έθεσε τους Δήμους υπεύθυνους 
για τη συλλογή και διάθεση οικιακών απορριμμάτων· το 1975, ξεκίνησε ένα 
πρόγραμμα κρατικής στήριξης για την κατασκευή θερμοηλεκτρικών σταθμών που 
λειτουργούν με απορρίμματα. Παράλληλα με την ανάπτυξη της καύσης 
απορριμμάτων, ξεκίνησε η προώθηση της ανακύκλωσης: στην περίπτωση αυτή, οι 
αρχές, πρώτον, καθοδηγούνται από την ιδέα της μείωσης των χώρων υγειονομικής 
ταφής και, δεύτερον, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των οικολόγων, οι οποίοι ήταν 
πάντα επικριτικοί ως προς την «απλή» καύση. Οι Δήμοι έχουν αναλάβει την ευθύνη 
του προγραμματισμού της διαχείρισης των απορριμμάτων στην περιοχή τους κατά 
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τέτοιο τρόπο, ώστε αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πόροι και ταυτόχρονα 
να μην ρυπαίνουν το περιβάλλον. 
 

Για να μειώσει τους χώρους υγειονομικής ταφής, η Σουηδική Βουλή εισήγαγε 
φόρο για τη διάθεση στους χώρους υγειονομικής ταφής το 2000, απαγόρευσε τη 
διάθεση εκρηκτικών απορριμμάτων το 2002 και τα οργανικά απορρίμματα το 2005· 
αργότερα, επιβλήθηκε φόρος και στην καύση οικιακών απορριμμάτων. Τα επόμενα 
χρόνια το εθνικό σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων ξεκίνησε να περνάει ολοένα και 
περισσότερο στην αγορά -με την εγκατάλειψη της πρακτικής της αποκλειστικής 
επεξεργασίας απορριμμάτων σε δημοτικό επίπεδο. Σήμερα, που έχει καθιερωθεί η 
"βασιζόμενη σε πόρους" (resource-based) προσέγγιση στο πρόβλημα, οι Δήμοι 
συλλέγουν μόνο το ένα τέταρτο των παραγόμενων απορριμμάτων και τα τρία τέταρτα 
ιδιωτικές εταιρείες. 

 
Έχει θεσπιστεί ένα σύστημα καταμερισμού αρμοδιοτήτων για τη συλλογή και 

επεξεργασία απορριμμάτων. Τα νοικοκυριά (Δήμοι) είναι υπεύθυνα για τη χωριστή 
συλλογή και τοποθέτηση απορριμμάτων σε κατάλληλους κάδους· τα σημεία συλλογής 
βρίσκονται συνήθως σε απόσταση 300 μέτρων από οποιοδήποτε νοικοκυριό. Οι 
ιδιοκτήτες σπιτιών και διαμερισμάτων πληρώνουν κατά μέσο όρο περίπου 2.000 SEK 
ετησίως για τη συλλογή απορριμμάτων (ο μέσος μισθός στη χώρα είναι περίπου 30.600 
κορώνες το μήνα). Διαφορετικά υλικά λαμβάνονται σε διαφορετικές ημέρες της 
εβδομάδας, έτσι ώστε κάθε πρωί οι κάτοικοι σπιτιών και διαμερισμάτων να βγάζουν 
σε κάδους ακριβώς τα απορρίμματα που η αποκομιδή τους θα γίνει αμέσως μετά 
(γεγονός που διευκολύνει επίσης τον δημοτικό έλεγχο ολόκληρης της διαδικασίας). Ο 
αριθμός των διαφορετικών υλικών που συλλέγονται διαφέρει από δήμο σε δήμο και 
μπορεί να είναι έως 10-15. Οι τοπικές αρχές είναι επίσης υπεύθυνες για την αποκομιδή 
των απορριμμάτων που παράγονται από καφέ, εστιατόρια, μαγαζιά, ιδρύματα, κτλ. 
Οργανώνεται επίσης «αποκομιδή απορριμμάτων από τις άκρες των δρόμων» 
(Roadside garbage collection). 
 

Ανάλογα με το προφίλ της δραστηριότητάς τους, οι Σουηδοί κατασκευαστές 
είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση των συστημάτων και των διαδικασιών συλλογής 
«των απορριμμάτων τους» - απορρίμματα χαρτιού, συσκευασίες, ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά απόβλητα, αυτοκίνητα, ελαστικά, μπαταρίες και φαρμακευτικά 
προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν στους καταναλωτές σχετικές πληροφορίες. 
Τέλος, οι επιχειρηματικές δομές πάσης φύσεως αναλαμβάνουν επίσης ευθύνες: 
συλλέγουν ό,τι δεν συλλέγεται από νοικοκυριά και παραγωγούς. 
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Το Linkoping, που βρίσκεται στα νότια της Σουηδίας, είναι η πέμπτη μεγαλύτερη 
πόλη της χώρας. Εδώ βρίσκονται η Biogas AB και η μονάδα της, η οποία παράγει 
βιοαέριο από τοπικά οργανικά απορρίμματα. Στο παρελθόν, η πόλη βρισκόταν στα 
πρόθυρα μιας περιβαλλοντικής καταστροφής: η αιθαλομίχλη, τα καλυμμένα με αιθάλη 
κτίρια και ένα υψηλό επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης ήταν συνηθισμένα φαινόμενα. 
Οι αρχές διέβλεψαν ως λύση στο πρόβλημα την ανάπτυξη της βιομηχανίας βιοαερίου, 
και το 1995 ξεκίνησε ένα πιλοτικό έργο για την παραγωγή βιοαερίου. Σήμερα, είναι η 
μεγαλύτερη επιχείρηση στον κόσμο και η Linkoping έχει γίνει συνώνυμη με τη 
«βιοαεριοποίηση» μιας σύγχρονης πόλης. Το εργοστάσιο επεξεργάζεται ετησίως 2000 
τόνους κοπριάς ζώων και 36.000 τόνους άλλων οργανικών απορριμμάτων που 
παράγονται από τοπικές επιχειρήσεις της βιομηχανίας τροφίμων - λίπη, λαχανικά, 
υπολείμματα σφαγείων. Η επεξεργαστική ικανότητα της επιχείρησης είναι 100.000 
τόνοι. Το εργοστάσιο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία: τα 
απορρίμματα διοχετεύονται μέσω ενός υπόγειου αγωγού μήκους 1,7 χλμ· ένας άλλος 
αγωγός προμηθεύει το έτοιμο αέριο για διανομή σε πρατήρια καυσίμων. 

 
Το βιοαέριο που παράγεται από το εργοστάσιο χρησιμοποιείται σε περίπου 100 

λεωφορεία στην πόλη (στην πραγματικότητα, σε ολόκληρη τη δημόσια συγκοινωνία 
της πόλης), στο μεγαλύτερο μέρος των εμπορευματικών μεταφορών και σε ένα 
σημαντικό μέρος των ελαφρών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των ταξί της 
πόλης. Το αποκορύφωμα της καινοτομίας του Linköping ήταν η έναρξη του πρώτου 
στον κόσμο τρένου με βιοαέριο, στο γειτονικό Westerwik. Στο κέντρο της Σουηδίας, 
η πόλη Örebro, που είναι η έβδομη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, ξεκίνησε την 
παραγωγή φυσικού αερίου για μετακίνηση το 2007. Το ήμισυ του αερίου που 
παράγεται σήμερα εκεί πηγαίνει στον τοπικό στόλο λεωφορείων, ο οποίος εξυπηρετεί 
τόσο αστικές όσο και προαστιακές αγροτικές διαδρομές, ενώ το άλλο μισό προμηθεύει 
δημοτικά βενζινάδικα και τη Στοκχόλμη, όπου η αγορά βιομεθανίου αναπτύσσεται 
εκθετικά. Το Örebro ήταν η πρώτη σουηδική πόλη που έθεσε ως στόχο την πλήρη 
εξάλειψη των ορυκτών καυσίμων. 

 
Επιπλέον, το βιομεθάνιο μετακίνησης παράγεται σε δώδεκα άλλες πόλεις στη 

Σουηδία - στην Uppsala, στη Vasteros, στις επαρχίες του Södermanland και 
Östergötland, γύρω από τη Στοκχόλμη και αλλού. Σήμερα, τα δύο τρίτα του στόλου 
των λεωφορείων της χώρας κινούνται με ανανεώσιμα καύσιμα. Στη Στοκχόλμη τα 
ανανεώσιμα καύσιμα κινούν το 90% των μέσων μαζικής μεταφοράς· η περιοχή της 
Στοκχόλμης έχει θέσει ως στόχο την πλήρη κατάργηση των ορυκτών καυσίμων στον 
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τομέα των μεταφορών έως το 2025. Μέχρι το 2030, το κράτος αναλαμβάνει το καθήκον 
να απεξαρτηθεί από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. 

 
Το Hammarby Shestad αναπλάθεται με γνώμονα τις περιβαλλοντικά καθαρές 

τεχνολογίες. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ακόμη και τα οικιακά 
απορρίμματα να τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους. Ωστόσο δεν μεταφέρονται έξω 
από την περιοχή με απορριμματοφόρα, αλλά φτάνουν στον σταθμό αποθήκευσης 
μέσω ειδικών αγωγών πολλών χιλιομέτρων, που λειτουργούν σαν «ηλεκτρική 
σκούπα». Η κατάργηση των απορριμματοφόρων έχει βελτιώσει σημαντικά την 
οικολογική ισορροπία στην περιοχή. Στον σταθμό, τα απορρίμματα αποθηκεύονται σε 
κάδους και στη συνέχεια μεταφέρονται σε μονάδα ανακύκλωσης απορριμμάτων. 
 

Επιπλέον, στο εργοστάσιο ανακύκλωσης απορριμάτων, τα απορρίμματα 
διαχωρίζονται και πάλι σε διαφορετικά τμήματα. Τα απορρίμματα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα σε μονάδες παραγωγής ενέργειας αναμιγνύονται με 
πριονίδι και στη συνέχεια καίγονται, ενώ η παραγόμενη από την καύση ενέργεια 
χρησιμοποιείται για θέρμανση και παροχή ζεστού νερού. Ένα ακόμη ενδιαφέρον 
σημείο: η τέφρα που απομένει μετά την καύση διαχωρίζεται επίσης. Το τμήμα της 
τέφρας που είναι ασφαλές χρησιμοποιείται στην κατασκευή δρόμων ως συστατικό της 
ασφάλτου ή στην παραγωγή τούβλων για την κατασκευή σπιτιών, ενώ το επικίνδυνο 
μέρος της τέφρας για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, απορρίπτεται ή θάβεται. 

 
Στο συνολικό όγκο, το σύνολο των επικίνδυνων απορριμμάτων δεν υπερβαίνει 

το 3%. Με άλλα λόγια, για τα σημερινά δεδομένα συνιστά ένα σύστημα διαχείρισης 
οικιακών απορριμμάτων που αγγίζει την τελειότητα! Σχεδόν όλα τα ανθρώπινα 
απορρίμματα χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στα σπίτια θέρμανση και ζεστό νερό. 
Χάρη στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, τόσο στην κατασκευή των σπιτιών όσο και 
στη χρήση ανακυκλωμένων υλικών, η κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε στο μισό. Και 
σχεδόν όλοι οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας μειώθηκαν επίσης κατά το ήμισυ. Αυτό 
αποτελεί για όλους εμάς ένα παράδειγμα αναφορικά με το πώς μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η σύγχρονη τεχνολογία. Ναι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των 
Σουηδών συναδέλφων μας, το κόστος κατασκευής τέτοιων κατοικιών υπερβαίνει κατά 
5-6% το κόστος κατασκευής συμβατικών κατοικιών, αλλά ταυτόχρονα παρέχεται η 
εξής δυνατότητα: στο μέλλον, το κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας θα μειωθεί 
στο μισό.» 
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Γερμανία 
 

Όπως σε όλη την Ευρώπη, στη Γερμανία η ουσιαστική θέσμιση της νομοθεσίας 
για τα απορρίμματα ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Μέχρι τότε, οι Δήμοι 
ήταν υπεύθυνοι για τη συλλογή απορριμμάτων -μια πρακτική που αποδείχθηκε σε 
μεγάλο βαθμό αναποτελεσματική: η τότε επικρατούσα κατάσταση αναγνωρίστηκε 
ευρέως ως οξεία «κρίση απορριμμάτων». Το 1972, ο Βασικός Νόμος της χώρας 
συμπληρώθηκε με ένα άρθρο που αναφέρει ότι η διαχείριση των απορριμμάτων ανήκει 
στην κοινή δικαιοδοσία των ομοσπονδιακών και κρατικών αρχών. Mετά το εν λόγω 
άρθρο, υιοθετήθηκε ο Νόμος για τη Διαχείριση Απορριμμάτων (αργότερα 
τροποποιήθηκε αρκετές φορές), που κυρίως στρεφόταν κατά των μικρών, συχνά μη 
εξουσιοδοτημένων χώρων διάθεσης απορριμμάτων (χωματερών) και υπαγόρευε την 
οργάνωση μεγάλων και κεντρικά διαχειριζόμενων χώρων υγειονομικής ταφής. 
Ταυτόχρονα -ως αντίδραση στην πρώτη ενεργειακή κρίση το 1973- ξεκίνησε η 
αναζήτηση τρόπων αξιοποίησης απορριμμάτων για την παραγωγή ηλεκτρισμού και 
θερμότητας. 

 
Σύμφωνα με τη γνώμη των ειδικών, ο νόμος του 1972 έφερε επανάσταση στην 

πρακτική της διαχείρισης απορριμμάτων στη Γερμανία. Πριν από την έγκρισή του, 
κάθε πόλη και αγροτικός οικισμός είχε τους δικούς του χώρους υγειονομικής ταφής: 
ο συνολικός αριθμός τους έφτανε τις 50 χιλιάδες. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, 
υπήρχαν μόνο 2.000 τέτοιοι χώροι και αργότερα ο αριθμός αυτός μειώθηκε πολύ 
περισσότερο, σε σημείο που σήμερα υπάρχουν 160 μεγάλοι χώροι υγειονομικής ταφής 
υψηλής τεχνολογίας. Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των μονάδων καύσης, των μονάδων 
ανακύκλωσης και των διαφόρων υποδομών για τη συλλογή αστικών απορριμμάτων 
αυξήθηκε εκθετικά. 
 

Ο Νόμος περί Συσκευασίας του 1991 έπαιξε τεράστιο ρόλο στη θέσπιση νέας 
νομοθεσίας για τα «σκουπίδια» της χώρας. Εκείνη την εποχή, τα υλικά συσκευασίας 
αντιπροσώπευαν έως και το ήμισυ όλων των οικιακών απορριμμάτων και έως και το 
ένα τρίτο του βάρους όλων των απορριμμάτων γενικά, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά 
βαρύ φορτίο για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Η λύση στο πρόβλημα ήταν η 
μεταβίβαση της ευθύνης για τη συλλογή και διάθεσή τους σε κατασκευαστές, 
εισαγωγείς και διανομείς αγαθών. Δημιουργήθηκε το λεγόμενο "Dual System" 
(«Δυαδικό Σύστημα») της Γερμανίας (Duales System Holding GmbH & Co), σήμερα είναι 
μια κοινή μετοχική εταιρεία με τη συμμετοχή κατασκευαστών αγαθών, αλυσίδων 
λιανικής και εταιρειών διαχείρισης απορριμμάτων (συνολικά, σχεδόν χίλιοι 
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συμμετέχοντες). Η «δυαδικότητα» του συστήματος έγκειται στο γεγονός ότι 
δημιουργήθηκε μια επιπλέον γραμμή συλλογής απορριμμάτων: από τότε, εκτός από 
τους συνήθεις κάδους σκουπιδιών των υπηρεσιών κοινότητας, ειδικοί κάδοι του 
«δυαδικού συστήματος» εγκαταστάθηκαν σε Γερμανικές πόλεις για τη συλλογή 
απορριμμάτων από κατασκευαστές. 
 
Σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, ο κατασκευαστής μπορεί είτε να οργανώσει 
τη συλλογή και την εξαγωγή των πακέτων και των εμπορευματοκιβωτίων «του» είτε, 
με ορισμένους όρους βάσει συμβάσεων, να μεταβιβάσει αυτήν την ευθύνη στις 
εταιρείες που αποτελούν μέρος του "δυαδικού συστήματος". Σε αυτή τη δεύτερη 
περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους μιας άδειας, αποκτά τη λεγόμενη «Πράσινη 
Βούλα» (der Grune Punkt) - ένα ειδικό σήμα (εικονόγραμμα) που σημαίνει ότι ο 
κατασκευαστής έχει καλύψει εκ των προτέρων όλα τα έξοδα επεξεργασίας των 
απορριμμάτων του και εγγυάται την αποδοχή και την ανακύκλωση σημαντικών υλικών 
συσκευασίας. Με άλλα λόγια, το εικονόγραμμα "Green dot" πάνω στη συσκευασία 
σημαίνει ότι ο κατασκευαστής απαλλάσσεται στο εξής από την υποχρέωση της 
συλλογής των χρησιμοποιημένων συσκευασιών από το κοινό, και όλη η ευθύνη για 
την εν λόγω εργασία μεταβιβάζεται σε εταιρείες που ανήκουν στο "δυαδικό σύστημα" 
(ή σε μια από τις άλλες οκτώ μεγάλες εταιρείες που συλλέγουν και ανακυκλώνουν 
πακέτα σε εθνικό επίπεδο). Το κόστος του τέλους της άδειας καθορίζεται ανάλογα με 
τα υλικά, το βάρος και τον τύπο της συσκευασίας, και συνήθως κυμένεται από 15 έως 
70 pfennigs ανά τεμάχιο. Με την πάροδο του χρόνου, το «δυαδικό σύστημα», εκτός 
από τις συσκευασίες χαρτιού και χαρτονιού, κάλυψε ένα ολόκληρο φάσμα 
απορριμμάτων: πλαστικά, γυαλί, λαμαρίνες, αλουμίνιο και σύνθετα υλικά. 

 
Καθώς το "δυαδικό σύστημα" εξελίχθηκε, η πρακτική του υιοθετούνταν ολοένα 

και περισσότερο, ακόμα και εκτός Γερμανίας. Με εξαίρεση έναν μικρό αριθμό κρατών 
που αναπτύσσουν τα δικά τους συστήματα ευθύνης παραγωγού, η Πράσινη Βούλα 
(Green Dot) χρησιμοποιείται πλέον σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη και είναι σήμα 
κατατεθέν σε 170 χώρες. 
 

Επί του παρόντος, ο ακρογωνιαίος λίθος ολόκληρου του συστήματος διαχείρισης 
απορριμμάτων και ταυτόχρονα το θεμέλιο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη 
Γερμανία είναι ο λεγόμενος Νόμος περί Κυκλοφορίας (Closed Material Cycle Law), που 
υιοθετήθηκε το 1994, στη συνέχεια συμπληρώθηκε επανειλημμένα και λειτουργεί επί 
του παρόντος στην έκδοση του 2012. Σκοπός του νόμου είναι η ριζική μείωση της 
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αποτέφρωσης απορριμμάτων υπέρ διαφορετικών τρόπων διαχείρισης, κυρίως υπέρ 
της «πρόληψης» και της επανάχρησης. 

 
Όσον αφορά το τεχνικό του επίπεδο, το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης 

απορριμμάτων στη Γερμανία είναι ένα από τα πιο ανεπτυγμένα στον κόσμο. 
 
Τα επίπεδα επεξεργασίας για διάφορες ροές απορριμμάτων έχουν επιτευχθεί 

πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έτσι, πάνω από το 90% των οικιακών 
απορριμμάτων ανακυκλώνεται, ενώ για την Ευρώπη στο σύνολό της, το ποσοστό αυτό 
είναι κατά μέσο όρο 37%. Το συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης για διάφορα υλικά στη 
Γερμανία έχει ξεπεράσει το 80%. Η ανακύκλωση πλαστικών φιαλών εξοικονομεί 
ενέργεια για την παροχή θέρμανσης περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων του Βερολίνου 
για 130 ημέρες. 

  
Σε προγράμματα και τεχνολογίες ανακύκλωσης DEEP, ένας αυξανόμενος 

αριθμός εταιρειών ανακυκλώνει μεταχειρισμένο πλαστικό σε νέα μπουκάλια για ποτά 
ή σε προϊόντα για την κλωστοϋφαντουργία. 
 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου ξεπέρασε τα 100 δισεκατομμύρια 
ευρώ ετησίως. Ο τομέας διαχείρισης απορριμμάτων απασχολεί περίπου 250.000 
άτομα, από μηχανικούς και διαχειριστές έως απλούς εργάτες στην κοινότητα που 
βγάζουν τα σκουπίδια έξω. Τμήματα διαχείρισης απορριμμάτων εμφανίστηκαν σε 
πανεπιστήμια· υπάρχουν επίσης ξεχωριστά όλα τα είδη επαγγελματικής κατάρτισης 
για αυτόν τον κλάδο. 

 
 
Δανία 

 
Η Δανία πιστεύεται ότι ήταν η πρώτη από τις σημερινές χώρες της ΕΕ που άρχισε 

να αναπτύσσει μια εθνική πολιτική διαχείρισης απορριμμάτων. Το 1858, ψηφίστηκε 
ένας νόμος, ο οποίος υποχρεώνει όλες τις πόλεις της χώρας, ξεκινώντας από την 
Κοπεγχάγη, να αναπτύξουν κανόνες που θα ρυθμίζουν τις υγειονομικές συνθήκες της 
αστικής ζωής. Αυτή ήταν η αρχή της σύγχρονης δημοτικής υποδομής απορριμμάτων, 
όπου οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες για την παροχή νερού, την αποχέτευση και τη 
συλλογή απορριμμάτων. Την ίδια περίπου χρονική περίοδο, άρχισαν να λειτουργούν 
τα πρώτα εργοστάσια φυσικού αερίου, ακολούθησαν οι μονάδες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας φυσικού αερίου και, τέλος, οι εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης: 
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σήμερα όλα αυτά καλύπτονται με τον όρο «δημοτικές επιχειρήσεις». Δεδομένου ότι οι 
περισσότεροι Δήμοι της Δανίας είναι πολύ μικροί για να χειριστούν μεγάλα έργα, 
έχουν αναπτυχθεί διαδημοτικά συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων. 

 
Το 1997, η Δανία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγόρευσε νομικά τους 

χώρους υγειονομικής ταφής για απορρίμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
καύση με σκοπό την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

Η πρώτη μονάδα καύσης απορριμμάτων στη Δανία χτίστηκε το 1903 στην 
επικράτεια του Δήμου Frederiksberg στο κέντρο της Κοπεγχάγης και αποτέλεσε το 
πρώτο εργοστάσιο που συνδυάζει παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας 
στη χώρα. Στη συνέχεια, το πλησιέστερο νοσοκομείο προμηθεύτηκε με ατμό, ζεστό 
νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Έκτοτε, έχουν κατασκευαστεί δεκάδες μονάδες καύσης 
απορριμμάτων. Ουσιαστικά κάθε πόλη στη χώρα διαθέτει τη δική της μονάδα καύσης 
απορριμμάτων, είτε μεγαλύτερη είτε μικρότερη. Η Δανία κατατάσσεται πρώτη στην 
Ευρώπη όσον αφορά την ετήσια παραγωγή απορριμμάτων ανά κάτοικο ("κιλό κατά 
κεφαλήν ανά έτος"), καίγοντας ή ανακυκλώνοντας τα περισσότερα απορρίμματα της, 
ενώ στέλνει πολύ λιγότερα σε χώρους υγειονομικής ταφής συγκριτικά με άλλες 
χώρες. 
 

Εδώ, στο ίδιο επίπεδο με τη Σουηδία, έχει επιτευχθεί η υψηλότερη κατά κεφαλήν 
ικανότητα καύσης απορριμμάτων στην Ευρώπη - 591 κιλά για τη Σουηδία και 587 για 
τη Δανία. 
 
Όταν, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η κυβέρνηση της χώρας ανέλαβε το καθήκον 
να επανασχεδιάσει το σύστημα θέρμανσης, οι πέντε Δήμοι, παρά τις διαφορές στο 
μέγεθος και στα συμφέροντα τους, ένωσαν τις δυνάμεις τους. Κατά συνέπεια, οι Δανοί 
απέκτησαν ένα ευέλικτο σύστημα με απλή τεχνολογία που λειτουργεί σχεδόν σε κάθε 
τύπο καυσίμου και μπορεί να «γυρίσει» από τον ένα τύπο στον άλλο. Οι μονάδες 
καύσης απορριμμάτων στη Δανία, ενσωματωμένες στο σύστημα παροχής θερμότητας 
και ηλεκτρικής ενέργειας των πόλεων, εξοικονομούν εκατομμύρια βαρέλια 
πετρελαίου και φυσικού αερίου: 1 τόνος απορριμμάτων ισούται με περίπου 200 λίτρα 
καύσιμο πετρελαίου. Μόνο στην Κοπεγχάγη, περίπου το 30% της ετήσιας κατανάλωσης 
θερμότητας προέρχεται από ενέργεια από τα απορρίμματα. Το υπόλοιπο της 
θερμότητας παράγεται από γεωθερμική ενέργεια και καύσιμα όπως σφαιρίδια ξύλου, 
άχυρο, φυσικό αέριο, πετρέλαιο και άνθρακας.
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Το 1989, οι δήμοι είχαν την πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση των απορριμμάτων 
που παράγονταν στην επικράτειά τους, ενώ ταυτόχρονα βρίσκονταν σε συνεργασία 
με τους αρμόδιους οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα και τις βιομηχανικές 
επιχειρήσεις. Οι αρχές της εγγύτητας και της αυτάρκειας τηρούνται: υπάρχουν 
εγκαταστάσεις καύσης σχεδόν σε κάθε δήμο ή οργανώνονται σε διαδημοτική βάση. 
Ως εκ τούτου, έχει αναπτυχθεί αυτό που αναγνωρίζεται στον κόσμο ως «Δανικό 
μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων». Οι ειδικοί επισημαίνουν τα ακόλουθα στοιχεία 
και χαρακτηριστικά αυτού του μοντέλου: 

 
1. Διαθεσιμότητα ενός συνεκτικού και συνεπούς συστήματος νομικής 

ρύθμισης, δημόσιας διοίκησης, σχεδιασμού και δημόσιου ελέγχου. 
 

2. Ένας σαφής διαχωρισμός ρόλων, ευθυνών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
παραγόντων συστήματος - κράτους, των περιφερειακών και τοπικών αρχών, των 
παραγωγών απορριμμάτων και των εταιρειών διαχείρισης απορριμμάτων. 
 

3. Καλά δοκιμασμένη δομή όλων των δραστηριοτήτων διαχείρισης 
απορριμμάτων: το σύστημα καλύπτει όλους τους τύπους απορριμμάτων (οικιακά, 
βιομηχανικά και επικίνδυνα)· την πλήρη ευθύνη φέρουν οι τοπικές αρχές, οι οποίες 
καθορίζουν τις μεθόδους συλλογής και περαιτέρω επεξεργασίας απορριμμάτων 
καθώς και τα ακόλουθα: τους κανόνες βάσει των οποίων καθοδηγούνται αυστηρά οι 
παραγωγοί απορριμμάτων, την αυστηρή τήρηση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», 
τη διαχωρισμένη συλλογή/αποκομιδή. 

 
Στη Δανία, οι Δανοί εμπειρογνώμονες τονίζουν, «έχει βρεθεί μια ολόκληρη σειρά 

λύσεων για την επίλυση του προβλήματος διαχείρισης απορριμμάτων: ιδιωτικά, 
δημόσια-ιδιωτικά ημι-δημόσια, δημόσια και διαδημοτικά». 
 
Το πόσο μεγάλο μέρος καταλαμβάνει η διαχείριση απορριμμάτων στην εθνική 
συνείδηση της χώρας φαίνεται από την ιστορία της κατασκευής μιας μονάδας καύσης 
στην πόλη Roskilde, πρώην κατοικία των Δανών βασιλιάδων. Το αρχιτεκτονικό και 
κατασκευαστικό έργο πραγματοποιήθηκε από τον διάσημο Ολλανδό αρχιτέκτονα E. 
van Egeraat, νικητή πολλών βραβείων στην Ευρώπη. Σήμερα η μονάδα καύσης στο 
Roskilde είναι ένα σύμβολο της Πράσινης Δανίας. Όπως ο ίδιος ο E. van Egeraat 
περιγράφει την ιδέα του έργου του, «τη νύχτα, η διάτρητη και φωτιζόμενη πρόσοψη 
μετατρέπει το εργοστάσιο σε έναν απαλό λαμπρό φάρο που συμβολίζει τη διαδικασία 
παραγωγής ενέργειας. Αρκετές φορές την ώρα, μια σπίθα φωτός μετατρέπεται αργά 
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σε φλόγα που καίει, φωτίζοντας ολόκληρο το κτίριο. Όταν αυτή η «φωτιά» σβήσει, 
το κτίριο μοιάζει σαν εναπομένουσα στάχτη». 
 

Παρόλη την επιτυχία της στη χρήση απορριμμάτων για παραγωγή θερμότητας 
(σε εθνική κλίμακα, αυτό καλύπτει πάνω από το 20% της ζήτησης για θερμότητα) η 
Δανία τα τελευταία χρόνια θέτει νέες προκλήσεις στον εαυτό της. Αναγνωρίζεται ότι 
η καύση - μια περιβαλλοντικά προβληματική βιομηχανία - μπορεί να αντικατασταθεί 
από ή να λειτουργήσει συνδυαστικά με την παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας, 
αιολικής ενέργειας και βιοαερίου. Το 2013, η κυβέρνηση δημοσίευσε μια εθνική 
έκθεση που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, «Δανία χωρίς 
απορρίμματα: περισσότερη ανακύκλωση, λιγότερη καύση». Εν τω μεταξύ, τέθηκε σε 
ισχύ η λεγόμενη Ενεργειακή Συμφωνία, που δημιουργήθηκε στο υψηλότερο κρατικό 
επίπεδο με τη συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος ειδικών και εκπροσώπων των 
πολιτικών κομμάτων: ο εθνικός στόχος που διατυπώθηκε στη Συμφωνία είναι να 
διασφαλιστεί η πλήρης αποδέσμευση της Δανίας από τα ορυκτά καύσιμα έως το 2050, 
σε συνδυασμό με μία μεγάλη αύξηση της χρηματοδότησης σχεδίων για την παραγωγή 
βιοενέργειας. 

 
Εν τω μεταξύ, νέες μορφές κρατικών ιδιωτικών εταιρικών σχέσεων και 

συνεργασίας μεταξύ εταιρειών κάνουν την εμφάνισή τους. Από αυτή την άποψη, ο 
δήμος Kalundborg καταδεικνύει αυτό που έχει χαρακτηριστεί «βιομηχανική συμβίωση» 
- «η πρώτη πραγματικά λειτουργική βιομηχανική συμβίωση στον κόσμο» ή αλλιώς το 
μεγαλύτερο οικο-βιομηχανικό πάρκο στον κόσμο. Εδώ τα υπολείμματα από την 
παραγωγή μετατρέπονται άμεσα σε πόρους που χρησιμοποιούνται εκ νέου στην 
παραγωγή. Έτσι, τα αγροτικά υπολείμματα αποστέλλονται σε μια εταιρεία που 
παράγει βιοαιθανόλη από αυτά, η οποία (αιθανόλη) αγοράζεται από μια τοπική 
εταιρεία. Το δημοτικό εργοστάσιο CHP παράγει θερμότητα και ηλεκτρισμό, ενώ τα 
απορρίμματά του αγοράζονται από μία εταιρεία γύψου. Συνολικά, υπάρχουν εννέα 
μεγάλες εταιρείες σε καθεστώς «συμβίωσης», μερικές από τις οποίες είναι οι 
μεγαλύτερες στη Δανία. Η εμπειρία του Kalundborg προωθείται ευρέως σήμερα ως 
πρότυπο για την οργάνωση των Δήμων του μέλλοντος. 
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Ολλανδία 
 
 

Σε γενικές γραμμές, το Ολλανδικό σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων είναι 
πανομοιότυπο με εκείνο που έχει αναπτυχθεί σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης 
που ηγούνται αυτού του τομέα. Η Ολλανδία διακρίνεται κυρίως από το γεγονός ότι 
εδώ, σε κρατικό επίπεδο και ως πρώτη εθνική προτεραιότητα, έχει τεθεί ο στόχος της 
σταδιακής μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία. Το 2014, η κυβέρνηση της χώρας, 
υπό την προσωπική επίβλεψη του Πρωθυπουργού, ανέπτυξε ένα ειδικό πρόγραμμα, 
το οποίο συντομογραφείται ως RACE, - “The Realization of Acceleration of a Circular 
Economy” (Η Πραγματοποίηση της Επιτάχυνσης μιας Κυκλικής Οικονομίας)». Το 2016, 
ξεκίνησε ένα «ευρείας διακυβέρνησης πρόγραμμα», το «Κυκλική Ολλανδία έως το 
2050»: τα σχετικά έγγραφα τονίζουν τον οριζόντιο, διακυβερνητικό χαρακτήρα του 
έναντι του τμηματικού. 

 
Το πρόγραμμα προβλέπει δύο χρονικούς ορίζοντες, όπου για τον πρώτο - έως 

το 2030 - ο στόχος είναι να επιτευχθεί μείωση κατά 50% στη χρήση των «πρωτογενών 
πόρων»: ορυκτών, καυσίμων υδρογονανθράκων και μετάλλων. Σήμερα, σε εθνική 
κλίμακα, οι κεντρικές και τοπικές αρχές μαζί με τους ειδικούς και τους κατασκευαστές 
εργάζονται σε 17 κατηγορίες προϊόντων, προσδιορίζοντας πού και πώς να αυξήσουν 
την «κυκλικότητα». Στους «τομείς μετάλλου και ηλεκτρικών» (όπως ορίζονται από 
τους Ολλανδούς ειδικούς), για τα προϊόντα που ορίζονται ως «βασικά προϊόντα 
μετάλλου» -δηλαδή τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, οι οικιακοί υπολογιστές, οι 
τηλεοράσεις, οι συσκευές αναπαραγωγής βίντεο και DVD, άλλα καταναλωτικά 
ηλεκτρονικά είδη, οι λαμπτήρες φωτισμού, τα πλυντήρια, οι φούρνοι μικροκυμάτων, 
τα ψυγεία και άλλες συσκευές- αναζητούνται ευκαιρίες για τη βελτίωση της ποιότητας 
τους, τη αύξηση της διάρκειας ζωής τους, την εξασφάλιση επισκευών,την πλήρη 
επανάχρηση και ανακύκλωση στο τέλος του «κύκλου ζωής» τους. 

 
Εκτιμάται ότι η οικονομική αξία αυτού του «κυκλικού τομέα» για τις παραπάνω 

ομάδες προϊόντων είναι ήδη πάνω από 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ και αυξάνεται κατά 
περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. 
 

Έχουν εντοπιστεί πέντε τομείς προτεραιότητας (προγράμματα) που απαιτούν 
προσοχή για τη διεύρυνση της «κυκλικότητας»: «βιομάζα και τρόφιμα», «πλαστικά 
είδη», «παραγωγή», «κατασκευές», «καταναλωτικά αγαθά». 
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Στο "βιοτικό τομέα" έχουν εντοπιστεί 34 ροές απορριμμάτων, που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την επίλυση διαφόρων οικονομικών προβλημάτων. Σε γενικές 
γραμμές, ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες, ως εξής: 
 

• Πρωτογενείς ροές  - απορρίμματα παράγονται κατά τη συγκομιδή, αποθήκευση 
και μεταφορά γεωργικών προϊόντων 

 

• Δευτερογενείς ροές - απορρίμματα παράγονται κατά τη μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα 

 

• Τριτογενείς ροές – απορρίμματα από νοικοκυριά και άλλα 
 

•     Ροές από «Τελικούς» παραγωγούς και καταναλωτές (σε καφετέριες, 
εστιατόρια κλπ.) 

 
Όλα αυτά συγκροτούν έναν πολύ σημαντικό πόρο. Το 64% του εδάφους της 

χώρας καταλαμβάνεται από γεωργική παραγωγή· εκτιμάται ότι μια πληρέστερη 
ανακύκλωση απορριμμάτων που παράγονται σε αυτόν τον τομέα μπορεί να φέρει στην 
εθνική οικονομία έως και 1 δισεκατομμύριο ευρώ προστιθέμενης αξίας ετησίως, 
κυρίως λόγω της παραγωγής βιοαερίου. 

 
Ολλανδοί ειδικοί διακρίνουν εννέα επίπεδα «κυκλικότητας» - το λεγόμενο 9 Re. 

Σε φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας, αυτά είναι: 
 

-άρνηση υπερβολικής χρήσης πρώτων υλών (Refuse/Άρνηση) 
 

-μείωση χρήσης πρώτων υλών (Reduce/Μείωση) 
 

-επανάχρηση (Reuse/Επανάχρηση) 
 

-συντήρηση και επισκευή (Repair/Επισκευή) 
 

-εκσυγχρονισμός (Refurbish/Εκσυγχρονισμός) 
 

-παραγωγή νέων προϊόντων από τμήματα των παλιών προϊόντων 
(Remanufacture/Ανακατασκευή) 

 



 

100 

 

-χρήση του προϊόντος για άλλους σκοπούς (Repurpose/Επαναπροσδιορισμός 
χρήσης) 

 
-ανακύκλωση και επανάχρηση υλικών (Recycle/Ανακύκλωση) 

 
-παραγωγή ενέργειας από υλικά (Recover/Ανάκτηση) 
 
Η κυκλική οικονομία σε εθνικό επίπεδο εκφράστηκε μέσα από το 

κίνημα/πρόγραμμα των «κυκλικών πόλεων». 
 

Το Αμστερνταμ συνιστά την κορωνίδα του προαναφερθέντος κινήματος καθώς 
εκεί έχει θεσπιστεί το πλέον αποτελεσματικό πρόγραμμα για την όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη ανάκτηση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Εκεί, επίσης, η ιδέα της 
επέκτασης της σφαίρας των υπηρεσιών κατά τρόπο τέτοιο, ώστε η «χρήση» (όπως 
«ενοικίαση») να αντικαθιστά την «ιδιοκτησία» γίνεται όλο και πιο δημοφιλής. 

 
Το 2015, υιοθετήθηκε ένας χάρτης πορείας για την μετάβαση του Άμστερνταμ 

προς μια κυκλική οικονομία, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε μια επί του 
συνόλου «Επισκόπηση Κυκλικής Πόλης» (“City Circle Scan”). Η τελευταία στοχεύει  
στον εντοπισμό των προβληματικών σημείων που εμποδίζουν ολόκληρη τη διαδικασία 
και στον καθορισμό περαιτέρω σχεδίων για την αντιμετώπισή τους. Επιπλέον, στην εν 
λόγω επισκόπηση εντοπίστηκαν σημεία όπου α) είναι δυνατή η εξοικονόμηση "ροών 
υλικών" και β) υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας. Οι «κυκλικές» 
μέθοδοι χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην ανοικοδόμηση. «Στο κυκλικό 
Άμστερνταμ», γράφουν οι Ολλανδοί ειδικοί, «έμφαση δίνεται στην ‘έξυπνη’ 
κατεδάφιση. Κατά την κατεδάφιση παλαιών κτιρίων, δομικά στοιχεία και υλικά που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε νέες κατασκευές διασώζονται αντί να απορρίπτονται, 
ώστε να διατηρήσουν τη φυσική και οικονομική τους αξία. Σε τέτοια έργα, εκχωρείται 
μια ειδική περιοχή (για παράδειγμα, ένας αχρησιμοποίητος χώρος κοντά σε μια δομή), 
όπου αποθηκεύονται υλικά για χρήση στην κατασκευή νέων κτιρίων ή στην 
ανακαίνιση παλαιών. Για όλα αυτά, δημιουργούνται ειδικές βάσεις δεδομένων, που 
συνδέονται μεταξύ τους στο διαδικτυακό σύστημα αγοράς, όπου πωλητές και 
αγοραστές μπορούν εύκολα να επικοινωνούν μεταξύ τους». 

 
Η κατασκευή νέων κτιρίων υπόκειται στην αρχή του «έξυπνου σχεδιασμού», 

σκοπός της οποίας είναι η ενσωμάτωση του κτιρίου σε μια «περιφερειακή κυκλική 
αλυσίδα» που λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των τοπικών μεταφορών, την 
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τοποθεσία των γραφείων και των κατασκευαστικών εταιρειών, τις απαιτήσεις των 
κατοίκων και των ιδιοκτητών ακινήτων. Τα σπίτια είναι χτισμένα με «αρθρωτό και 
ευέλικτο» τρόπο, επιτρέποντας τη δυνατότητα αναδιαμόρφωσης κατοικιών χωρίς 
ριζική ανοικοδόμηση. 
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Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων τροφίμων 
 

Μιλάνο: Συλλογή απορριμμάτων τροφίμων από πόρτα σε πόρτα σε 
πυκνοκατοικημένη περιοχή 
 

Το Μιλάνο είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς μια μεγάλη, 
πυκνοκατοικημένη πόλη έχει ενσωματώσει τη διαχείριση οικιακών απορριμμάτων 
τροφίμων. Με 1,4 εκατομμύρια κατοίκους, περισσότερο από το 80% των οποίων ζουν 
σε πολυκατοικίες, και πυκνότητα πληθυσμού άνω των 7.000 ατόμων/τ.χλμ., το 
Μιλάνο έχει γίνει πρότυπο για άλλες πόλεις σε όλο τον κόσμο όσον αφορά τη 
διαχείριση απορριμμάτων τροφίμων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία (2019), το Μιλάνο από μόνο του δεσμεύει 
περίπου 105 κιλά απορριμμάτων τροφίμων κατά κεφαλήν ανά έτος. Αυτό είναι 
αξιοσημείωτο δεδομένου ότι η συνολική ποσότητα απορριμμάτων τροφίμων που 
παράγεται κατά κεφαλή εκτιμάται σε περίπου 120 κιλά.  
Το 2014, η πόλη του Μιλάνου εισήγαγε τη συλλογή οικιακών απορριμμάτων 
τροφίμων, διανέμοντας σε κάθε νοικοκυριό έναν εξαεριζόμενο κάδο κουζίνας 10 
λίτρων και ένα ρολό με 25 κομποστοποιήσιμες σακούλες, με απώτερο σκοπό την 
ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού. Έκτοτε, τα ευρήματα καταδεικνύουν χαμηλό 
βαθμό ρύπανσης, περίπου 5% (τριμηνιαία εκτίμηση σε συνάρτηση με την ποσότητα). 
Το Μιλάνο ήταν το τελευταίο «τυφλό σημείο» στο χάρτη, στην ουσία ο τελευταίος 
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δήμος χωρίς συλλογή βιο-απορριμμάτων σε μια περιοχή όπου ο διαχωρισμός των 
απορριμμάτων τροφίμων είχε επιβληθεί εδώ και αρκετά χρόνια σε όλους σχεδόν τους 
γειτονικούς Δήμους. Αυτός ήταν ένας από τους κύριους παράγοντες για την 
αποτελεσματική εγκαθίδρυση διαχωρισμένης αποκομιδής. Οι άνθρωποι περίμεναν 
από καιρό την εν λόγω αλλαγή, για αυτό και καλωσόρισαν τα επιπλέον καθήκοντα 
της χρήσης του εξαεριζόμενου κάδου κουζίνας, της συγκέντρωσης απορριμμάτων 
τροφίμων σε κομποστοποιούμενες σακούλες και την επακόλουθη τοποθέτηση τους 
στον «χώρο απορριμμάτων» του κτηρίου ή της περιοχής. Η τοποθέτηση κάδων και 
σάκων απορριμμάτων έξω από το κτίριο λίγες ώρες πριν από την αποκομιδή τους και 
στη συνέχεια η μεταφορά των κάδων πάλι μέσα, απαιτεί αφοσίωση και ειδική 
φροντίδα από τους πολίτες, ωστόσο εχει ιδωθεί ως ένα λογικό «τίμημα». Ένα σύστημα 
από πόρτα σε πόρτα που χρησιμοποιεί συγκεκριμένες σακούλες για τα εναπομείναντα 
απορρίμματα και για τις πλαστικές συσκευασίες, επιτρέπει επιτόπιους ελέγχους από 
μια ειδική ομάδα, η οποία δύναται να επιβάλλει πρόστιμα, στην περίπτωση μη τήρησης 
των κανόνων. 
 
 

Οικονομικά εργαλεία για την προώθηση αυτόνομης συλλογής τροφικών 
απορριμμάτων: Επιβολή χρεώσεων για το χώρο υγειονομικής ταφής της 
Καταλονίας 
 

Το πρόγραμμα χρέωσης και επιστροφών φόρου των χώρων υγειονομικής ταφής 
στην Καταλονία είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς μια κυβέρνηση μπορεί να 
ενθαρρύνει τη συστηματική και συνεπή ανακύκλωση των βιο-απορριμμάτων. Παρά 
την απουσία εισφοράς για την υγειονομική ταφή σε εθνικό επίπεδο, το άρθρο 16 του 
Ισπανικού νόμου περί απορριμμάτων απαιτεί από τους οργανισμούς απορριμμάτων 
των αυτόνομων κοινοτήτων (περιφέρειες) να κάνουν χρήση οικονομικών οφελών 
ώστε να ενθαρρύνουν την μείωση των απορριμμάτων και το διαχωρισμό στην πηγή. 
Η Καταλονία ανέπτυξε ένα πρόγραμμα επιβράβευσης, το οποίο διαχειρίζεται ο 
Καταλανικός Οργανισμός Απορριμμάτων, με σκοπό να καταστήσει την αφαίρεση και 
επεξεργασία των βιο-απορριμμάτων από την υγειονομική ταφή ή την αποτέφρωση 
λιγότερο δαπανηρή. 

 
Το πλεόνασμα εσόδων από τον φόρο διάθεσης θα απορροφάται από τις 

διαδικασίες βιολογικής επεξεργασίας βιο-απορριμμάτων και μηχανικής-βιολογικής 
επεξεργασίας υπολειμμάτων, με τα υπόλοιπα έσοδα να επιστρέφονται στα τοπικά 
συμβούλια, ανάλογα με τα αποτελέσματά τους για ξεχωριστή διαλογή βιο-
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απορριμμάτων. Απαιτείται ο καθορισμός συντελεστών, για να ληφθεί υπόψη η 
ποιότητα των βιο-απορριμμάτων που συλλέγονται, πράγμα που απαιτεί την 
ολοκλήρωση μιας υποχρεωτικής σειράς αναλύσεων σύνθεσης απορριμμάτων, που 
χρηματοδοτούνται εν μέρει από την εισφορά υγειονομικής ταφής. 

 
Για την προώθηση της διαχωρισμένης αποκομιδής βιο-απορριμμάτων, ο φόρος 

αυξάνεται (για τους χώρους υγειονομικής ταφής, ανερχόταν σε 47,1 ευρώ/τόνο το 
2020, με προτεινόμενη αύξηση σε 70 ευρώ/τόνο το 2024)· κοινότητες που δεν 
παρουσιάζουν ένα σχέδιο δράσης πληρώνουν υψηλότερο φόρο. Σχεδόν όλοι οι δήμοι 
έχουν υιοθετήσει ανεξάρτητη διαχείριση βιο-απορριμμάτων, και ο στόχος για το εγγύς 
μέλλον είναι η έμφαση στη συνέπεια (επίπεδα μόλυνσης κάτω του 10%) και στην 
ποσότητα, καθώς και η δοκιμασία νέων συστημάτων αποκομιδής. 

 

Δικτύωση στη Γαλλία για την ενθάρρυνση της συλλογής απορριμμάτων 
τροφίμων: Compost Plus Reseau 
 

Το Reseau Compost Plus (compostplus.org) είναι ένα δίκτυο Δήμων στη Γαλλία 
που προωθεί την ανεξάρτητη διάθεση βιο-απορριμμάτων, το οποίο έχει εγκαταλειφθεί 
εδώ και πολλά χρόνια λόγω της ευρείας χρήσης των χώρων κομποστοποίησης μικτών 
απορριμμάτων. Το δίκτυο συγκέντρωσε ομάδες πρωτοπόρων για την ξεχωριστή 
συλλογή βιο-απορριμμάτων. 
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Το δίκτυο ιδρύθηκε σε εθνικό επίπεδο το 
2011 από έξι κοινότητες που αποφάσισαν 
να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σε 
αυτόν τον τομέα. Αποτελείται πλέον από 
28 ενώσεις που περιλαμβάνουν 
πληθυσμό περίπου 9 εκατομμυρίων 
ανθρώπων. Η ανακύκλωση των 
απορριμμάτων τροφίμων είχε ξεκινήσει 
στις αρχές του 2002 από ορισμένα από τα 
μέλη της, όπως η ένωση του Lorient (25 
Δήμοι, 207.000 κάτοικοι), με μεγάλη 
επιτυχία, με περίπου 40 κιλά 
απορρίμματα τροφίμων να συλλέγονται 
κατά κεφαλήν ανά έτος. Ένα άλλο 
παράδειγμα καλών πρακτικών είναι το 
Syndicat Mixte του Thann – Cernay, το 
οποίο συλλέγει 66 κιλά απορριμμάτων 
κατά κεφαλήν.  

 
Το Reseau Compost Plus ασχολείται με την ενημέρωση του κοινού και δημοσιεύει 
οδηγούς με εξαιρετικές συμβουλές και εκτιμήσεις κόστους. Το δίκτυο διαχειρίζεται 
ένα σήμα ASQA για κομπόστ που πιστοποιεί την συμμόρφωση με υψηλά στάνταρ, και 
επίσης φιλοξενεί τοπικές δράσεις που προωθούν καλές πρακτικές ξεχωριστής 
διαλογής απορριμμάτων.  
 

 
Νέες προσεγγίσεις στο ζήτημα των απορριμμάτων τροφίμων 
 

Έργα για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων χρηματοδοτούνται από 
ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Για παράδειγμα, τα απορρίμματα τροφίμων 
βρίσκονται στον πυρήνα πολλών πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται από την Κοινή 
Επιχείρηση Βιομηχανικών Βιοπροϊόντων (Bio-based Industries Joint Undertaking/ BBI 
JU), μια συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρήσεων και Καινοτομίας (European Business and 
Innovation Centre - BIC). 
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Το έργο Agrimax (agrimax-project.eu) δεν αφορά σε οικιακά απορρίμματα 
τροφίμων, αλλά καταδεικνύει πώς τα γεωργικά υπολείμματα επεξεργασίας σπόρων 
και τροφίμων μπορούν να μετατραπούν σε μια ευρεία γκάμα ειδών υψηλής αξίας.  

 
Τα σάκχαρα δεύτερης γενιάς μπορούν επίσης να βρεθούν στα αστικά στερεά 

απορρίμματα, τα οποία αποτελούνται είτε από μικτά οικιακά υπολείμματα είτε από 
απορρίμματα που έχουν απορριφθεί κατά τη διαδικασία επεξεργασίας και 
ανακύκλωσης και περιλαμβάνει επίσης μεγάλες ποσότητες υλικών χαρτιού ή 
χαρτονιού (λιγνοκυτταρινικά υλικά). 

 
Το έργο VAMOS (vamosbbi.com) επιδιώκει να αποδείξει τη βιωσιμότητα της 

παραγωγής και της αξίας σακχάρων δεύτερης γενιάς από το οργανικό κλάσμα των 
αστικών στερεών απορριμμάτων, ενώ αποτελεί έργο κλίμακας επίδειξης 
(demonstration scale). Τα σάκχαρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 
τριών προϊόντων με βάση βιο-προϊόντα για μη-τροφικές εφαρμογές αφής, 
επιτρέποντας σε αυτά τα χαμηλής αξίας υπολειμματικά σάκχαρα να παράγουν 
ανταγωνιστικά, ασφαλή, φθηνά και υψηλής απόδοσης υλικά με βάση βιολογικά 
προϊόντα. Με αυτόν τον τρόπο, η πρωτοβουλία VAMOS θα μεταμορφώσει τη 
βιομηχανία δημιουργώντας μια νέα αλυσίδα εφοδιασμού. 
 

Το έργο URBIOFIN (urbiofin.eu) δείχνει ότι η μετατροπή του οργανικού 
κλάσματος των αστικών στερεών απορριμμάτων σε ημι-βιομηχανική κλίμακα είναι 
τεχνικά, εμπορικά και περιβαλλοντικά εφικτή. Χρησιμοποιεί μια ιδέα αστικών 
βιοδιυλιστηρίων για να παράγει χημικά υλικά δόμησης, βιοπολυμερή και πρόσθετα 
από βιο-απορρίμματα. Το URBIOFIN θα παρέχει τελικά μια σύγχρονη, περιβαλλοντικά 
αποδοτική λύση απέναντι στη συμβατική διάθεση του οργανικού κλάσματος αστικών 
απορριμμάτων. 

 
 

Βέλτιστες πρακτικές στις χώρες δικαιούχων έργων  

Τουρκία 
  

Τριάντα κοινότητες βραβεύτηκαν για την επιτυχή εφαρμογή της πρακτικής 
μηδενικών απορριμμάτων στην Τουρκία. 
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Η ιδέα, την οποία προώθησε η Πρώτη Κυρία Emine Erdoğan, διαδόθηκε 
καταρχάς στους δημόσιους οργανισμούς και μετά στον ιδιωτικό τομέα. Στο πλαίσιο 
της πρωτοβουλίας ανακυκλώθηκαν χιλιάδες ανακυκλώσιμα υλικά, μέσα σε τέσσερα 
χρόνια από την εκκίνησή της. 

 
Συμπεριλαμβάνονται έργα που προβλέπουν τη συλλογή απορριμμάτων από τη 

θάλασσα, την παραλαβή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από πόρτα σε πόρτα και τη 
δημιουργία λιπάσματος (κομπόστ) από ανακυκλωμένα υλικά. 

 

 

Η ιδέα έχει προχωρήσει πολύ από το 
2017, όταν ξεκίνησε, ενώ έχει 
τραβήξει την προσοχή του κοινού. Τα 
πλαστικά απορρίμματα ευθύνονται 
για σχεδόν το 80% των τοξινών που 
βρίσκονται στα υδάτινα σώματα. Η 
συνεχιζόμενη πανδημία της COVID19 
επιδείνωσε το πρόβλημα μόλυνσης, 
ιδιαίτερα λόγω των απορρίψεων 
μασκών και πλαστικών γαντιών που 
χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της 
νόσου. 

   
Τα απορρίμματα αυτά προστέθηκαν στα ήδη υπάρχοντα πλαστικά. Σύμφωνα με τους 
επιστήμονες, το 75% των μασκών και των γαντιών θα επιπλέουν, πλημμυρίζοντας 
χώρους υγειονομικής ταφής και υδάτινες οδούς εάν δεν ληφθούν προφυλάξεις. 
 

Η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας ενθαρρύνει τους ανθρώπους να είναι πιο 
προσεκτικοί όταν απορρίπτουν χρησιμοποιημένες μάσκες και γάντια, προσθέτοντας 
ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προειδοποιήσει ότι πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από 
άλλα σκουπίδια. 

 
Όλα τα δημόσια ιδρύματα, σύμφωνα με την Ερντογάν, διαδραματίζουν κρίσιμο 

ρόλο στις εκστρατείες μηδενικών απορριμμάτων και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα 
της ανακύκλωσης. Η πρωτοβουλία Zero Waste (Μηδενικά Απορρίμματα) επιδιώκει να 
ενθαρρύνει την αποτελεσματική χρήση των σπάνιων πόρων, καθώς και να μειώσει και 
να αφαιρέσει τα απορρίμματα διαχωρίζοντάς τα για ανακύκλωση στην πηγή. Το 
προεδρικό συγκρότημα ήταν το πρώτο που εφάρμοσε μια πολιτική μηδενικών 
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απορριμμάτων και σύντομα ακολούθησαν τα υπουργεία. Χιλιάδες δημόσιοι φορείς 
συμμετείχαν στην πρωτοβουλία από το 2017, ανακυκλώνοντας σχεδόν όλα τα 
απορρίμματα που παράγουν, από χαρτί μέχρι φρούτα. Εκτός από τα περιβαλλοντικά 
οφέλη, το έργο προβλέπεται να εξοικονομήσει στη χώρα περίπου 20 δισεκατομμύρια 
TL (2,45 δισεκατομμύρια δολάρια) κάθε χρόνο έως το 2023 και να δημιουργήσει 
100.000 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Ο στόχος είναι να αυξηθεί το 
ποσοστό ανακύκλωσης της χώρας από 13% σε 35%. 

 
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Αστικής Ανάπτυξης Murat Kurum ανακοίνωσε ότι οι 
δημόσιοι φορείς σε όλες τις πόλεις θα ολοκληρώσουν τη μετάβαση σε ένα σύστημα 
μηδενικών απορριμμάτων έως το τέλος του 2022. Σύμφωνα με τον Kurum, το σχέδιο 
έχει υιοθετηθεί από 49.000 κτίρια μέχρι στιγμής. «Με τα σπίτια μας με μηδενικά 
απορρίμματα, εξοικονομούμε δισεκατομμύρια λίρες. Χιλιάδες τόνοι απορριμμάτων 
ανακυκλώνονται και χιλιάδες τόνοι θαλάσσιων απορριμμάτων απομακρύνονται. 
Περιορίσαμε επίσης τη χρήση πλαστικών σακουλών, που είναι ο πιο σημαντικός 
περιβαλλοντικός ρύπος, κατά 80%», είπε. Τον Ιανουάριο του 2019, απαγορεύτηκε η 
δωρεάν πλαστική σακούλα σε όλα τα καταστήματα, από σούπερ μάρκετ μέχρι 
πολυκαταστήματα. Οι επιχειρήσεις χρεώνουν τώρα 0,25 TL ανά σακούλα. Πολλοί 
καταναλωτές μετά την απαγόρευση έχουν στραφεί σε τσάντες από καραβόπανο αντί 
για πλαστικές σακούλες. 

 
Ο Κουρούμ δήλωσε ότι 9 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 6 

εκατομμυρίων μαθητών, ενημερώθηκαν σχετικά με την ανακύκλωση ως αποτέλεσμα 
των προσπαθειών τους, ενώ τα παιδιά φάνηκε να προσαρμόζονται στις συνήθειες της 
ανακύκλωσης. 
 

Η Τουρκία έχει αρχίσει να δίνει έμφαση στη διαχείριση απορριμμάτων μετά από 
αυξανόμενα περιβαλλοντικά ζητήματα τα τελευταία χρόνια, με τους Δήμους που είναι 
υπεύθυνοι για τη συλλογή απορριμμάτων να ανανεώνουν τα συστήματα αποκομιδής 
τους. 

 
Ένα προτεινόμενο νομοσχέδιο για τη δημιουργία ενός περιβαλλοντικού φορέα 

για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης εγκρίθηκε από την 
κοινοβουλευτική επιτροπή φέτος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Τουρκία καταναλώνει 
περίπου 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο και μεταλλική 
συσκευασία ετησίως και στοχεύει να αυξήσει το ποσοστό ανακύκλωσης για 
συσκευασίες στο 90%. Θα επιβάλλονται πρόστιμα σε όσους συλλαμβάνονται να 
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ρυπαίνουν δημόσιους χώρους με απορρίμματα, καθώς και σε εταιρείες που αρνούνται 
να συμμετάσχουν στο εθνικό σύστημα ανακύκλωσης που επικεντρώνεται στις 
πολιτικές μηδενικών απορριμμάτων της χώρας. 
 
 
Ελλάδα 
 

Η βασική πρακτική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα είναι η ανάθεση από την 
Κεντρική Διοίκηση της ευθύνης για τη διαχείριση απορριμμάτων στις Δημοτικές 
υπηρεσίες. Οι Δήμοι καλούνται να εφαρμόσουν τη νομοθεσία. Η έλλειψη πόρων και 
υποδομών για εφαρμογή, η έλλειψη χρονοδιαγράμματος και ελέγχου της εφαρμογής 
της νομοθεσίας από την κεντρική διοίκηση καταγράφηκαν μεταξύ των βασικών 
προβλημάτων της αποτελεσματικότητας της βασικής πρακτικής. 
 

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες καλές πρακτικές στον τομέα της εφαρμογής της 
έρευνας και παρατίθενται παρακάτω. 

 
◦ LIFE RE- WEEE 

 
Το έργο LIFE RE-WEEE έθεσε τα θεμέλια για την πρόληψη και την επανάχρηση, 

ξεκινώντας με τα απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
Ολοκληρώθηκε μετά από 5 χρόνια εργασίας για την ανάπτυξη της υποδομής 
«προετοιμασία για επανάχρηση» και τη δημιουργία μιας κουλτούρας πρόληψης 
παραγωγής απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 
Πρόκειται για ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το εργαλείο χρηματοδότησης της 
ΕΕ, το Life Environment. Εταίροι του έργου είναι η Ανακύκλωση Συσκευών ως 
Συντονιστής Εταίρος, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, η Εταιρεία Οικολογικής 
Ανακύκλωσης, το Πράσινο Ταμείο, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, καθώς και το 
Ευρωπαϊκό δίκτυο RREUSE. 

 
Στο πλαίσιο του Έργου και σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Κυκλική 

Οικονομία και τις βασικές αρχές που το διέπουν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 
αναπτύχθηκαν δύο Κέντρα Διαλογής. Το πρώτο Κέντρο Διαλογής λειτούργησε στην 
Αττική τον Φεβρουάριο του 2019 από την εταιρεία "ECORESET", η οποία 
δραστηριοποιείται επίσης σε άλλες επιχειρήσεις διαχείρισης ΑΗΗΕ, και το δεύτερο 
στην Κεντρική Μακεδονία τον Ιούλιο του 2019 από την εταιρεία "HERMES IKE" σε 
συνεργασία με το Δήμο Ωραιόκαστρου, ο οποίος παραχώρησε την κτιριακή υποδομή. 
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Ο εξοπλισμός και η κατασκευή του Κέντρου Διαλογής χρηματοδοτήθηκαν από το 
Πράσινο Ταμείο. 

 
Τα ΑΗΗΕ που οδηγούνται στο Κέντρο Διαλογής προέρχονται κυρίως από τα 

καταστήματα όπου παραδίδονται από τους πολίτες. Οι κύριες εργασίες που 
πραγματοποιούνται στο Κέντρο Διαλογής είναι η συλλογή, η ταξινόμηση (οπτική 
επιθεώρηση) και η κατηγοριοποίηση των ΑΗΗΕ, ανάλογα με την κατάστασή τους, 
προκειμένου να ακολουθήσει η προετοιμασία για επανάχρηση ή επεξεργασία. Η 
λειτουργία του Κέντρου Διαλογής πραγματοποιείται σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές που αναπτύχθηκαν από το έργο LIFE RE-WEEE για όλα τα στάδια της 
εργασίας. 
 

Τα δύο Κέντρα Διαλογής λειτουργούν με το ίδιο σχέδιο διαχείρισης, όσον αφορά 
τη διαχείριση ΑΗΗΕ. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας τους, η 
διαχείριση των Κέντρων συγχρηματοδοτήθηκε κατά 60% από την ΕΕ, ενώ το υπόλοιπο 
κόστος για την υπηρεσία «προετοιμασία για επανάχρηση» καλύφθηκε από την 
Ανακύκλωση Συσκευών. 
 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας τους, συνολικά 3.100 τόνοι 
ΑΗΗΕ ελέγχθηκαν οπτικά και για τα δύο Κέντρα ΔΙαλογής, ενώ πάνω από το 50% 
(1.600 τόνοι) οδηγήθηκαν σε περαιτέρω προπαρασκευαστικές εργασίες για 
επανάχρηση. 347 τόνοι (11%) από αυτούς που έχουν υποβληθεί σε οπτική επιθεώρηση, 
έχουν περάσει επιτυχώς όλη την προετοιμασία για επανάχρηση και είναι 
Επαναχρησιμοποιήσιμος Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (ΕΗΗΕ), ενώ 104 
τόνοι έχουν ήδη πωληθεί στην ελληνική και διεθνή αγορά. Ο μη ΕΗΗΕ μεταφέρθηκε 
στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας με τις οποίες συνεργάζεται η Ανακύκλωση 
Συσκευών. 
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι την υψηλότερη δυνατότητα επανάχρησης παρουσιάζει 
ειδικός εξοπλισμός, όπως POS, καθώς και φορητοί υπολογιστές και tablets. Από τα 
1.615 τμήματα φορητών υπολογιστών και tablets που πέρασαν με επιτυχία την οπτική 
επιθεώρηση, το 19% έχει ήδη πωληθεί (323 τεμάχια), ενώ από τα 1.612 κομμάτια 
ειδικού εξοπλισμού, όπως POS, που πέρασαν με επιτυχία την οπτική επιθεώρηση, το 
93% ήδη πωλήθηκε (1.500 τεμ). 

  
Μετά το τέλος του έργου, η υποδομή θα συνεχίσει να λειτουργεί από τους 

συμβαλλόμενους "ECORESET" και "HERMES IKE" για τουλάχιστον 5 χρόνια συνολικά, 
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σύμφωνα με την συμφωνία συνεργασίας με την Ανακύκλωση Συσκευών και με 
δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας. Η Ανακύκλωση Συσκευών θα συμμετάσχει 
στις δαπάνες διαχείρισης για την παρεχόμενη υπηρεσία «προετοιμασίας 
επανάχρησης» σε τιμή που καθορίζεται από τη διαδικασία υποβολής προσφορών. Ο 
Οδηγός για την πρόληψη παραγωγής ΑΗΗΕ και τις ορθές πρακτικές διαχείρισης ΑΗΗΕ 
θα διανεμηθεί σε αντίστοιχα συστήματα στην Ευρώπη καθώς και εντός της ΕΕ. 

 
Στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας κουλτούρας πρόληψης παραγωγής ΑΗΗΕ, 

σχεδιάστηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα RE-WEEE για ανταλλαγή ή δωρεά Ηλεκτρικών 
και Ηλεκτρονικών Συσκευών, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο του έργου 
www.reweee.gr. Την πλατφόρμα μπορούν να επισκεφθούν πολίτες και κοινωνικές 
επιχειρήσεις, καθώς θα συνεχίσει να λειτουργεί. Ο στόχος του έργου είναι να γίνει 
ευρύτερα γνωστό και να προωθηθεί μέσω δράσεων δημοσιότητας. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατά τη διάρκεια του έργου, διοργανώθηκαν 7 εκδηλώσεις "Repair Café", στις 
οποίες οι πολίτες μπορούσαν να επιδιορθώσουν δωρεάν κάποια ζημιά στις μικρές τους 
συσκευές, αλλά επίσης να μάθουν πώς να επιδιορθώνουν μόνοι τους εύκολες, 
συνηθισμένες ζημιές στις συσκευές τους. Σύμφωνα με σχέδιο νόμου που βρίσκεται υπό 

http://www.reweee.gr/
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διαβούλευση, δράσεις παρόμοιες με εκείνες του "Repair Café" θα μπορούν να 
πραγματοποιηθούν σε τυπικά κέντρα επανάχρησης που θα δημιουργηθούν από τις 
τοπικές αρχές. Επίσης, στο πλαίσιο του έργου, αναπτύχθηκαν Οδηγοί για τους πολίτες 
με συμβουλές για την παράταση της διάρκειας ζωής των συσκευών τους, καθώς και 
τρόπους για την επισκευή τους σε περίπτωση απλών βλαβών. Σύμφωνα με τον 
σχεδιασμό, οι Οδηγοί θα διανεμηθούν σε Δήμους και καταστήματα ηλεκτρικών ειδών. 

 
Το έργο LIFE RE-WEEE θα αποτελέσει τη βάση για την εφαρμογή της στρατηγικής 

για την Κυκλική Οικονομία που καθορίστηκε από την ΕΕ από το 2016 με προτεραιότητα 
στον ΟΗΕ. Το έργο θα συμβάλει επίσης στις δράσεις του LIFE-IP CEI-Greece 
«Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», πάντα σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις του πρόσφατα εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
2020-2030, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις για επανάχρηση και δράσεις που 
σχετίζονται με την κυκλική οικονομία. 
 

https://www.reweee.gr/el/what-is-going-on/teliki-synenteyksi-typoy-
toy-ergoy-life-re-weee 

 

 

◦ Μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων και βιο-απορριμμάτων από την 
ΠΕΦΔΣΑ 

 
Η Περιφερειακή Ένωση Φορέων Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων (ΠΕΦΔΣΑ) 

της Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), η οποία προέκυψε από τη συγχώνευση 14 
διαφορετικών και μικρότερων οργανισμών (Νομικά Πρόσωπα ΠΕΦΔΣΑ), λειτουργεί ως 
Δημόσιος Φορέας από την 01.01.2014. Οι μέτοχοι της Περιφερειακής Ένωσης ΠΕΦΔΣΑ 
είναι και οι 38 Δήμοι της ΠΚΜ, ενώ καλύπτεται ολόκληρη η γεωγραφική περιοχή της 
Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία αποτελείται από 7 νομούς (Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, 
Σέρρες, Πέλλα, Ημαθία, Πιερία, Κιλκίς). Η αρμοδιότητα και η ευθύνη του ΠΕΦΔΣΑ 
ξεκινά από τη στιγμή που ο Δήμος, με τον εξοπλισμό και τους ανθρώπινους πόρους 
που διαθέτει, ολοκληρώνει τη συλλογή των απορριμμάτων. Από εκεί και πέρα, η 
διαχείριση των συλλεγόμενων απορριμμάτων αποτελεί ευθύνη της ΠΕΦΔΣΑ. 

 
Η ΠΕΦΔΣΑ θεωρεί τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Ανατολικού 

Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τη Μονάδα Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων του Δυτικού Τομέα Κ. Μακεδονίας, τη Μονάδα Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων του Νομού Σερρών και τις Κεντρικές Εγκαταστάσεις Απορριμμάτων 

https://www.reweee.gr/el/what-is-going-on/teliki-synenteyksi-typoy-toy-ergoy-life-re-weee
https://www.reweee.gr/el/what-is-going-on/teliki-synenteyksi-typoy-toy-ergoy-life-re-weee
https://www.reweee.gr/el/what-is-going-on/teliki-synenteyksi-typoy-toy-ergoy-life-re-weee
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Σερρών ως τα κύρια έργα για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδιασμού. 
Έχουν υπάρξει ωστόσο διαμαρτυρίες και εκκλήσεις προς το Κρατικό Συμβούλιο από 
Δήμους και πολίτες, κατά της τοποθέτησης ορισμένων από αυτές τις μονάδες στα 
συγκεκριμένα σημεία και έχει ασκηθεί κριτική ότι τα απορρίμματα προετοιμάζονται 
για αποστολή σε εγκαταστάσεις καύσης και για αποτέφρωση στη βιομηχανία 
τσιμέντου. 

 
 

 Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών: 
 
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από κονδύλια του ΕΣΠΑ, ολοκληρώθηκε στις 
09.10.2019 και τέθηκε σε κανονική λειτουργία. Η σύμβαση εταιρικής σχέσης Δημόσιου 
και Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) αφορά τον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, 
τη συντήρηση και την λειτουργία της υποδομής της Μονάδας Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων του Νομού Σερρών. 
 

Η μονάδα εξυπηρετεί όλους τους Δήμους των Σερρών, καθώς και το Δήμο Κιλκίς. 
Ο σχεδιασμός του είναι σύμφωνος με τους στόχους που θέτει το Εθνικό Σχέδιο 
Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) και ειδικεύεται στο εγκεκριμένο Περιφερειακό 
Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΣΔΑ Κεντρικής 
Μακεδονίας). 
 

 Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας 
Ανατολικού τομέα: 

 
Η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Συνθηκών εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 

2020 και στη συνέχεια υποβλήθηκε η Τεχνική Προκαταρκτική Μελέτη. Στις 23.4.2020 
υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
"ΥΠΟΔΟΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Προτεραιότητα 14: 
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΠΟΡΩΝ (ΣΥΝΟΧΗ)" που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο 
"Εφαρμογή έργων ώριμης επανάκτησης ή διαχείρισης στερεών απορριμμάτων», με 
συνολικό προϋπολογισμό λειτουργίας 70.445.677,65 € (5 υποπρογράμματα). 
 

Η θέση της ΜΕΑ ανήκει διοικητικά στον Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης και 
συγκεκριμένα βρίσκεται στα Βασιλικά στην τοποθεσία "Άγιος Αντώνιος", μεταξύ των 
οικισμών Κάτω Σχολαρίου και Αγίου Αντωνίου. 
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Η ΜΕΑ θα λαμβάνει και θα επεξεργάζεται δύο ροές στερεών απορριμμάτων, 

μικτά απορρίμματα και προεπιλεγμένα οργανικά. 
 
Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
Ανατολικού τομέα θα λάβει 150.200 τόνους ετησίως εκ των οποίων:  

i) 128.200 τόνοι μικτών απορριμμάτων. Το 36% των παραγόμενων μικτών 
απορριμμάτων της μονάδας θα υποβληθεί σε επεξεργασία. Τα μικτά απορρίμματα της 
μονάδας της Χαλκιδικής, τα υπολείμματα της μονάδας CRWS Χαλκιδικής και της 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης (15% το καθένα), τα υπολείμματα των μονάδων 
επεξεργασίας βιο-απορριμμάτων της μονάδας Χαλκιδικής και της Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης (10% το καθένα),  

ii) 22.000 τόνοι ήδη διαχωρισμένων απορριμμάτων (Ανατολικός Τομέας 
Θεσσαλονίκης). Αυτή η μονάδα θα εξυπηρετήσει το Δήμο Θέρμης και το 65% του Δήμου 
Θεσσαλονίκης. 
 
 

 Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) του Δυτικού Τομέα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ): 

 
Αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο υποδομής που παρέχεται από το Περιφερειακό 

Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΣΔΑ), καθώς και το μεγαλύτερο έργο στη χώρα. 
Η μελέτη του έργου χρηματοδοτήθηκε μέσω ΕΣΠΑ (1.315.548,58 €) και η σύμβαση 
μελέτης βρίσκεται σε εφαρμογή. Το προτεινόμενο υπό μελέτη έργο περιλαμβάνει την 
κατασκευή:  

(i) Μικτής Μονάδας Επεξεργασίας (ΜΜΕ) δυναμικού 262.700 τόνων/έτος 
(εξυπηρετούμενοι Δήμοι: 10 Δήμοι του Νομού Θεσσαλονίκης που παράγουν το 64% των 
μικτών απορριμμάτων του Νομού Θεσσαλονίκης (Δήμοι Αμπελοκήπων - Μενεμένης, 
Βόλβης, Δέλτα, Θεσσαλονίκης -μέρος του Δήμου κατά 60%, Κορδελιού-Ευόσμου, 
Λαγκαδά, Νεάπολης-Συκεών, Παύλου Μελά, Χαλκηδόνος, Ωραιοκάστρου), οι Δήμοι 
των Νομών Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και ο Δήμος Παιωνίας του νομού Κιλκίς.  

(ii) Μονάδας Επεξεργασίας Προεπιλεγμένων Βιο-απορριμμάτων με 
δυναμικό 38.100 τόνους/έτος που μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτή τη Μονάδα 
Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης 
Απορριμμάτων (ΠΣΔΑ).  

Η χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του έργου θα 
υλοποιηθεί μέσω μιας εταιρικής σχέσης ΣΔΙΤ (συμπερίληψη στον κατάλογο των ΣΔΙΤ 
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με απόφαση της Διακυβερνητικής Επιτροπής ΣΔΙΤ τον Σεπτέμβριο του 2019), με τη 
συμμετοχή του ΕΣΠΑ. 
 
Μονάδες Διαχείρισης Βιο-απορριμμάτων: 
 

Στις 05.04.2019 και στις 08.04.2019 υπογράφηκαν οι συμβάσεις των δύο 
επιμέρους έργων της μελέτης. Η χρηματοδότηση για την κατασκευή των έργων θα 
πραγματοποιηθεί μέσω του ΕΣΠΑ. Αυτή είναι η ωρίμανση των Μονάδων Βιο-
απορριμμάτων Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Χαλκιδικής και των 2 Μονάδων της 
Θεσσαλονίκης. Η ωρίμανση της Μονάδας Ημαθίας ολοκληρώθηκε με ιδίους πόρους 
της Περιφερειακής Ένωσης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
 

Επιπρόσθετα με τις παραπάνω υποδομές, αξίζει να σημειωθεί ότι αναμένεται να 
δημιουργηθούν νέες, καθώς από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Κεντρικής 
Μακεδονίας έχουν εκδοθεί προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα "Υποδομή Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρα Ανάπτυξη" Άξονας 
Προτεραιότητας 14 "Συντήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος - Προώθηση 
Αποτελεσματικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)": 

 
 Πρόσκληση με τίτλο "Ολοκλήρωση ενσωματωμένης υποδομής διαχείρισης 

απορριμμάτων". Για αυτήν την πρόσκληση, ο αποκλειστικός δυνητικός 
δικαιούχος είναι η Ένωση Φορέων Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων 
Κεντρικής Μακεδονίας και οι συνολικές συγχρηματοδοτούμενες δημόσιες 
δαπάνες με αυτήν την πρόσκληση ανέρχονται σε 26.000.000€. Αυτή η 
πρόσκληση θα περιλαμβάνει έργα που σχετίζονται με τις επεκτάσεις 
υπαρχόντων έργων, τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία και θα καλύπτουν την 
μεταβατική περίοδο, όπως περιγράφεται στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης 
Απορριμμάτων (ΠΣΔΑ). Η πλήρης χρηματοδότηση έχει ήδη εξασφαλιστεί και 
προετοιμάζεται η υποβολή προτάσεων. 

 

 Πρόσκληση με τίτλο "Διαχείριση Βιο-απορριμμάτων". Πιθανοί δικαιούχοι αυτής 
της πρόσκλησης είναι οι Δήμοι για λογαριασμό των οποίων έχει υποβληθεί μια 
ολοκληρωμένη πρόταση για χρηματοδότηση από τους Φορείς Διαχείρισης 
Στερεών Απορριμμάτων Κεντρικής Μακεδονίας, για την προμήθεια κάδων και 
άλλων μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων, για την εφαρμογή ξεχωριστών 
προγραμμάτων συλλογής βιο-απορριμμάτων (προμήθεια κάδων καφέ, κάδων 
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σκουπιδιών, κλπ). Το σύνολο των συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων δαπανών 
ανέρχεται σε 14.500.000 ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

◦ Συνεργασία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πανεπιστημίου  
 
Στις 23 Οκτωβρίου 2020, ο Πρόεδρος της Ένωσης Φορέων Διαχείρισης Στερεών 

Απορριμμάτων της Μακεδονίας και ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κατέληξαν σε μνημόνιο συνεργασίας για τη μόνιμη και συστηματική 
σύνδεση κάθε νέου δημόσιου έργου στον τομέα της διαχείρισης στερεών 
απορριμμάτων. 

 
Σύμφωνα με το μνημόνιο, οι δύο φορείς θα συνεργαστούν για την προώθηση 

της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων μέσω της 
δημιουργίας ενός κέντρου πρότυπου για την καθημερινή σύνθεση της 
πανεπιστημιακής έρευνας στον τομέα της διαχείρισης και της χρήσης των 
απορριμμάτων. 

 
Το αποτέλεσμα της συνεργασίας θα είναι η κατασκευή ειδικής εγκατάστασης με 

αμφιθέατρο και εργαστήρια που θα είναι διαθέσιμα στο πανεπιστήμιο και στους 
φοιτητές για την καθημερινή τους εκπαίδευση στον τομέα λειτουργίας της νέας 
Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) του Δυτικού Τομέα. 

 

◦ Παιδικές βιβλιοθήκες & πρόγραμμα για το Περιβάλλον – Απορρίμματα - 
Ανακύκλωση 

 
Η Παιδική Βιβλιοθήκη Ορέστου σε συνεργασία με την Ένωση Φορέων 

Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων και το Περιβαλλοντικό Πάρκο Θέρμης 
παρουσίασαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Περιβάλλον - Απορρίμματα - 
Ανακύκλωση». Ο στόχος του προγράμματος είναι να διδάξει στους μαθητές της 
περιοχής πώς να διαχειρίζονται σωστά τα απορρίμματα, ποια είναι τα ανακυκλώσιμα 
υλικά και πώς να τα ανακυκλώνουν. Υπήρχε επίσης μια παρουσίαση μετατροπής 
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χαρτοπολτού σε ανακυκλωμένο χαρτί, μια δράση στην οποία τα παιδιά συμμετείχαν 
ενεργά. 

https://bit.ly/3jGY1PA 
 
Το ίδιο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στην παιδική βιβλιοθήκη της Καλλιθέας. 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των παιδιών για περιβαλλοντικά 
ζητήματα μέσα από την διαδικασία ανακύκλωσης απορριμμάτων, έτσι ώστε να 
συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στη συνολική προσπάθεια. 

https://bit.ly/37aSU54 

 

◦ Πρόγραμμα ανακύκλωσης Χριστουγεννιάτικων Δένδρων 
  

Από τον Ιανουάριο του 2019, το πρόγραμμα συλλογής και αξιοποίησης φυσικών 
χριστουγεννιάτικων δέντρων υλοποιείται σε όλη τη μητροπολιτική περιοχή της 
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και τα 
τρία δασαρχεία της περιοχής, Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά και Σταυρού. 

 
Οι Δήμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση περισυλλογής όλων των 

χρησιμοποιημένων δέντρων ξεχωριστά και στη συνέχεια τα μεταφέρουν σε σημεία που 
έχουν προκαθοριστεί από τις δασικές αρχές, όπου έχει τοποθετηθεί ειδική υποδομή 
για την κοπή και την περαιτέρω αξιοποίησή τους, με τη φροντίδα των Φορέων 
Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων. 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των δασικών υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, υπάρχουν περίπου 50.000 φυσικά δέντρα, κυρίως από τις 
εγκαταστάσεις του Ταξιάρχη Χαλκιδικής, τα οποία περισυλλέγονται ως πράσινα 
υπολείμματα και χρησιμοποιούνται είτε ως πέλετ είτε ως βελτιωτικά εδάφους. 

 
Η Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Δημοτικών Απορριμμάτων του Δήμου 
Θεσσαλονίκης κάλεσε τους πολίτες να μην τοποθετούν τα δέντρα σε συμβατικούς 
κάδους απορριμμάτων αλλά σε ειδικούς ανοιχτούς κάδους σε τέσσερα σημεία 
(Δημαρχείο, Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας, πίσω από το άγαλμα του Βενιζέλου, δίπλα 
από το πάρκινγκ Ποσειδώνιο). 
  
https://thessaloniki.gr/programma-anakykloshs-ton-fysikon-xristougenniatikon-
dentron /  
 

https://bit.ly/3jGY1PA
https://bit.ly/37aSU54
https://thessaloniki.gr/programma-anakykloshs-ton-fysikon-xristougenniatikon-dentron/
https://thessaloniki.gr/programma-anakykloshs-ton-fysikon-xristougenniatikon-dentron/
https://thessaloniki.gr/programma-anakykloshs-ton-fysikon-xristougenniatikon-dentron/
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◦ Φεστιβάλ Ανακύκλωσης από το Δήμο Θεσσαλονίκης 
 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργάνωσε πέντε Φεστιβάλ Ανακύκλωσης μέχρι το 
2019, στις εγκαταστάσεις της HELEXPO, εντός και εκτός του Περιπτέρου 8. Οι κύριοι 
στόχοι της εκδήλωσης είναι η περαιτέρω καθιέρωση της ανακύκλωσης, η έμφαση στη 
σημασία της και η ευαισθητοποίηση των μαθητών, των πολιτών και των επισκεπτών 
της πόλης, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της εικόνας της, καθώς και τον 
εκσυγχρονισμό της περισυλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. 
 

Αναλυτικά, το Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει σχεδιαστεί 
με περιεχόμενο και στόχους όπως: 

 
 Η προώθηση του προγράμματος και των δράσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, 

ώστε οι συμμετέχοντες να γίνουν στενοί συνεργάτες και βοηθοί  
 Η προώθηση συνεργασιών και συνεργιών του Δήμου Θεσσαλονίκης με 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, προκειμένου να βελτιωθούν οι διαδικασίες και 
να αυξηθεί η ανακύκλωση  

 Η συμμετοχή όλων των συστημάτων και ροών ανακύκλωσης, προωθώντας τη 
λειτουργία τους και τα οφέλη που προκύπτουν  

 Η συμμετοχή μονάδων της εκπαιδευτικής κοινότητας που θα παρουσιάσουν τις 
δραστηριότητές τους γύρω από την ανακύκλωση, είτε μέσω της διοργάνωσης 
εκδηλώσεων, είτε μέσω της συμμετοχής σε εκθέσεις και της σύνδεσης της 
ανακύκλωσης με την περιβαλλοντική εκπαίδευση  

 Η διοργάνωση διαδραστικών εργαστηρίων παρουσίασης ανακύκλωσης, στα 
οποία θα συμμετέχουν νέοι και ενήλικες  

 Η εμφάνιση καινοτόμων πρακτικών ανακύκλωσης, που εφαρμόζονται στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό  

 Η οργάνωση ημερών ανταλλαγής απόψεων και μεταφοράς καλών πρακτικών 
μεταξύ των φορέων ανακύκλωσης και με τη συμμετοχή πολιτών καθώς και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων 
 

https://thessaloniki.gr/5o-festival-anakiklosis-apo-ton-dimo-thessalonikis/ 
 

Εκτός από το φεστιβάλ ανακύκλωσης, υπάρχουν επίσης ορισμένες εκδηλώσεις 
σχετικά με το θέμα της ανακύκλωσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά χωρίς καμία 
περιοδικότητα ή συσχέτιση με άλλες δραστηριότητες. 

https://thessaloniki.gr/5o-festival-anakiklosis-apo-ton-dimo-thessalonikis/
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Μια σχετική ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2019, σε 
συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (EEAA), με την 
υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και του τηλεοπτικού 
σταθμού ΣΚΑΪ, στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης» και στην αυλή του 
Δημαρχείου. Η δράση με το σύνθημα «Ανακυκλώστε στους μπλε κάδους του Δήμου 
σας» απευθυνόταν σε μαθητές δημοτικού σχολείου, πολίτες και επαγγελματίες, με 
σκοπό την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανακύκλωση 
συσκευασιών, από χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο, σε "Μπλε κάδους" και 
"Γυάλινα κουδούνια". Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε εκπαιδευτικά παιχνίδια, ενώ 
δόθηκαν δώρα και κληρώθηκαν δύο ποδήλατα. 

  
https://thessaloniki.gr/enimerotiki-ekdilosi-ekstrateia-gia-tin-anakiklosi-ston-

διμο-Θεσσαλονίκης / 
 
 

◦ Μικρά απορρίμματα στην ξηρά - Δίκτυο Clean Europe (Καθαρή Ευρώπη) 
 

Με την υποστήριξη της Αναπτυξιακής Εταιρείας "ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.", ο Δήμος 
Καλαμαριάς έγινε ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που ανέλαβε να εφαρμόσει 
οικειοθελώς την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή μεθοδολογία για την εξασφάλιση της 
παρακολούθησης μικρο-απορριμμάτων στην ξηρά. 
 

Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από το Δίκτυο Clean Europe, είναι ένα χρήσιμο 
εργαλείο για οποιονδήποτε Δήμο που δεν έχει προηγούμενη εμπειρία στη μέτρηση του 
όγκου και του τύπου των μικρο-απορριμμάτων που εμφανίζονται στην ξηρά και 
καταλήγουν να μολύνουν τη θάλασσα. Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 
μεθοδολογίας βοηθά τις τοπικές αρχές να οργανώσουν δράσεις-προγράμματα προς 
την κατεύθυνση της πρόληψης των απορριμμάτων στο έδαφος, επιτυγχάνοντας έτσι 
καθαρότερες πόλεις και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. 

 
Στο πλαίσιο της εθελοντικής συμμετοχής πολιτών του Δήμου Καλαμαριάς στο 

πρόγραμμα, διεξήχθησαν δοκιμές πεδίου τόσο στους κύριους εμπορικούς δρόμους 
του Δήμου, όσο και σε περιφερειακά και λιγότερο επισκέψιμα μέρη.  

 
https://www.linkedin.com/pulse/mliament-kalamaria-first-pilot-

litter-παρακολούθηση-brocklehurst /? trk = prof-post 

 

https://thessaloniki.gr/enimerotiki-ekdilosi-ekstrateia-gia-tin-anakiklosi-ston-dimo-thessalonikis/
https://thessaloniki.gr/enimerotiki-ekdilosi-ekstrateia-gia-tin-anakiklosi-ston-dimo-thessalonikis/
https://thessaloniki.gr/enimerotiki-ekdilosi-ekstrateia-gia-tin-anakiklosi-ston-dimo-thessalonikis/
https://www.linkedin.com/pulse/mliament-kalamaria-first-pilot-litter-
https://www.linkedin.com/pulse/mliament-kalamaria-first-pilot-litter-
https://www.linkedin.com/pulse/municipality-kalamaria-first-pilot-litter-monitoring-brocklehurst/?trk=prof-post
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◦ Εφαρμογή για "Έξυπνες συσκευές" - anThess anakyklosi 
 

Στο πλαίσιο της Σύμβασης Προγράμματος των Δήμων Καλαμαριάς, Θέρμης, 
Πυλαίας - Χορτιάτη, Θερμαϊκού και της «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.» για την πλήρη ανάπτυξη 
και υποστήριξη της ανακύκλωσης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, η εφαρμογή για 
«έξυπνες συσκευές» (smartphones, tablets), με λειτουργικό σύστημα Android, 
λειτουργεί από το 2015, όπου παρουσιάζονται οι βασικές πληροφορίες του ιστότοπου 
www.anakyklosianthess.gr. 

 
Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα 

αντικείμενα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να αναζητήσουν τα σημεία (εντός των 
διοικητικών ορίων των τεσσάρων συμμετεχόντων Δήμων) όπου μπορούν να 
εναποθέσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να βρει βασικές 
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση, τι πετάμε και τι δεν πετάμε στους μπλε 
κάδους, σχετικά νέα για τη διαχείριση απορριμμάτων, τις ροές ανακυκλώσιμων 
υλικών που έχουν αναπτυχθεί σε καθέναν από τους Δήμους, γυαλί, ηλεκτρικές 
συσκευές, μπαταρίες, λάδια μαγειρέματος κλπ., καθώς και στοιχεία επικοινωνίας ανά 
Δήμο. Η αναζήτηση για τα σημεία συλλογής των μεμονωμένων ροών είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμη, https://cutt.ly/jlqpJYu 

 

◦ Αξιοποίηση υπολειμμάτων καφέ 
 

Το πρόγραμμα "Kafsimo" ασχολείται με την ανακύκλωση Υπολειμμάτων Καφέ 
στους Δήμους Θεσσαλονίκης και Κιλκίς. Το έργο υλοποιείται από την InCommOn ως 
τμήμα της ανάπτυξης και υλοποίησης δράσεων για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και 
της διαλογής των στερεών απορριμμάτων Δήμων, συμπεριλαμβανομένων των βιο-
απορριμμάτων, και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. 
 

Το "Kafsimo" ασχολείται με τη χρήση καταλοίπων καφέ με όρους κοινωνικής 
ένταξης και δίκαιης οικονομίας για την παραγωγή πράσινων βιοκαυσίμων. Επιπλέον, 
υποστηρίζει την αλλαγή της δημόσιας συμπεριφοράς και νοοτροπίας και τη χρήση 
υπολειμμάτων τροφίμων για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. 

 
Η απόρριψη καφέ σε χώρους υγειονομικής ταφής στην Ελλάδα εκτιμάται σε 

περίπου 40 χιλιάδες τόνους ετησίως. Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στο 
συνδυασμό του κοινωνικού παράγοντα με την επιστήμη, με την ενεργό συμμετοχή των 
παραγωγών του υπολείμματος με παράλληλη έμφαση στο τεχνικό μέρος και τη μείωση 

http://www.anakyklosianthess.gr/
https://cutt.ly/jlqpJYu
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των εκπομπών CO2 (διοξειδίου του άνθρακα). Μέσω της πώλησης βιοκαυσίμων, το 
έργο στοχεύει μακροπρόθεσμα να είναι μερικώς αυτοχρηματοδοτούμενο και τα έσοδα 
να στηρίζουν την κοινωνική στέγαση ευάλωτων ομάδων. 

  
https://www.voria.gr/article/o-kafes-sti-thessaloniki-ke-to-kilkis-ginete-

καψίμο 

 

 

 

◦ Pop-Machina και συμπαραγωγή 
 

Η λειτουργία του πρώτου συνεργατικού χώρου δημιουργίας (makerspace) στη 
Θεσσαλονίκη προγραμματίζεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το ‘OK! 
Thess’ μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος "Pop Machina". Το έργο στοχεύει στην 
ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και 
στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας. 

 
Πρόκειται για ένα έργο του προγράμματος HORIZON 2020 που επιδιώκει να 

δείξει και να ενισχύσει τις δυνατότητες του κινήματος των 
δημιουργών/κατασκευαστών και της συμπαραγωγής για την κυκλική οικονομία στην 
ΕΕ, προκειμένου να προωθήσει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και να δημιουργήσει 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη στις ευρωπαϊκές πόλεις. Το έργο φέρνει τους ανθρώπους 
σε επαφή με κοινότητες κυκλικής παραγωγής σε 7 ευρωπαϊκές πόλεις και τους 
υποστηρίζει με εργαλεία, εκπαιδευτικά προγράμματα και εξειδικευμένες 
επιχειρηματικές υπηρεσίες. 
 

Ο σχεδιασμός του χώρου δημιουργίας (makerspace) ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη 
και θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του ‘OK! Thess’. Η χρήση μιας σειράς 
τεχνολογιών («εργοστάσιο του μέλλοντος», blockchain κλπ.) και η χρήση 
επιστημονικών κλάδων όπως ο αστικός σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική, θα 
δημιουργήσει το γνωστικό υπόβαθρο που θα παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων κλιμάκωσης που αντιμετωπίζει η συνεργατική 
παραγωγή. Το εργαστήριο θα είναι εξοπλισμένο με σύγχρονες και παραδοσιακές 
τεχνολογίες, όπως 3D εκτυπωτές, μηχανήματα κοπής CNC, εργαστήρια ηλεκτρονικών 
και ρομποτικής κά., ενώ θα προσφέρει όλες τις απαραίτητες υποδομές για την 
καλλιέργεια και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσης μέσω εκπαιδευτικών δράσεων 
και καθοδήγησης/συμβουλευτικής.  

https://www.voria.gr/article/o-kafes-sti-thessaloniki-ke-to-kilkis-ginete-kafsimo
https://www.voria.gr/article/o-kafes-sti-thessaloniki-ke-to-kilkis-ginete-kafsimo
https://www.voria.gr/article/o-kafes-sti-thessaloniki-ke-to-kilkis-ginete-kafsimo
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◦ Πρόγραμμα ανταποδοτικής  ανακύκλωσης "Tropa Verde" 
 

Το πρόγραμμα «Tropa Verde» (πράσινος στρατός) αντιμετωπίζει το ζήτημα της 
αύξησης του ποσοστού ανακύκλωσης και της επανάχρησης υλικών σε δημοτικό 
επίπεδο και, βάσει ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών οδηγιών και 
κανονισμών, αποτελεί προτεραιότητα του Δήμου Παύλου Μελά, ο οποίος 
συνεργάζεται με το Δήμο του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα στην Ισπανία και το Δήμο 
Ζούγκλο στη Βουδαπέστη. 

 
Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο σύστημα επιβράβευσης πολιτών με 

ανταποδοτικά  οφέλη προκειμένου να αναπτυχθούν κίνητρα για την εντατικοποίηση 
της  ανακύκλωσης και της επανάχρησης υλικών. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από 
μια πλατφόρμα πολυμέσων, που στοχεύει στην προώθηση της ανακύκλωσης και της 
περιβαλλοντικής ευθύνης μεταξύ των πολιτών, επιβραβεύοντας άμεσα τις καλές 
περιβαλλοντικές πρακτικές. Ο πρωταρχικός ρόλος της πλατφόρμας είναι να συνδέει 
αλληλεπιδραστικά τοποθεσίες -όπου οι πολίτες μπορούν να εναποθέσουν 
ανακυκλώσιμα υλικά- με συνεργαζόμενες εταιρίες, παρέχοντας τους δώρα ή 
εκπτώσεις (ή δημοτικά οφέλη, όπως συνδρομές σε κολυμβητήριο και δημοτικό 
γυμναστήριο, εισιτήρια θεάτρου και συναυλιών). 
https://pavlosmelas.tropaverde.org/ 
 
◦ Ανακύκλωση ενδυμάτων και υποδημάτων 
 

Η ανακύκλωση ενδυμάτων και υποδημάτων υλοποιείται  από την εταιρεία 
EASTWEST GREECE, η οποία δραστηριοποιείται από το 2015 στο Νομό Θεσσαλονίκης. 
Τα ρούχα και τα παπούτσια έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν, καθώς 
ορισμένα από αυτά διατίθενται από τους Δήμους σε πληθυσμό που τα έχει ανάγκη, 
ενώ τα υπόλοιπα ακολουθούν το δρόμο της ανακύκλωσης. Ακόμη και τα ρούχα που 
δεν μπορούν πλέον να φορεθούν ανακυκλώνονται και, από την επεξεργασία τους, 
παράγονται μονωτικό υλικό, χνούδι, φόρμες εργασίας, υλικό γεμίσματος καθισμάτων 
αυτοκινήτου κλπ. Στους Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης υπάρχουν εκατοντάδες 
ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης ρούχων σε διάφορα σημεία, ενώ έχουν επεκταθεί και σε 
άλλες πόλεις. 
http://eastwest-greece.com/h-etaireia-mas/ 
 

https://pavlosmelas.tropaverde.org/
http://eastwest-greece.com/h-etaireia-mas/
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◦ Συλλογή τηγανέλαιου 
 

Η Κοινοπραξία των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 
Θεσσαλονίκης «Τα Πάντα RE» προχώρησε σε  συνεργασία με τον Δήμο Νεάπολης-
Συκεών καθώς και τον Δήμο Δέλτα, για τη συλλογή μαγειρικών ελαίων από 
νοικοκυριά, ενώ συζητά την επέκταση και σε άλλους Δήμους, με τη σύναψη 
Προγραμματικών Συμβάσεων για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος που θα 
αφορά την ασφαλή περισυλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση υπολειμμάτων 
τηγανέλαιου που προέρχεονται από οικιακή και επαγγελματική χρήση. 
 
Η Κοινοπραξία χρησιμοποιεί μεθόδους που εμπλέκουν ενεργά μέλη των κοινωνικών 
ομάδων-στόχων σε από κοινού οργανωμένες δραστηριότητες, όπως είναι η 
Περιβαλλοντική και Βιωματική Εκπαίδευση, η επιμόρφωση που υλοποιείται από το 
Γραφείο Περιβαλλοντικής Αγωγής καθώς και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Δυτικής Θεσσαλονίκης, η ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού. 
Σημειώνεται ότι πυξίδα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων αποτελούν 
οι κατευθυντήριες αρχές της Περιβαλλοντικής και Βιωματικής Εκπαίδευσης και ο 
Οδικός Χάρτης της UNESCO για το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη. 
https://www.pressenza.com/el/2019/08/ta-panta-re-anakiklosi-epanaxrisimopoiisi-
apovlita-anakiklosi/ 
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Ουκρανία  

 
Το Ινστιτούτο Προβλημάτων 
της Αγοράς και Οικονομικής & 
Οικολογικής Έρευνας της 
Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών 
της Ουκρανίας ήταν εταίρος 
του έργου «“Marine and river 
litter elimination new 
approach-MARLENA eMS BSB 
139» (Εξάλειψη Θαλάσσιων και 
Παραποτάμιων απορριμμάτων-
νέα προσέγγιση MARLENA eMS 
BSB 139), 

το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Κοινού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2014-2020» κατά την περίοδο 2018-2020. Το έργο 
χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ. 
 

Η MARLENA ιδρύθηκε για να ενώσει τις δυνάμεις ενάντια στη ρύπανση κατά 
μήκος της Μαύρης Θάλασσας, τις πλωτές οδούς, τις προστατευόμενες περιοχές και τα 
φυσικά καταφύγια, καθώς και εκείνες στη θαλάσσια λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας. 
Για ομάδες-στόχους, όπως έφηβοι, επισκέπτες, επιχειρήσεις, τοπικές κοινότητες και 
συμβούλια καθώς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, το έργο είχε ως στόχο την 
ευαισθητοποίηση του κοινού και την εκπαίδευση σχετικά με ζητήματα απορριμμάτων 
ποταμών και υδάτων, τη σημασία της βιοποικιλότητας και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης 
και ενεργού πολιτειότητας, καθώς και στην ανάπτυξη  οικολογικών  δράσεων. 
 

Η MARLENA προσπάθησε να ενδυναμώσει την περιβαλλοντική δράση των 
κατοίκων της περιοχής και να τους εμπλέξει στην προώθηση και την εκτέλεση 
διασυνοριακών εκστρατειών καθαρισμού της παράκτιας λεκάνης της Μαύρης 
Θάλασσας καθώς και των ποταμών, όπως και να προωθήσει τη συζήτηση γύρω από 
το θέμα των καλών πρακτικών για τη μείωση και την εξάλειψη των απορριμμάτων. 
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Στην Ουκρανία μελετώνται οι υφιστάμενες πολιτικές και νομοθεσίες καθώς και 
οι πρωτοβουλίες δικτύου και συνεργασίας για τη μείωση της ρύπανσης των ποταμών 
και θαλάσσιων υδάτων στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας.  

 
Ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν: 

• δημιουργήθηκε και δημοσιεύθηκε το εγχειρίδιο "Όντας υπεύθυνος πολίτης" (“Being 
a responsible citizen”) 

• 2 παιδιά από την Ουκρανία συμμετείχαν στο διεθνές οικο-camp στο Kitten 
(Βουλγαρία) 

• δύο μονοήμερα οικο-camps διοργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν στην Ουκρανία 

• διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε ένα θεματικό συνέδριο με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς του έργου 

• διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε διεθνής στρογγυλή τράπεζα με τις χώρες-
εταίρους του έργου και τους ενδιαφερόμενους φορείς   

• αναπτύχθηκαν και δημοσιεύθηκαν εγχειρίδια με βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση 
απορριμμάτων στις χώρες-εταίρους του έργου 

• εγκαταστάθηκαν 50 κάδοι για περισυλλογή πλαστικών PET στην περιοχή του 
χωριού της Youth (Velikodolinsk) 

• υλοποιήθηκε από τους ενδιαφερόμενους φορείς του έργου μία καμπάνια 
ενημέρωσης για τον καθαρισμό της θάλασσας και των ποταμών της Ουκρανίας.  
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Στο πλαίσιο του προγράμματος EaPTC Μολδαβίας - Ουκρανίας υλοποιείται το 
έργο "Enhanced capacity for an efficient waste management in "Lower Danube" 
Euroregion area (CleanTown)” ("Ενισχυμένη ικανότητα για την αποτελεσματική 
διαχείριση απορριμμάτων στην περιοχή της Ευρωπαϊκής περιφέρειας «Κάτω 
Δούναβης» (CleanTown)"). 

  
Τοποθεσίες δράσης: περιοχές του Κάτω Δούναβη της Μολδαβίας και της Ουκρανίας. 
Συνολική διάρκεια: 12 (δώδεκα) μήνες. Όνομα αιτούντος οργανισμού: Διασυνοριακή 
Συνεργασία και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ολοκλήρωσης. Αιτούντες-εταίροι: 

 ΜΚΟ Agricola, Ουκρανία 
 Δήμος Valeni, Δημοκρατία της Μολδαβίας 

  
Ο γενικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός 

ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων και 
κατά συνέπεια καλύτερης περιβαλλοντικής προστασίας των περιοχών του Κάτω 
Προύθου (Lower Prut) και Κάτω Δούναβη (Lower Danube) της Μολδαβίας και της 
Ουκρανίας. 
 
Συγκεκριμένοι στόχοι: 

 Διεύρυνση των υφιστάμενων διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων και 
ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ τοπικών δημόσιων αρχών, οργανισμών 
προστασίας του περιβάλλοντος, ΜΚΟ και άλλων ενδιαφερόμενων μερών από τη 
Μολδαβία και την Ουκρανία στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων7 

 Επέκταση του συστήματος περισυλλογής απορριμμάτων στους δήμους εταίρους 
και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού  

 Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού που κατοικεί στην περιοχή σχετικά με την 
ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και το διαχωρισμό απορριμμάτων στην 
πηγή. 

 
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

 
 Διασφάλιση της προμήθειας συγκεκριμένων παγίων για τους δήμους-στόχους με 

στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των απορριμμάτων  

 
7 https://www.24chasa.bg/novini/article/7693468 
 

https://www.24chasa.bg/novini/article/7693468
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 Διεξαγωγή δραστηριοτήτων ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για την προώθηση 
συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων με μειωμένες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις  

 Προώθηση της διαλογής στην πηγή στις κοινότητες Valeni και Reni 
 

Το Ινστιτούτο Προβλημάτων Αγοράς και Οικονομικής & Οικολογικής Έρευνας 
της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας εργάζεται επίσης πάνω στις 
τεχνολογικές πτυχές της επεξεργασίας υπολειμμάτων κρασιού. 
 

Ένα σημαντικό μέρος της επικράτειας της Ουκρανίας παρουσιάζει μοναδικές 
ευκαιρίες για την επιτυχή λειτουργία της αμπελουργίας, η οποία λειτουργεί και 
αναπτύσσεται, κυρίως σύμφωνα με τις ανάγκες της οινοποιίας:  

 περίπου μόνο το 10% των σταφυλιών που παράγονται διεθνώς  καταναλώνονται 
φρέσκα 

 περίπου το 6% προορίζεται  για αποξήρανση (σταφίδες) 
 περίπου το 84% μεταποιείται σε ύλη για κρασί 

 
Κατά την επεξεργασία των σταφυλιών για την παραγωγή οίνου, παράγονται 

απόβλητα (ράχη, στέμφυλα, σπόροι), η αναλογία των οποίων είναι 15-20%. 
Αντικειμενικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της αμπελουργίας με μηδενικά 
απορρίμματα συνιστούν: 

 το ευνοϊκό έδαφος και οι κλιματολογικές συνθήκες 
 η δυναμική της εγχώριας και ξένης αγοράς οίνου 
 η διαθεσιμότητα πνευματικού και παραγωγικού κεφαλαίου για την εφαρμογή 

καινοτόμων τεχνολογιών 
 τα οικολογικά και κοινωνικοοικονομικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την  

οργάνωση της επεξεργασίας σταφυλιών χωρίς απορρίμματα.  
 
Η λογική  της παραγωγής χωρίς απορρίμματα βασίζεται στις αρχές της 

συνέπειας, της πολυπλοκότητας της χρήσης των πόρων και της κυκλικής φύσης των 
ροών υλικών, περιορίζοντας τον αντίκτυπο της παραγωγής  στο φυσικό και κοινωνικό 
περιβάλλον. 

 
Το μέγιστο μερίδιο των αποβλήτων της οινοποιίας αντιπροσωπεύεται από τα 

στέμφυλα (υπολείμματα καρπών σταφυλιών). 
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Από τη φύση της εφαρμοσμένης τεχνολογίας της οινοποιίας, λαμβάνονται 
ποικίλοι τύποι στέμφυλων:  

 τα στέμφυλα που προκύπτουν κατά την επεξεργασία των σταφυλιών σύμφωνα 
με τη λευκή μέθοδο (γλυκά) 

 τα στέμφυλα που προκύπτουν κατά την επεξεργασία των σταφυλιών 
χρησιμοποιώντας την κόκκινη μέθοδο (γλυκά και ζυμωμένα). 

 
Επιστημονική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε διάφορες χώρες κατέστησε 

δυνατή την ανάπτυξη διαφόρων σχεδίων για την πολύπλοκη επεξεργασία των 
υπολειμμάτων της οινοποιίας. 
 

Τα κύρια προϊόντα της σύνθετης επεξεργασίας των στέμφυλων είναι: το 
ακατέργαστο αλκοόλ, το τρυγικό οξύ, η χρωστική ουσία τροφίμων, οι σπόροι, το λάδι 
σταφυλιού, το αλεύρι ζωοτροφών, η πηκτίνη, τα αναψυκτικά, τα λιπάσματα.   
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ΟΓΚΟΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΤΟ 2020 

 

Κύριο πρωτογενές υλικό 

Σταφύλια για οινοποιία (σε χιλιάδες τόνους): 76,0 

Δευτερογενή προϊόντα οινοποιίας 

Μίσχοι σταφυλιών (σε χιλιάδες τόνους): 3,0 

Πυρήνας σταφυλιού (σε χιλιάδες τόνους): 10,2 

Σπόροι (σε χιλιάδες τόνους): 2,6 

Φλοιός (σε χιλιάδες τόνους): 7,6 
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Βουλγαρία 
 

Στη Σόφια κατασκευάζονται «πράσινα νησιά» με σκοπό την ανακύκλωση με 
διαλογή στην πηγή. 
 
           Στόχος είναι να αυξηθεί η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή με την ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών. Σχεδιάζεται να συμπεριληφθούν νέες γειτονιές στα πιλοτικά 
έργα για διαχωρισμένη συλλογή αποβλήτων. 2300 νοικοκυριά από το Nadezhda, το 
Ovcha Kupel και το Kremikovtsi συμμετέχουν σε τέτοια έργα. Το παραπάνω 
ανακοινώθηκε από τον δήμαρχο της Σόφιας και την Yordanka Fandakova, υποψήφια 
για νέα θητεία από τον συνασπισμό «Πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη της 
Βουλγαρίας» (GEDB) και την «Ένωση Δημοκρατικών Δυνάμεων» (UDF), σε συνάντηση 
με πολίτες στο Nadezhda. 

  
Εκεί, στα οικοδομικά τετράγωνα 151, 152 και 160, υπάρχουν 5 πράσινα νησιά 

με κάδους για ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, στα οποία έχουν πρόσβαση 300 
νοικοκυριά. Οι πολίτες διαχωρίζουν 4 τύπους απορριμμάτων –πλαστικές συσκευασίες, 
γυαλί, χαρτί και υπολείμματα τροφίμων. Όλοι οι κάδοι είναι εξοπλισμένοι με 
αισθητήρες πλήρωσης όγκου. 

 
Ο διαχωρισμός των απορριμμάτων στο Nadezhda προωθήθηκε για να 

ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Με βάση το 
ανωτέρω παράδειγμα προτείνεται η αναζήτηση επιτυχημένων μοντέλων για 
ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή.  
 

Το 85% των απορριμμάτων της Σόφιας ανακτάται ήδη, χάρη στο ολοκληρωμένο 
σύστημα επεξεργασίας απορριμμάτων, το οποίο αφορά στην ανακύκλωση υλικών 
καθώς και στην παραγωγή κομπόστ (λιπάσματος) και ενέργειας. Από τη λειτουργία 
της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, η πρωτεύουσα έχει εξοικονομήσει πάνω 
από 52 εκατομμύρια (σε λεβ) σε τέλη υγειονομικής ταφής. Επιπλέον, πάνω από 2,6 
εκατομμύρια λεβ συνιστούν τα έσοδα από την πώληση ανακυκλώσιμων υλικών. 
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