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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το θέµα των αποβλήτων και της εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων είναι αρκετά 
πολύπλοκο και πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στους όρους που χρησιµοποιούµε και 
στα συµπεράσµατα που βγάζουµε. Τα τελευταία χρόνια λόγω της επιδερµικής προσέγγισης 
πολλών µέσων στο θέµα Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), έχει 
δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι όλα είναι αρκετά απλά και ότι οι λύσεις έχουν εφαρµοστεί όλες 
και απλώς κάποιες οµάδες πολιτών πιέζουν για το αντίθετο. Τα πράγµατα είναι λίγο πιο 
περίπλοκα. Καταρχήν πρέπει να µάθουµε τις διαφορές µεταξύ των ειδών των σκουπιδιών και 
των απορριµµάτων ώστε να µπορούµε να ξεχωρίσουµε και τις διαφορετικές πολιτικές που 
απαιτούνται για την αντιµετώπιση τους. Έτσι πέραν του προφανούς διαχωρισµού σε στερεά και 
υγρά σκουπίδια, πρέπει να διαχωρίσουµε τα σκουπίδια και σε άλλες κατηγορίες ανάλογα µε το 
είδος τους και τον τρόπο αντιµετώπισης του κάθε είδους (αστικά απόβλητα, επικίνδυνα 
απόβλητα, νοσοκοµειακά απόβλητα, ελαστικά, ορυκτέλαια, οχήµατα, απόβλητα από εκσκαφές 
και κατεδαφίσεις, µπαταρίες). Επίσης καλό είναι να µην µιλάµε για ΧΥΤΑ, χωµατερές, 
βιολογικούς κλπ αλλά να αναφερόµαστε σε µία γενικότερη διαχείριση απορριµµάτων και 
επικίνδυνων ουσιών. Τέλος, ας αρχίσουµε ανάλογα µε το είδος των σκουπιδιών να 
ξεχωρίζουµε τον τρόπο διαχείρισης του καθενός.  
 

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Η χωροθέτηση Χώρων ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ∆Α) στην Ελλάδα αποτελεί µια δύσκολη 
διαδικασία λόγω µιας αυξηµένης κοινωνικής αντίδρασης του συνόλου που πιθανά θα γειτνιάσει 
µε τέτοιους χώρους. Οι πηγές της αντίδρασης αυτής είναι καταρχήν η υποβαθµισµένη και συχνά 
επικίνδυνη φύση των αποβλήτων. Επίσης, βασική πηγή της κοινωνικής αντίδρασης είναι –
συχνά- η ανησυχία του κόσµου για τη µη σωστή σχεδίαση τέτοιων Χώρων ∆ιάθεσης 
Απορριµµάτων µε υγειονοµικές προδιαγραφές οι οποίες διαφέρουν σηµαντικά από τους 
παραδοσιακούς χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων. Η ίδια καχυποψία και αρνητική 
στάση επικρατεί γενικότερα για όλους τους χώρους διάθεσης ή αποθήκευσης επικίνδυνων 
αποβλήτων ή άλλων υλικών. Στην Ελλάδα µέχρι το µέσω της δεκαετίας του ‘90 υπήρχαν πάνω 
από 4000 ανεξέλεγκτες χωµατερές. Ας σηµειωθεί εδώ ότι µια χωµατερή είναι εξορισµού 
ανεξέλεγκτη. Ο προσδιορισµός χρησιµοποιείται πιο πολύ για να τις διαχωρίσει από κάποιες που 
τις ελέγχουν οι τοπικές αρχές. Στην πράξη όµως και σε ότι αφορά την απουσία της διαχείρισης 
των απορριµµάτων ή την επιδερµική αντιµετώπιση από κάποιους φορείς η ουσία είναι µια, η 
έλλειψη ελέγχου.  

Με τον όρο «ανεξέλεγκτες χωµατερές», εννοούµε τη διάθεση απορριµµάτων από τους 
(υπεύθυνους) οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε χώρους, οι οποίοι δεν πληρούν τους 
κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος για την αποφυγή εκποµπής αερίων ρύπων ή µόλυνσης 
των υδροφορέων.  

Σηµειώνεται ότι από το σύνολο των οικιακών αποβλήτων που παράγονται στη χώρα, ένα 
ποσοστό 53% διατίθεται σε περίπου 30 οργανωµένους χώρους υγειονοµικής ταφής, ενώ το 
υπόλοιπο απορρίπτεται σε ανεξέλεγκτες χωµατερές. Το 1997, οι ανεξέλεγκτες χωµατερές 
ξεπερνούσαν τις 6500, αλλά στο τέλος του 2001 ο αριθµός αυτός µειώθηκε σε 2182 χωµατερές.  

Το υπουργείο, σε συνεργασία µε τις περιφέρειες και τους δήµους, υλοποιεί από την αρχή 
του τρέχοντος έτους ένα πρόγραµµα µείωσης των ανεξέλεγκτων χωµατερών, µε απώτερο στόχο 
τη λειτουργία ενός και µόνο χώρου ανά Καποδιστριακό δήµο.  

Αυτήν τη στιγµή διατηρούνται 1.300 Χώροι Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) 
και περίπου το 45% του πληθυσµός δεν εξυπηρετείται από Χώρους Υγειονοµικής Ταφής 
Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ). Η προοπτική να κλείσουν οι ΧΑ∆Α έχει µεταφερθεί για το 2008, 
παρόλο που η χώρα είναι υπόλογη στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο.  
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Αντίθετα οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει στο επόµενο βήµα (µετά τους 
ΧΥΤΑ)  στους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ), το ολοκληρωµένο πλέον 
σύστηµα διαχείρισης που στηρίζεται στην ανακύκλωση και στη δραστική µείωση των 
σκουπιδιών που θα καταλήγουν σε ταφή. Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία (Οδηγία 31/99) και η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση 29407/ 3508/16-12-02 προβλέπουν ότι στους Χώρους Υγειονοµικής 
Ταφής µη επικινδύνων αποβλήτων θα καταλήγουν υπολείµµατα και όχι ανεπεξέργαστα στερεά 
απόβλητα, ενώ τίθενται ποσοτικοί στόχοι και χρονοδιάγραµµα για να µειωθούν τα οργανικά 
απόβλητα (αποφάγια και κλαδέµατα) κατά 25%, 50% και 65% αντίστοιχα µέχρι το 2010, το 2013 
και το 2020 (σε σχέση µε το 1999), µετά την 3χρονη παράταση της επίτευξης των στόχων από 
την Ελλάδα.  
Οι χωµατερές, η παλαιά δηλαδή προσέγγιση στη διάθεση των αστικών απορριµµάτων 
δοκιµαστήκαν και απέτυχαν σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι ΧΥΤΑ, η ανανεωµένη και οικολογικά 
ορθή αιχµή του δόρατος της τεχνολογίας µε επιστηµονική βάση όταν εφαρµοστεί σωστά και µε 
χρήση όλης της εµπειρίας των ειδικών µπορεί πραγµατικά να αλλάξει την «όψη» του 
περιβάλλοντος µας µε τον ίδιο τρόπο που η όψη µίας χωµατερής και ενός ΧΥΤΑ δεν έχουν 
καµία σχέση. Ενηµέρωση του πολίτη και κίνητρα στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι το κλειδί για 
την υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας τόσο σε επίπεδο διοίκησης, όσο και σε επίπεδο 
προσωπικής ενεργοποίησης από τον καθένα µας. Μόνο έτσι θα ενσωµατώσουµε στη 
καθηµερινότητα µας, την ανακύκλωση των σκουπιδιών, του γυαλιού, του αλουµινίου του 
χαρτιού, του πλαστικού (εναλλακτική διαχείριση απορριµµάτων) σε διαφορετικά καλάθια 
χάνοντας λίγο παραπάνω χρόνο στον διαχωρισµό και προσφέροντας αρκετά περισσότερο 
στις επόµενες γενιές. Στην κατεύθυνση αυτή οφείλουµε να καταβάλουµε κάθε προσπάθεια για 
την προώθηση της τεχνολογίας αυτής και για την γενίκευση στη χρήση της. 

3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

3. 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Σχετικά µε την σύσταση των σκουπιδιών στην Ελλάδα ισχύουν τα εξής: 
 
Πίνακας 1. Σύσταση απορριµµάτων 
Είδος απορριµµάτων Ποσοστό 
Ζυµώσιµα 47 
Χαρτί 20 
Πλαστικά 8, 5 
Μέταλλα 4, 5 
Γυαλί 4, 5 
Υπόλοιπα 15, 5 

∆ιαχωρίζουµε τα υλικά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και την ζήτηση της βιοµηχανίας σε 

Χαρτί και Χαρτόνι 
Φιλµ Πλαστικό 
Νάϋλον 
ΡΕΤ, ΡΕ 
Τετραπάκ  
Σιδηρούχα 
Αλουµίνιο 
CD 
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Η ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων µε την διαλογή στην πηγή και την 

ανακύκλωση, την οργάνωση της αποκοµιδής και της ανάκτησης των χρήσιµων υλικών, την 
λιπασµατοποίηση των οργανικών, την υγειονοµική ταφή των υπολοίπων σε σύγχρονες 
χωµατερές δίπλα στις πόλεις είναι η λύση για µια σωστή διαχείριση απορριµµάτων οπού 
µπορούµε να επαναφέρουµε τα χρήσιµα υλικά στο φυσικό και οικονοµικό κύκλο. Επίσης η 
διαχείριση των απορριµµάτων, η οποία περιλαµβάνει όλα τα µέτρα που έχουν σκοπό την 
ανάκτηση αυτών των υλικών και την προώθηση τους για την παραγωγή νέων προϊόντων, είναι 
µια αλυσίδα ενεργειών που στοχεύουν: 

• Στη φόρτιση το περιβάλλοντος µε µικρότερες ποσότητες απορριµµάτων , εφ' όσον 
ένα µέρος του βάρος των οικιακών απορριµµάτων αποτελεί ανακυκλώσιµα υλικά.  

• Στην εξοικονόµηση ενέργειας , πρώτων υλών και συναλλάγµατος. Η απαιτούµενη 
ενέργεια για την παραγωγή ενός προϊόντος από πρώτη ύλη είναι πολλαπλάσια από ότι 
όταν αυτό παράγεται από παλιό υλικό πχ στο γυαλί γίνεται οικονοµία ενέργειας 30% ενώ 
στο αλουµίνιο µπορεί να φτάσει µέχρι 95%. Η οικονοµία αυτή γίνεται πιο σηµαντική µε το 
δεδοµένο ότι οι πρώτες ύλες εισάγονται από το εξωτερικό.  

3. 2 ΧΥΤΑ 

3. 2. 1 Γενικά 

1. Αρχικά επιλέγεται ο κατάλληλος 
χώρος για να υποδεχθεί τα σκουπίδια.  

2. Η επιφάνεια του χώρου στρώνεται µε 
αργιλικά υλικά, ώστε να είναι αδιαπέραστος 
από στραγγίδια των σκουπιδιών και να µην 
µολύνεται ο υδροφόρος ορίζοντας.  

3. για µεγαλύτερη προστασία απλώνεται 
ειδικό αδιαπέραστο πλαστικό.  

4. σε ολόκληρη την περιοχή 
τοποθετούνται σωλήνες για να µαζεύουν τα 
στραγγίδια, τα οποία αφού πρώτα 
καθαριστούν βιολογικά, αποχύνονται η 
ξαναεπιστρέφουν στο χώρο ταφής για να 
υγράνουν τα σκουπίδια και να 
αποικοδοµηθούν γρηγορότερα.  

5. µε την ολοκλήρωση των εργασιών 
πέφτουν τα σκουπίδια, τα οποία αφού 
πιεσθούν για να ελαττωθεί ο όγκος τους, 
σκεπάζονται µε χώµα.  

6. από τη σήψη των σκουπιδιών 
παράγεται βιοαέριο, το οποίο συλλέγεται µε 
σωλήνες που έχουν βυθιστεί µέσα στα 
σκουπίδια και καίγεται.  

7. όταν ο ΧΥΤΑ γεµίσει, ο χώρος 
δενδροφυτεύεται.  
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Παρακάτω (Σχήµα 1 και Σχήµα 2) δείχνουµε µερικά παραδείγµατα για την βασική αρχή των 
ΧΥΤΑ µε αρκετά πιο προηγµένες τεχνικές από αυτές που εφαρµόζονται αυτή τη στιγµή στην 
Ελλάδα.  

Σχήµα 1. Αναερόβιος βιοαντιδραστήρας 

 
Σχήµα 2. ΧΥΤΑ 
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3. 2. 2 Κριτήρια καταλληλότητας 

Τα κριτήρια καταλληλότητας για την χωροθέτηση ΧΥΤΑ βασίζονται σε περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά, χωροταξικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά του τόπου. Κάθε κριτήριο περιλαµβάνει 
ουσιαστικά τις κατηγορίες που περιλαµβάνουν όλες τις περιοχές που είναι κατάλληλες για 
χωροθέτηση του χώρου διάθεσης ή αποθήκευσης ή άλλης επικίνδυνης δραστηριότητας και τις 
κατηγορίες που περιλαµβάνουν τις ακατάλληλες για χωροθέτηση περιοχές. Τα κριτήρια 
αποκλεισµού µπορούν να βασίζονται επίσης και σε νοµοθετικούς περιορισµούς της εκάστοτε 
νοµαρχίας (ή άλλου δηµόσιου φορέα).  

Τονίζεται ότι όλα τα παραπάνω κριτήρια αποκλεισµού δεν καθορίζονται άµεσα από την 
ελληνική νοµοθεσία. ∆ιαφορετικοί επιστήµονες µπορούν να προσθέσουν, µειώσουν ή 
εξειδικεύσουν κάποια κριτήρια αποκλεισµού. Παραδειγµατικά µία περιοχή που θα 
χαρακτηριζόταν ως χείριστη για την χωροθέτηση ενός ΧΥΤΑ θα συνδύαζε τα παρακάτω: 

1. Υπόβαθρο µε πολλά περατά στρώµατα ( πχ χαλίκι, ρηγµατοποιηµένα 
στρώµατα) 

2. Ο πυθµένας του ΧΥΤΑ να είναι κοντά στον υδροφόρο ορίζοντα ή το βάθος 
από την επιφάνεια στο υπόγειο νερό να είναι µικρότερο των 10 m 

3. Το υπόγειο νερό της ευρύτερης περιοχής να χρησιµοποιείται για υδρευτικούς 
λόγους 

4. Ο ΧΥΤΑ να γειτνιάζει µε επιφανειακά νερά ή µε πληµµυρική λεκάνη 
(αποστάσεις µικρότερες των 100 m).  

Ενδεικτικά λοιπόν φαίνονται παρακάτω κάποια κριτήρια καταλληλότητας: 
 
Πίνακας 2. Κριτήρια καταλληλότητας ΧΥΤΑ 

 

Οικολογικά ευαίσθητες περιοχές < 500 από υγρότοπους και εντός περιοχών που έχουν 
χαρακτηριστεί ως «ΝΑΤΙΙΚΑ 2000" 

Αρχαιολογικές περιοχές και 
µελλοντικά θεσµοθετηµένες 
αρχαιολογικές περιοχές 

Πλήρης αποκλεισµός εντός των ορίων αυτών 

Ζώνες ανάπτυξης Πλήρης αποκλεισµός εντός των ορίων αυτών 

Φυσικά µνηµεία και πάρκα < 500 

Υδρογεωλογία Αποκλείονται καταρχάς οι περιοχές µε υψηλή και 
µέτρια 

Φυσική βλάστηση Αποκλείονται περιοχές υπό αναδάσωση, δάση 
καρυδιάς, βελανιδιάς 

και κωνοφόρων, καλλιεργήσιµη γη, υγρότοποι 
Καλλιέργειες Αποκλείεται καλλιεργήσιµη γη < 500 από αρδευόµενες 

περιοχές 

Κριτήριο Αποστάσεις από αναφερόµενη περιοχή ( m) 

Αστικές περιοχές (οικισµοί και 
στρατόπεδα) 

< 500 

Αεροδρόµια < 3000 

Σηµεία υδροληψίας από υπόγεια 
νερά (πηγές, πηγάδια) 

< 500 

Επιφανειακά νερά < 500 (από σηµεία υψηλών ποσοτήτων επιφανειακού 
νερού) και πλήρης αποκλεισµός εντός υγροτόπων 
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Το επόµενο βήµα της µεθοδολογίας είναι η βαθµολόγηση / ιεράρχηση των περιοχών που δεν 
έχουν αποκλειστεί κατά το πρώτο βήµα. Τα συνήθη κριτήρια βαθµολόγησης υποψήφιών ΧΥΤΑ 
είναι τα παρακάτω: 
 

1. Υδρογεωλογικά (το κριτήριο αυτό µπορεί να διαβαθµιστεί σε υποκριτήρια που 
βασίζονται σε συγκεκριµένα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως 
υδραυλική αγωγιµότητα υποβάθρου και µανδύα αποσάθρωσης, πάχος µανδύα 
αποσάθρωσης, βάθος υδροφόρου, χρήσεις υδροφόρου, ικανό πορώδες εδάφους 
κλπ) 

2. Χρήσεις γης και ιδιοκτησιακό καθεστώς 
3. Μέγεθος λεκάνης απορροής ανάντη του ΧΥΤΑ 
4. Τοπογραφικές κλίσεις εν λόγω περιοχής 
5. Προσβασιµότητα στο χώρο 
6. Κόστος έργων υποδοµής 
7. Κεντροβαρικότητα χώρου και κόστος µεταφοράς απορριµµάτων 
8. Επάρκεια υλικού χωµατοκάλυψης 
9. Χρόνος ζωής ΧΥΤΑ 
10. Κλιµατολογικά κριτήρια ( πχ διεύθυνση ανέµου σε σχέση µε οικισµούς) 
11. Οικολογική ευαισθησία περιοχής 
12. απόσταση από οικισµούς και απόκρυψη 
13. επιδράσεις σε οικονοµικές δραστηριότητες περιοχής 

3. 2. 3 Τεχνολογίες Κατασκευής 

Σχετικά µε τις τεχνολογίες κατασκευής των ΧΥΤΑ σηµαντικά σηµεία ειδικού σχεδιασµού 
είναι:  -η στεγάνωση του πυθµένα (αργιλικές και συνθετικές µεµβράνες),  
-τα συστήµατα αποστράγγισης του διηθήµατος,  
-τα συστήµατα απαγωγής του βιο-αερίου,  
-η διαχείριση του διηθήµατος και του βιο-αερίου,  
-τα συστήµατα τελικής κάλυψης και τέλος 
-η αποκατάσταση του χώρου µετά την πλήρωση.  

3. 2. 4 Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα 

Τα πλεονεκτήµατα της ταφής συνοψίζονται στα ακόλουθα: 
-Μικρό κόστος κατασκευής 
-Σχετικώς εύκολη τεχνολογία 
-Παραγωγή βιο-αερίου 
-Επαναχρησιµοποίηση χώρου µετά την πλήρωση 
Αντίθετα τα µειονεκτήµατα: 
-Παραγωγή µεθανίου (εφόσον δεν καίγεται το βιο-αέριο) 
-Παραγωγή CO2 (εφόσον καίγεται το βιο-αέριο) 
-∆υσχερής η εύρεση χώρων για την ταφή των απορριµµάτων 
-Σχετικώς υψηλό κόστος µεταφοράς 
-Ανάγκη παρακολούθησης της συµπεριφοράς έναντι διαφυγής ρύπων 
-Κατάληψη µεγάλης έκτασης 
-Κοινωνική αντίδραση κατά τη χωροθέτηση των ΧΥΤΑ και τη µεταφορά των 
απορριµµάτων 
-Μεγάλος όγκος των απορριµµάτων 
-Υψηλό κόστος λειτουργίας των ΧΥΤΑ 
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4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

4. 1. 1 ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 
Στα αστικά απορρίµµατα που διαχειρίζονται οι φορείς αποκοµιδής περιλαµβάνονται: 

• Κατάλοιπα κάθε φύσης, όπως οικιακά απορρίµµατα, φύλλα, σκουπίσµατα, χαρτιά που 
τοποθετούνται µέσα στις πλαστικές σακούλες.  

• Απορρίµµατα από εµπορικές εγκαταστάσεις και βιοτεχνίες, κτίρια γραφείων που 
τοποθετούνται επίσης σε σακούλες ή κάδους όπως τα οικιακά 

• Κοπριές, αφυδατωµένες ίλες, προϊόντα από καθαρισµούς δρόµων και δηµοσιών χώρων, 
που συγκεντρώνονται σε µµεγάλα δοχεία για την αποκοµιδή τους.  

• Κατάλοιπα από χώρους εκθέσεων αγορές, εορτές, κλπ , που συγκεντρώνονται επίσης σε 
µεγάλα δοχεία για την αποκοµιδή τους.  

• Απορρίµµατα από σχολεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, νοσοκοµεία (πλην των 
µολυσµατικών) που συγκεντρώνονται σε ειδικούς χώρους.  

• Ογκώδη αντικείµενα 

∆εν περιλαµβάνονται στα αστικά απορρίµµατα: 

• Αδρανή και κατάλοιπα δηµοσιών έργων (µπάζα) 
• Βιοµηχανικές στάχτες, σκουριές, µολυσµατικά νοσοκοµείων, υπολείµµατα σφαγείων 
• Πολύ ογκώδη αντικείµενα που απαιτούν εδικό τρόπο µεταφοράς.  

4. 1. 2 ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Τα οικιακά απορρίµµατα ποικίλουν ως προς τη σύσταση και την ποσότητά τους. Οι 
παράγοντες που επηρεάζουν τις µεταβλητές αυτές, είναι το βιοτικό επίπεδο, τα καταναλωτικά 
πρότυπα, η κινητικότητα του αστικού πληθυσµού και οι εποχές του έτους. Θα πρέπει να 
σηµειωθεί ότι τα εµπορικής προέλευσης απορρίµµατα είναι κυρίως υλικά συσκευασίας. Με βάση 
τον Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (2003), στην Ελλάδα παράγονται 
περίπου 4, 6 εκατοµµύρια τόνοι αστικών αποβλήτων ετησίως. Στην περιφέρεια Αττικής 
παράγεται το 39% της ετήσιας ποσότητας, ενώ σηµαντική ποσότητα (16%) παράγεται και στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το 1997, η µέση παραγωγή ανερχόταν σε 0, 97 
kg/κάτοικο/ηµέρα , το 2001 ανήλθε σε 1, 14 Kg/κάτοικο/ηµέρα και το 2006 ανήλθε σε 1, 5 
Kg/κάτοικο/ηµέρα.  

 
Στο ∆ιάγραµµα που ακολουθεί απεικονίζεται η µέση ποιοτική σύσταση των αστικών 
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αποβλήτων στην Ελλάδα µε βάση τον Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(2003).  

 
 
Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί απεικονίζεται η µέση σύσταση των αστικών αποβλήτων στην 

∆υτική Ευρώπη στη Μέση Ασία και στις ΗΠΑ.  

 

Θα πρέπει να σηµειωθεί πως για την επιλογή της κατάλληλη µεθόδου επεξεργασίας των 
αστικών αποβλήτων, είναι σηµαντικό να γίνουν µελέτες για την ταυτοποίηση της σύστασής τους. 
Οποιαδήποτε τεχνική επεξεργασίας και να επιλεχθεί ενδέχεται να οδηγηθεί σε αστοχία αν δεν 
είναι γνωστή η ακριβή σύσταση των απορριµµάτων.  
 
4. 1. 3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/31/ΕΚ όπως αυτή ενσωµατώθηκε στο Εθνικό 

δίκαιο: 
Α) Μέχρι της 16η Ιουλίου 2010 τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που προορίζονται για 
χώρους υγειονοµικής ταφής πρέπει να µειωθούν στο 75% της συνολικής (κατά βάρος) 
ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το 
τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιµα τυποποιηµένα στοιχεία της 
Eurostat.  
Β) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2013 τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που προορίζονται για 
χώρους υγειονοµικής ταφής πρέπει να µειωθούν στο 50% της συνολικής (κατά βάρος) 
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ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 
Γ) Μέχρι την 16η Ιουλίου του 2020 τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που προορίζονται για 
χώρους υγειονοµικής ταφής πρέπει να µειωθούν στο 35% της συνολικής (κατά βάρος) 
ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 
 
Στη χώρα µας η κύρια µέθοδος διαχείρισης των δηµοτικών απορριµµάτων ήταν η διάθεση σε 
χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) καθώς και σε παράνοµες χωµατερές. Η 
ανεξέλεγκτη διάθεση των αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα έχει µεν περιοριστεί αλλά το 
πρόβληµα παραµένει. Σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη καταγραφή του ΥΠΕΧΩ∆Ε υπάρχουν 
1. 173 ανενεργοί ΧΑ∆Α και 1.453 ενεργοί, δηλαδή συνολικά 2.626 ΧΑ∆Α σε επίπεδο χώρας.  

Το κόστος αποκατάστασης έχει εκτιµηθεί στα 400 εκατοµµύρια Ευρώ.  
Η υφιστάµενη κατάσταση ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στη Χώρα µας αποτυπώνεται µε τα 
ήδη κατασκευασµένα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (∆ΣΑ), τα υλοποιούµενα έργα 
(∆ΣΑ), τις χρηµατοδοτήσεις των έργων και τελικά µε τον εξυπηρετούµενο πληθυσµό. 
Συγκεκριµένα τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (∆ΣΑ) είναι: 
 
• Έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν 45 ΧΥΤΑ προς εξυπηρέτηση 318 ΟΤΑ σε όλη την 
Ελλάδα.  
• Έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν 3 ΕΜΑΚ (εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και 
Κοµποστοποίησης).  
• Έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν 6 ΣΜΑ(Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων).  
 

 
Υπό υλοποίηση βρίσκονται τα εξής: 

 
• 56 νέοι ΧΥΤΑ και επεκτάσεις βρίσκονται σε φάση υλοποίησης µε εγκεκριµένη χρηµατοδότηση, 
οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν περίπου 670 ΟΤΑ. 

  
• 48 Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) βρίσκονται υπό υλοποίηση.  
 
Σήµερα λειτουργούν στη Χώρα µας τρεις (3) εγκαταστάσεις επεξεργασίας του Βιοαποδοµήσιµου 
κλάσµατος των αστικών αποβλήτων (Άνω Λιόσια, Καλαµάτα, Χανιά). Η µέχρι τώρα λειτουργία 
των δύο µεγάλων εργοστασίων µηχανικού διαχωρισµού (Καλαµάτα, Άνω Λιόσια) αντιµετωπίζει 
προβλήµατα µε αποτέλεσµα τον µη ικανοποιητικό βαθµό λειτουργίας. Οι διάφορες 
εγκαταστάσεις και έργα µπορούν να γίνονται µικρότερα και πιο εξειδικευµένα και να 
αποφεύγονται η µεγάλης κλίµακας εφαρµογές που είχαµε µέχρι σήµερα.  

4. 1. 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης αστικών αποβλήτων, περιλαµβάνει 
την εφαρµογή προγραµµάτων για τον περιορισµό της παραγωγής αποβλήτων, την διαλογή στην 
πηγή, την ανακύκλωση των διαχωρισθέντων υλικών, την εφαρµογή συστηµάτων µεταφόρτωσης 
για την αύξηση της οικονοµικής αποδοτικότητας του συστήµατος, τη χρήση µεθόδων 
επεξεργασίας µε στόχο την ενεργειακή αξιοποίηση ή την επαναχρησιµοποίηση των υλικών και 
τη διάθεση του τελικού υπολείµµατος σε σύγχρονους χώρους υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων 
(ΧΥΤΥ).  

 
Ακολούθως αναλύονται οι σηµαντικότερες µέθοδοι επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων.  

 
     1. Μεταφόρτωση στερεών αποβλήτων 

2. ∆ιαλογή στην Πηγή  
3. Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών- Κ.∆.Α.Υ  
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4. Μηχανική Ανακύκλωση 
5. Θερµικές µέθοδοι επεξεργασίας 
6. Βιολογικές µέθοδοι επεξεργασίας 
7.Μονάδες Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας 
8. Υγειονοµική ταφή 

 
1. Μεταφόρτωση στερεών αποβλήτων 
 
Ως µεταφόρτωση καλείται ο κύκλος εργασιών µετακίνησης των αποβλήτων από τα µέσα 

συλλογής σε άλλα µέσα συγκέντρωσής τους, προκειµένου στη συνέχεια να µεταφερθούν προς 
περαιτέρω διαχείριση. Η τεχνική αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε χρήση κινητών ή 
σταθερών σταθµών µεταφόρτωσης. Σταθερός θεωρείται ο σταθµός µεταφόρτωσης όπου όλες οι 
απαραίτητες διαδικασίες εκτελούνται σε συγκεκριµένο χώρο µε την κατάλληλη πάγια 
εγκατάσταση και τεχνική υποδοµή ενώ κινητός σταθµός µεταφόρτωσης θεωρείται οποιοσδήποτε 
τύπος οχήµατος ή συνδυασµός οχηµάτων, που φέρει τον κατάλληλο εξοπλισµό για την υποδοχή 
των αποβλήτων χωρίς τη µεσολάβηση πάγιων εγκαταστάσεων. Τα απόβλητα, κατά τη 
διαδικασία αυτή υφίστανται συµπίεση, η οποία στοχεύει στην επίτευξη του µέγιστου 
επιτρεπόµενου, κατά περίπτωση, ωφέλιµου φορτίου για την περαιτέρω µεταφορά τους. Η 
συµπίεση αυτή γίνεται συνήθως σε containers ενώ εναλλακτικά, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, 
ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί δεµατοποίηση των αποβλήτων, µε χρήση εγκαταστάσεων 
υψηλού βαθµού συµπίεσης.  

 
Ακολουθεί ένα παράδειγµα υπολογισµού χρήσης ή µη σταθµού µεταφόρτωσης, ώστε να γίνει 
πιο κατανοητός ο στόχος που εξυπηρετεί.  

 
Κόστος κατασκευής και λειτουργίας Σταθµοί 

Μεταµόρφωσης Απορριµµάτων(ΣΜΑ) 
10 €/τόνο 

Κόστος µεταφοράς απορριµµατοφόρους ή ΣΜΑ 3 €/Km 

∆υναµικότητα απορριµµατοφόρου 6, 5 τόνοι 

∆υναµικότητα Container ΣΜΑ 20 τόνοι 

 
 
2. ∆ιαλογή στην Πηγή 

 
  Με τη διαλογή υλικών στην πηγή παραγωγής των στερεών αποβλήτων - απορριµµάτων 
επιτυγχάνεται µείωση της ποσότητας που οδηγείται προς τελική διάθεση, µε παράλληλη 
αξιοποίηση υλικών. Η διαλογή στην πηγή αποτελεί εναλλακτικό και συµπληρωµατικό στάδιο της 
συνολικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.  

 
Οι παράµετροι από τους οποίους εξαρτάται η λειτουργικότητα ενός προγράµµατος διαλογής 
στην πηγή είναι:  
 
- το είδος και η ποσότητα των προς διαλογή / ανακύκλωση υλικών 
  
- η ποιότητα των ανακτώµενων υλικών  
 
- η ύπαρξη αγορών για την απρόσκοπτη απορρόφησή τους 
  
- η ευκολία υλοποίησης και το κόστος άλλων εναλλακτικών τεχνικών διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων που εφαρµόζονται στην υπό εξέταση περιοχή.  
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  Για την ανάκτηση υλικών µε χωριστή συλλογή κλασµάτων των στερεών αποβλήτων στην πηγή 
ακολουθούνται διάφορες πρακτικές και συστήµατα. Με κριτήριο τον αριθµό των υλικών που 
ανακτώνται, υφίστανται οι πρακτικές διαλογής ενός υλικού και οµάδας υλικών. Με κριτήριο τον 
τρόπο συλλογής από τις πηγές παραγωγής, υφίστανται τα συστήµατα:  
 
- κέντρα συλλογής  
 
- κέντρα αγοράς  
 
- συλλογής πόρτα/πόρτα  
 
- συλλογής σε ειδικούς κάδους  
 
- συνδυασµού των παραπάνω συστηµάτων 
 
 
Η εφαρµογή συστηµάτων διαλογής στην πηγή, προϋποθέτει την ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
συνείδησης των πολιτών µέσω της εφαρµογής προγραµµάτων ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, τα οποία είναι απαραίτητα για τη βιώσιµη λειτουργία των συστηµάτων. 
Άλλωστε η διαλογή στη πηγή είναι η µοναδική µέθοδος διαχείρισης που προϋποθέτει τη 
συµµετοχή των πολιτών.  

 
3. Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών- Κ.∆.Α.Υ 

 
Τα Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ.∆.Α.Υ) είναι εγκαταστάσεις όπου µε συνδυασµό 
µεθόδων µηχανικής - χειρωνακτικής διαλογής, διαχωρίζονται οµάδες υλικών τα οποία 
προέρχονται από διαλογή στην πηγή. Στη συνέχεια, τα υλικά υφίστανται ποιοτική αναβάθµιση 
και δεµατοποίηση ανά υλικό. Έτσι µπορούν να επιτευχθούν οι απαιτήσεις ποιότητας για την 
απορρόφησή τους από την αγορά και εξασφαλίζονται υψηλότερες τιµές πώλησης. Ο 
σχεδιασµός ενός Κ.∆.Α.Υ και η επιλογή του αντίστοιχου εξοπλισµού εξαρτάται από τις 
ποσότητες και το είδος των εισερχόµενων υλικών καθώς και από τις απαιτήσεις της αγοράς ως 
προς τα ανακτώµενα προϊόντα.  

 
4. Μηχανική Ανακύκλωση 

 
Στις εγκαταστάσεις µηχανικής ανακύκλωσης πραγµατοποιείται διαχείριση κυρίως των µικτών 
οικιακών στερεών αποβλήτων και επιτυγχάνεται µηχανικός διαχωρισµός, ανάκτηση καθώς και 
περαιτέρω επεξεργασία υλικών που περιέχονται σε αυτά. Τα υλικά που ανακτώνται είναι κυρίως: 
 
- Βιοαποδοµήσιµα οργανικά  
 
- Χαρτί  
 
- Πλαστικό  
 
- Μίγµα χαρτιού και πλαστικού  
 
- Σιδηρούχα µέταλλα  
 
- Αλουµίνιο  
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Τα παραπάνω υλικά εφόσον υποστούν περαιτέρω επεξεργασία ανακυκλώνονται, µε εξαίρεση το 
µίγµα χαρτιού και πλαστικού το οποίο χρησιµοποιείται ως καύσιµο υλικό.  
 
Οι εγκαταστάσεις µηχανικής ανακύκλωσης(ΕΜΑΚ) αποτελούνται από τις παρακάτω επιµέρους 
µονάδες:  
 
-Είσοδος / Ζυγιστήριο  
 
- Μονάδα υποδοχής / τροφοδοσίας  
 
- Μονάδα µηχανικού διαχωρισµού  
 
-Τεχνικές διάνοιξης σάκων 
 
-Τεχνικές διαχωρισµού βάσει µεγέθους 
 
-Τεχνικές µείωσης του µεγέθους 
 
-Τεχνικές αεροδιαχωρισµού 
 
-Τεχνικές βαλλιστικού διαχωρισµού 
 
-Τεχνικές µαγνητικού διαχωρισµού 
 
-Τεχνικές επαγωγικών ρευµάτων 
 
- Μονάδες περαιτέρω επεξεργασίας των ανακτηθέντων υλικών  
 
-Μονάδα παραγωγής R. D. F. (από το µίγµα χαρτιού και πλαστικού) 
 
-Μονάδα καθαρισµού σιδηρούχων µετάλλων και αλουµινίου 
 
-Μονάδα παραγωγής compost 
 
-Μονάδα ωρίµανσης compost 
 
-Μονάδα εξευµενισµού του compost 
 
 
5. Θερµικές µέθοδοι επεξεργασίας 

 
  Η θερµική επεξεργασία των στερεών αποβλήτων περιλαµβάνει όλες τις διαδικασίες 
µετατροπής του περιεχοµένου τους σε αέρια, υγρά και στερεά προϊόντα, µε ταυτόχρονη ή 
συνεπακόλουθη αποδέσµευση θερµικής ενέργειας. Οι τεχνικές θερµικής επεξεργασίας  
µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: αποτέφρωση – καύση (incineration - combustion), 
αεριοποίηση (gasification), πυρόλυση (pyrolysis) και τεχνική του πλάσµατος (plasma 
technology).  

 
6. Βιολογικές µέθοδοι επεξεργασίας 

 
Α) Αερόβια Βιολογική Επεξεργασία (Κοµποστοποίηση) 
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 Κοµποστοποίηση είναι η ελεγχόµενη βιοξείδωση ετερογενών οργανικών υλικών, µε τη βοήθεια 
ετερότροφων µικροοργανισµών (βακτήρια, µύκητες) οι οποίοι βιοαποδοµούν τα οργανικά 
συστατικά παρουσία οξυγόνου. Προϊόν της κοµποστοποίησης είναι το compost, το οποίο είναι 
πλούσιο σε σταθεροποιηµένη οργανική ουσία µε υψηλό χουµικό περιεχόµενο. Το compost, 
ανάλογα µε την ποιότητά του, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό υλικό και ως 
υπόστρωµα για την καλλιέργεια φυτών. Άλλες εφαρµογές του compost είναι η χρήση του ως 
βιόφιλτρο και ως ηχοµονωτικό υλικό.  

 
 Οι κυριότερες παράµετροι που επηρεάζουν την εφαρµογή και αποτελεσµατικότητα της µεθόδου 
είναι: 

 
• σύσταση υποστρώµατος  

 
• µέγεθος των συστατικών του υποστρώµατος  

 
• καθαρότητα του υποστρώµατος (ύπαρξη προσµίξεων)  

 
• υγρασία του υποστρώµατος  

 
• pH του υποστρώµατος  

 
• θερµοκρασία του υποστρώµατος  

 
• αερισµός του υποστρώµατος  

 
 
Β) Αναερόβια βιολογική επεξεργασία – Αναερόβια ζύµωση 

 
  Κατά την αναερόβια βιολογική επεξεργασία (αναερόβια ζύµωση), πραγµατοποιείται 
αποδόµηση των οργανικών ουσιών µε τη βοήθεια µικροοργανισµών απουσία οξυγόνου. . Το 
αποτέλεσµα της διεργασίας είναι η παραγωγή σταθεροποιηµένου οργανικού υλικού και αερίου 
υψηλής περιεκτικότητας σε µεθάνιο (CH4), το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για παραγωγή 
ενέργειας πχ σε συστήµατα θερµικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων. Η αναερόβια 
επεξεργασία γίνεται σε κλειστούς αντιδραστήρες κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες, µε στόχο την 
ανάκτηση ενέργειας, τη µείωση του όγκου των ΑΣΑ και τη βιολογική σταθεροποίησή τους.  
 Η συνολική διαδικασία διεξάγεται σε τρία στάδια: Στο πρώτο στάδιο (υδρόλυση) 
πραγµατοποιείται ενζυµική µετατροπή των οργανικών ενώσεων υψηλού µοριακού βάρους σε 
παράγωγα τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πηγή ενέργειας και κυτταρικής ύλης. Στο 
δεύτερο στάδιο (οξυγενής ζύµωση), οι ενώσεις που προήλθαν από το πρώτο στάδιο 
µετατρέπονται σε ενδιάµεσα προϊόντα χαµηλού µοριακού βάρους (pH: 4, 5 – 6, 5). Στο τρίτο 
στάδιο (µεθανογενής ζύµωση), τα προϊόντα της οξυγενούς ζύµωσης µετατρέπονται σε 
απλούστερα τελικά προϊόντα και κυρίως CH4 και CO2 (pH: 6, 8 – 7, 2).  
 Η αναερόβια βιολογική επεξεργασία έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία για την επεξεργασία της 
λυµατολάσπης και δύναται να χρησιµοποιηθεί για την επεξεργασία των αστικών αποβλήτων, 
συνήθως σε συνδυασµό µε τη χρήση της λυµατολάσπης, είναι όµως γεγονός ότι αντιµετωπίζει 
ορισµένες δυσκολίες για την ανεύρεση αγοραστών για το παραγόµενο προϊόν.  
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7. Μονάδες Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας 
 

  Οι συνδυασµένες µονάδες Μηχανικής και Βιολογικής επεξεργασίας (ΜΒΕ) έχουν τη δυνατότητα 
επεξεργασίας τόσο σύµµεικτων αστικών στερεών αποβλήτων, όσο και επιλεγµένων ρευµάτων 
για παραγωγή ανακυκλώσιµων υλικών και ανάλογα µε το είδος της εγκατάστασης να δώσουν 
ως τελικό προϊόν RDF, SRF, compost. Τα τρία στάδια των ΜΒΕ είναι: 
- Βιολογική επεξεργασία-Σταθεροποίηση, µείωση του όγκου των αποβλήτων 
- ∆ιαχωρισµός υλικών-Μηχανικός διαχωρισµός υλικών όπως γυαλί, πέτρες 
-  Παραγωγή προϊόντων-Υλικά επικάλυψης ΧΥΤΑ, SRF, ανακυκλώσιµα.  

 
8. Υγειονοµική ταφή 

 
Η Κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική εστιάζει στο σχεδιασµό, εγκατάσταση και λειτουργία 
χώρων ελεγχόµενης απόθεσης των στερεών αποβλήτων – απορριµµάτων, µέσω εφαρµογής της 
µεθόδου της υγειονοµικής ταφής. Όλες οι άλλες µέθοδοι διαχείρισης των στερεών αποβλήτων 
(θερµικές µέθοδοι, µηχανική διαλογή, βιολογικές µέθοδοι) οδηγούν ανάµεσα σε άλλα, στην 
παραγωγή καταλοίπων για τα οποία είναι απαραίτητη η τελική διάθεση. Έτσι η υγειονοµική ταφή 
δεν είναι απλά µια εναλλακτική τεχνική διάθεσης στερεών αποβλήτων, αλλά αποτελεί 
αναπόσπαστο στάδιο της συνολικής διαχείρισής τους. Ένας σύγχρονος χώρος διάθεσης θα 
πρέπει να έχει σχεδιαστεί µε γνώµονα τη διασφάλιση συνθηκών ευστάθειας, να διαθέτει 
σύστηµα αντιπυρικής προστασίας, δίκτυο απορροής όµβριων υδάτων και σύστηµα διαχείρισης 
των στραγγισµάτων, σύστηµα µόνωσης και στεγανοποίησης για την αποφυγή ρύπανσης των 
υπογείων υδάτων, σύστηµα αξιοποίησης του παραγόµενου βιοαερίου και σύστηµα ελέγχου και 
παρακολούθησης του ΧΥΤΑ  

Είδος 
Τεχνολογίας 

Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Μηχανική 
Βιολογική 
Επεξεργασία 

Τεχνολογία που έχει εφαρµοστεί σε µεγάλο 
αριθµό µονάδων, αν και µικρός αριθµός εφαρµόζει 
την τεχνικής της βιοσταθεροποίησης 

Ευέλικτος σχεδιασµός, επιτρέπει τη δυνατότητα 
επέκτασης 

∆ύνανται να παραχθούν ποικιλία προϊόντων, 
εδαφοβελτιωτικά, υψηλής θερµογόνου δύναµης 
καύσιµο (SRF) κ.ά  

∆υνατότητα για αποµάκρυνση και αξιοποίηση 
των µετάλλων, αυξάνοντας το συνολικό ποσοστό 
ανακύκλωσης 

Αυτοµατοποιηµένο και αποµακρυσµένο 
σύστηµα ελέγχου και παρακολούθησης 

∆υνατότητα παραµετροποίησης στη διεργασία 
κοµποστοποίησης για την προσέγγιση βέλτιστων 
συνθηκών θερµοκρασίας και υγρασίας 

Περιορισµένη οπτική όχληση, παρόµοια µε αυτή 
των συνηθισµένων βιοµηχανικών κτιρίων 

Περιορισµένη αγορά 
για το SRF και το RDF 

Υψηλός βαθµός 
εξάρτησης από την 
εφαρµοσµένη 
τεχνολογία,  

Αδυναµία ανάπτυξης 
αγοράς για τα προϊόντα 
επεξεργασίας θα τα 
οδηγήσει προς διάθεση 
(ΧΥΤΑ) 
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4. 2. 1 Ορισµοί Επικίνδυνων Αποβλήτων  

Τα αποτελέσµατα των σηµαντικότερων προσπαθειών που έχουν γίνει µέχρι σήµερα, στο 
πλαίσιο της Ε.Ε αλλά και διεθνώς, µε στόχο την εναρµόνιση της ορολογίας και τον καθορισµό 
ενός διεθνώς αποδεκτού συστήµατος ταξινόµησης και κωδικοποίησης των επικίνδυνων και 
τοξικών αποβλήτων, µπορούν να συνοψιστούν στα εξής : 

Στο Παράρτηµα 1 της «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων», θα βρείτε ταξινοµηµένα σε πίνακες τα επικίνδυνα απόβλητα µε βάση 
τον ΕΚΑ καθώς και τις συνήθεις µεθόδους επεξεργασίας αυτών.  

Συνοπτικά: Ο πρώτος (Q) τους λόγους προορισµού των υλικών για διάθεση, ο δεύτερος (D, 
R) τις εργασίες διάθεσης, ο τρίτος (H) τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά, ο τέταρτος (C) τα 
συστατικά, ο πέµπτος (L, S, P) τους γενικούς τύπους των δυνητικά επικίνδυνων αποβλήτων και 
ο έκτος (A) τις δραστηριότητες που µπορούν να δηµιουργήσουν επικίνδυνα απόβλητα. .  
•Η «core list» των επικίνδυνων αποβλήτων: 

Αποτελείται από 18 κατηγορίες αποβλήτων για έλεγχο και 
27 κατηγορίες συστατικών , καθώς και 
2 κατηγορίες αποβλήτων που απαιτούν ειδική εξέταση 

4. 2. 2 Ποσότητες Επικίνδυνων Αποβλήτων 

Τα επικίνδυνα απόβλητα αποτελούν το 1% της συνολικά παραγόµενης ποσότητας 
αποβλήτων στην Ευρωπαϊκοί Ένωση (Ε.Ε). Στην Ελλάδα παράγονται περίπου 290. 000 τόνοι 
στερεών επικίνδυνων αποβλήτων (Ε.Α) και ιλύων, ετησίως. Οι βιοµηχανίες µεσαίας και µεγάλης 
δυναµικότητας, διαθέτουν κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους για την προκαταρκτική 
αποθήκευση των αποβλήτων αυτών, µετά από τη χορήγηση σχετικής άδειας από την οικεία 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, υφίστανται σχετικά µικρές και εν µέρει διάσπαρτες 
ποσότητες Ε.Α που είναι εναποθηκευµένες σε χώρους που δεν πληρούν τους απαιτούµενους 
όρους και προϋποθέσεις. Με βάση τις επισηµάνσεις αυτές και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός 
ότι τα Ε.Α είναι συνδεδεµένα µε ενδεχόµενους κινδύνους για τη δηµόσια υγεία και το 
περιβάλλον, επιβάλλεται η λήψη άµεσων και αποτελεσµατικών µέτρων για την ασφαλή 
διαχείρισή τους. Τα µέτρα αυτά πρέπει να περιλαµβάνουν την ίδρυση και λειτουργία κεντρικών 
εγκαταστάσεων, µε ανάλογο αριθµό µονάδων συλλογής και µεταφόρτωσης Ε.Α , για να 
εξασφαλισθεί µία οικονοµικά βιώσιµη και περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση τους 
(επεξεργασία και τελική διάθεση).  

 
Οι ποσότητες των Ε.Α που παράχθηκαν από βιοµηχανικές δραστηριότητες κατά τα έτη 1998, 
1999 και 2000 αντίστοιχα Η συνολική ποσότητα των παραγόµενων Ε.Α ήταν 288.385 (για το 
έτος 1998), 287.682 (για το έτος 1999), και 287.039 τόνοι (για το έτος 2000). Η παραγόµενη 
ποσότητα των Ε.Α προέρχεται από τη λειτουργία 19 βιοµηχανικών κλάδων, οι οποίοι είναι οι 
εξής: ∆ιύλιση πετρελαίου, άντληση πετρελαίου, άλλες δραστηριότητες παραγωγής 
πετρελαιοειδών καταλοίπων, αναγέννηση χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων, παραγωγή 
λιπασµάτων, χάλυβα, σιδηρονικελίου, αλουµινίου, αµιαντοτσιµέντου, υπεροξειδίου του 
µαγγανίου, επιφανειακή κατεργασία µετάλλων, παραγωγή ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών µολύβδου, ανακύκλωση συσσωρευτών µολύβδου, βυρσοδεψεία, βαφεία – 
φινιριστήρια, παραγωγή χηµικών προϊόντων, τεχνητών ινών, τεχνητής ξυλείας – ρητινών – 
συνθετικών υλών καθώς και παραγωγή και συσκευασία γεωργικών φαρµάκων. Από τους 
κλάδους αυτούς, υπάρχουν ορισµένοι υψηλής παραγωγικότητας (πρωτογενούς µεταλλουργίας, 
διύλισης αργού πετρελαίου, άλλες δραστηριότητες παραγωγής πετρελαιοειδών καταλοίπων, 
παραγωγής λιπασµάτων, παραγωγής χηµικών προϊόντων) µε συνολικό αριθµό µονάδων 
περίπου 20, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παραγωγή του 90% κατά βάρος της συνολικής 
ποσότητας των Ε.Α.  
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Οι άλλοι βιοµηχανικοί κλάδοι παράγουν το υπόλοιπο 10 % κατά βάρος των Ε.Α. Πρόκειται για 
κλάδους που χαρακτηρίζονται από πολύ µεγάλο αριθµό βιοµηχανικών µονάδων µικρού και 
µεσαίου µεγέθους, καθώς και βιοτεχνικών και µικρές παραγόµενες ποσότητες ανά µονάδα 
(βυρσοδεψεία, µονάδες επιφανειακής κατεργασίας µετάλλων, βαφεία - φινιριστήρια, µονάδες 
παραγωγής - συσκευασίας γεωργικών φαρµάκων κλπ).  

 
Επίσης, Ε.Α παράγονται και από τα ναυπηγεία από τα οποία κατά το έτος 2000 παρήχθησαν 
περίπου 8.000 τόνοι αποβλήτων.  

Με βάση την παραπάνω περιγραφή φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των Ε.Α 
παράγονται από µικρό αριθµό βιοµηχανικών µονάδων που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένους 
κλάδους, ενώ πολύ χαµηλό ποσοστό οφείλεται στην παραγωγή µικρών ποσοτήτων από πολλές 
διαφορετικές βιοµηχανικές πηγές. Η συνολική παραγωγή Ε.Α για το 1998 αυτό ήταν περίπου 
340.000 τόνοι.  

4. 2. 3 Επεξεργασία Επικίνδυνων Αποβλήτων 

Μετά την πραγµατοποίηση των απαραίτητων διεργασιών για τη µείωση των Ε.Α στην πηγή 
προτεραιότητα έχει η επεξεργασία τους, προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν ή 
αξιοποιηθούν µε ανάκτηση, ανακύκλωση, ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει ως στόχο 
την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή ενέργειας. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η 
αξιοποίηση των Ε.Α, αυτά υπόκεινται σε επεξεργασία προκειµένου να είναι ασφαλής η τελική 
τους διάθεση. Η επεξεργασία των Ε.Α , πρέπει να γίνεται κατά τρόπο περιβαλλοντικά αποδεκτό 
και να βασίζεται στις παρακάτω αρχές: 

 

- Εξάλειψη ή µείωση της επικινδυνότητας των αποβλήτων µε τη µετατροπή των εµπεριεχοµένων 

επικινδύνων συστατικών σε µη επικίνδυνα.  

- Μετατροπή των επικινδύνων συστατικών των αποβλήτων σε άλλες ουσίες οι οποίες αν και 

είναι επικίνδυνες, µπορούν να υποστούν ευκολότερα περαιτέρω επεξεργασία.  

- Μετατροπή των Ε.Α σε µορφές τέτοιες, ώστε να εµποδίζεται ή να ελαχιστοποιείται η 

απελευθέρωση ρύπων στο περιβάλλον, σε περίπτωση που τα απόβλητα αυτά οδηγηθούν σε 

τελική διάθεση.  

-Επιλεκτική κατακράτηση  επικίνδυνων συστατικών των αποβλήτων, µε αποτέλεσµα την 

αποµάκρυνσή τους από τα απόβλητα.  

-∆ιαχωρισµός επικινδύνων συστατικών των αποβλήτων µε βάση κάποια φυσική ιδιότητα τους.  

-Καταστροφή των οργανικών ουσιών που εµπεριέχονται στα απόβλητα και συνεπαγόµενη 

µείωση του όγκου τους, µε παράλληλη παραγωγή αερίων.  

 
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων εφαρµόζεται συνδυασµός µεθόδων για την επεξεργασία 
των Ε.Α. Οι µέθοδοι επεξεργασίας µπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:  

 
1. φυσικές/χηµικές 
2. στερεοποίηση-σταθεροποίηση 
3. βιολογικές 
4. θερµικές 
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1. Φυσικές/χηµικές µέθοδοι 
 
Οι φυσικές/χηµικές µέθοδοι µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε επιµέρους οµάδες µεθόδων οι 
οποίες βασίζονται στις ίδιες αρχές και συγκεκριµένα: 

 
• φυσικοµηχανικές 

 
• χηµικές 
 
• φυσικοχηµικές 

 
Φυσικοµηχανικές µέθοδοι 

 
• Οι µέθοδοι αυτές, ως επί το πλείστον, επιτυγχάνουν το διαχωρισµό ενός µέρους του ρεύµατος 
των αποβλήτων και συνήθως αποτελούν προγενέστερο ή/και µεταγενέστερο στάδιο άλλης 
µεθόδου επεξεργασίας.  

 
• Ο διαχωρισµός στηρίζεται σε µία φυσική ιδιότητα του αποβλήτου όπως είναι το µέγεθος των 
σωµατιδίων, η σχετική πυκνότητα κ.ά.  

 
• Ο διαχωρισµός µπορεί να µειώσει την ποσότητα ή την επικινδυνότητα των παραγόµενων 
καταλοίπων προς τελική διάθεση.  

 
 
Οι κύριες φυσικοµηχανικές µέθοδοι επεξεργασίας, αναφέρονται παρακάτω: 

 
Μείωση µεγέθους σωµατιδίων Μαγνητικός/Ηλεκτροµαγνητικός 

διαχωρισµός 
Ειδική φυσική διαλογή Ηλεκτροστατική κατακρήµνιση 
Κοσκίνιση Απορρόφηση 
Καθίζηση Εξάτµιση 
Φυγοκέντριση Απόσταξη 
Αεροδιαχωρισµός Κρυστάλλωση 
Βαλλιστικός διαχωρισµός ∆ιήθηση 
Επίπλευση Έκπλυση 
Κυκλώνες-φυγοκεντρικοί 

διαχωριστήρες 
Ξήρανση 

Υδροκυκλώνες 
 
Χηµικές µέθοδοι 
 

• Οι χηµικές µέθοδοι επεξεργασίας είναι εκείνες κατά τις οποίες το απόβλητο υπόκειται σε 
χηµικές αντιδράσεις µε την προσθήκη κατάλληλων χηµικών µέσων, µε αποτέλεσµα να λαµβάνει 
χώρα µεταβολή της σύστασής του.  

 
• Η µεταβολή της σύστασης του αποβλήτου περιλαµβάνει τη µετατροπή των επικινδύνων 
συστατικών του είτε σε λιγότερο επικίνδυνα ή µη επικίνδυνα είτε σε µορφή η οποία επιδέχεται 
περαιτέρω επεξεργασία ευκολότερα.  

 
• Οι κύριες χηµικές µέθοδοι επεξεργασίας για επικίνδυνα υγρά απόβλητα είναι οι ακόλουθες: 
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Χηµική οξείδωση - Αναγωγή 
Χηµική εξουδετέρωση 
Χηµική κατακρήµνιση 
Χηµική αποχλωρίωση 
Υδρόλυση 
Ηλεκτρόλυση και Ηλεκτροχηµική καταστροφή 
Συσσωµάτωση και Πήξη 
 
Φυσικοχηµικές µέθοδοι 
 

• Οι φυσικοχηµικές µέθοδοι επεξεργασίας στηρίζονται σε φυσικές και χηµικές ιδιότητες των 
αποβλήτων και αποτελούν µία υβριδική µορφή των δύο προηγουµένων κατηγοριών.  

 
• Ως κύριες µέθοδοι αναφέρονται οι παρακάτω: 

 
Εκχύλιση διαλυτών 
Εκχύλιση µέσω µεµβράνης 
Απαέρωση / Προσρόφηση 
Τεχνολογίες µεµβράνης (Αντίστροφη ώσµωση / 

Ηλεκτροδιάλυση / Υπερδιήθηση) Υπερατµοποίηση 
Έκπλυση 
Έκπλυση αερίων / υγρών µε επαφή µε υγρό / υδαρείς 

λάσπες 
UV Ακτινοβολία / Οζονόλυση 
Ιοντοεναλλαγή 
 

2. Στερεοποίηση - Σταθεροποίηση 
 

Κατά τις µεθόδους στερεοποίησης - σταθεροποίησης, τα απόβλητα αναµιγνύονται µε πρόσθετα 
υλικά που συντελούν στη δηµιουργία στερεάς δοµής, µε παράλληλη κατακράτηση των 
επικινδύνων συστατικών µέσα στη δοµή αυτή. Η στερεοποίηση - σταθεροποίηση δύναται να 
είναι φυσική ή/και χηµική ενώ σηµειώνεται πως η τροποποιηµένη δοµή των επεξεργασµένων 
αποβλήτων µε τη µέθοδο αυτή, ελαττώνει σηµαντικά την εκπλυσιµότητα/εκχυλιστικότητα των 
επικινδύνων συστατικών, µε ελάττωση της ευκινησίας αυτών, καθώς και της εκτιθέµενης 
επιφανείας τους.  
 
Ως κύριες τεχνικές στερεοποίησης / σταθεροποίησης αναφέρονται οι ακόλουθες: 

 
• στερεοποίηση / σταθεροποίηση µε προσθήκη τσιµέντου.  

 
• στερεοποίηση / σταθεροποίηση µε προσθήκη τσιµέντου και ποζολανικών υλικών.  

 
• ενσωµάτωση αποβλήτων σε θερµοπλαστικά υλικά, όπως άσφαλτος, παραφίνη ή 
πολυαιθυλένιο.  

 
• µικροέγκλειση µε θερµοσκλήρυνση.  

 
• µακροέγκλειση των αποβλήτων σε αδρανές επικάλυµµα.  

 
• επεξεργασία των αποβλήτων για παραγωγή στερεού, που προσοµοιάζει µε το τσιµέντο, µε την 
προσθήκη διαφόρων υλικών.  
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• δηµιουργία υαλώδους µορφής υλικού, µε σύντηξη αποβλήτων / χαλαζία.  

 
3. Βιολογικές µέθοδοι επεξεργασίας 

 
• Στόχος των βιολογικών µεθόδων επεξεργασίας είναι η αποδόµηση των οργανικών συστατικών 
από µικροοργανισµούς µε παράλληλη αξιοποίηση από αυτούς της εσωτερικής ενέργειας των 
προς βιοαποδόµηση ενώσεων. Η αποτελεσµατικότητα των µεθόδων εξαρτάται από την επιλογή 
του κατάλληλου µικροβιακού υποστρώµατος για τις προς αποδόµηση ουσίες καθώς και από τις 
συνθήκες εφαρµογής της κάθε µεθόδου ( πχ θρεπτικά συστατικά, τιµές pH και θερµοκρασίας 
κλπ).  
• Οι βιολογικές µέθοδοι επεξεργασίας χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες: Αερόβιες και 
αναερόβιες.  
• Ακολούθως αναφέρονται µερικές από τις πλέον χρησιµοποιούµενες βιολογικές µεθόδους: 

 
-Αερόβιες µέθοδοι επεξεργασίας 
-Μέθοδος ενεργού ιλύος 
-Βιοσταθεροποίηση 
-Βιολογικά φίλτρα 
-Περιστρεφόµενοι βιολογικοί δίσκοι 
-Αεριζόµενοι τάφροι και µικρές λίµνες σταθεροποίησης 
-Χαλικοδιυλιστήρια 
-Αναερόβιες µέθοδοι επεξεργασίας 
-Αναερόβια χώνευση 
-Αναερόβια επεξεργασία ιλύος µε ανοδική ροή 
-Αναερόβια φίλτρα 
-Αντιδραστήρες καθοδικής ροής 
 

4. Θερµικές µέθοδοι 
 

• Οι θερµικές µέθοδοι επεξεργασίας πραγµατοποιούνται σε υψηλές θερµοκρασίες, στις οποίες τα 
Ε.Α µετατρέπονται σε αέρια ή / και στερεά κατάλοιπα.  

 
• Είναι οι πλέον κατάλληλες επεξεργασίες κυρίως για ρεύµατα αποβλήτων τα οποία περιέχουν 
συστατικά που είναι ανθεκτικά σε βιοαποδόµηση, είναι πτητικά, δεν µπορούν να διατεθούν µε 
ασφάλεια σε ΧΥΤΑ ή να υποστούν αποτελεσµατική επεξεργασία µε άλλες µεθόδους.  

 
• Κατά τις θερµικές επεξεργασίες -εκτός από την καταστροφή των επικινδύνων συστατικών- 
επιτυγχάνεται µείωση του όγκου των αποβλήτων, είναι δυνατή η εκµετάλλευση της 
περιεχόµενης σε αυτά ενέργειας (θέρµανση, παραγωγή ατµού κ.ά. ) αλλά είναι δυνατή και η 
παραγωγή αερίων ρύπων για τους οποίους απαιτείται η λήψη καταλλήλων µέτρων 
αντιρρύπανσης.  
 
• Οι κύριες τεχνολογίες θερµικής επεξεργασίας είναι οι ακόλουθες: 
 
-αποτέφρωση  
-πυρόλυση  
-αεριοποίηση  
-τεχνική πλάσµατος 
-συναποτέφρωση Ε. Α. µε συµβατικά καύσιµα 
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4. 2. 4 Πρακτικές ∆ιαχείρισης 

Η διαχείριση των Ε.Α αποτελεί ένα σηµαντικό περιβαλλοντικό πρόβληµα για την Ελλάδα, λόγω 
της φύσης των αποβλήτων αυτών καθώς και της αναγκαιότητας εφαρµογής ολοκληρωµένων 
προγραµµάτων για την αντιµετώπισή του.  
 
Οι πρακτικές που εφαρµόζονται σε επίπεδο χώρας για τη διαχείριση των επικινδύνων 
βιοµηχανικών αποβλήτων είναι: 
 
- Προκαταρκτική αποθήκευση σε ειδικά σχεδιασµένους χώρους εντός των µονάδων.  
Η πρακτική αυτή εφαρµόζεται λόγω του γεγονότος ότι δεν υφίσταται στη χώρα η κατάλληλη 
υποδοµή και τα κατάλληλα συστήµατα διαχείρισης των Ε.Α.  
 
- Μεταφορά στο εξωτερικό: 
Η διασυνοριακή µεταφορά γίνεται αποκλειστικά προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία, 
Γερµανία, Φιλανδία) και αφορά Ε.Α. για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα διαχείρισής τους στη 
χώρα. Τα απόβλητα αυτά περιλαµβάνουν κυρίως τέφρες, PCBs και φυτοφάρµακα αλλά και 
µικρότερες ποσότητες άλλων Ε.Α όπως κυανιούχες ενώσεις, φαινόλες, φαρµακευτικά 
σκευάσµατα, όξινα βιοµηχανικά διαλύµατα κλπ. Η µεταφορά των Ε.Α γίνεται από ειδικά 
αδειοδοτηµένες εταιρείες, οι οποίες τα µεταφέρουν για θερµοκαταστροφή, ανάκτηση 
(ανακύκλωση/αναγέννηση) ή τελική διάθεση. Ο αριθµός των εταιρειών οι οποίες διαθέτουν ειδική 
άδεια διαχείρισης και διασυνοριακής µεταφοράς Ε.Α είναι 6.  
 
Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στη µεταφορά Ε.Α στο εξωτερικό, για τα 
έτη 1998, 1999 και 2000, αντίστοιχα 

(Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε, Τµήµα Στερεών Αποβλήτων).  
Πίνακας 4: Εξαγωγές Ε. Α 1998, 1999 και 2000 

Ποσότητα (τόνοι) Είδος Ε.Α. 
1998 1999 2000 

Χώρα Προορισµού 

Τέφρες 1.180,95 260 - Γερµανία 
PCBs/ PCTs 

45,99 61,56 63,7 
Γερµανία, Γαλλία, 

Φιλανδία 
Φυτοφάρµακα 71,2  94,03 Γερµανία, Φιλανδία 
∆ιάφορα χηµικά 34,26 278,2 81,37 Γερµανία, Φιλανδία 
Εργαστηριακά 

απόβλητα 8,15 12 34,88 
Γερµανία 

∆ιάφορα άλλα 
απόβλητα - 77,98 217,46 

Γερµανία 

Προϊόντα ληγµένα 
- 38, 8 555,93 Γερµανία 

Μπαταρίες - 1 18 Γερµανία 

Επεξεργασία 
µεταλλικών 
επιφανειών 

- - 26 

Γερµανία 

ΣΥΝΟΛΟ 1.340, 55 729,54 1.091,54  
 

Τονίζεται επίσης, ότι λαµβάνει χώρα και εισαγωγή Ε.Α όπως συσσωρευτές µολύβδου ξηρού 
τύπου και Χρησιµοποιούµενων Ορυκτελαίων (Χ.Ο ). τα οποία µεταφέρονται σε ελληνικές 
βιοµηχανίες ανακύκλωσης ή αναγέννησης αντίστοιχα.  
 
- Αξιοποίηση: 
Χρήση σκωρίας από τον εµπλουτισµό του σιδηρονικελίου ως υλικό αµµοβολής (κυρίως) και 
πρόσθετο υλικό στη τσιµεντοβιοµηχανία, χρήση σκόνης σακκόφιλτρων χαλυβουργίας στη 
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τσιµεντοβιοµηχανία, ανακύκλωση υλικών από την παραγωγή συσσωρευτών και ηλεκτρικών 
στηλών.  
 
- Επεξεργασία: 
Αποτέφρωση ιλύων ελαιοδιαχωρισµού, εξουδετέρωση όξινων ιλύων από την αναγέννηση 
χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων, σταθεροποίηση κλπ.  

4. 3. 1 Ορισµοί Ελαστικών Αποβλήτων 

Τα παλαιά ελαστικά κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 
 
 
• ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων 
 
• ελαστικά ηµιφορτηγών – φορτηγών 
 
• ελαστικά αγροτικών οχηµάτων 
 
• ελαστικά µοτοσικλετών, µοτοποδηλάτων, ποδηλάτων 
 
• ελαστικά βιοµηχανικών και χωµατουργικών οχηµάτων 
 
 
O κύκλος ζωής των ελαστικών ποικίλλει από 35. 000-40. 000 km για τα επιβατικά αυτοκίνητα, 
από 60. 000-70. 000 km για τα ηµιφορτηγά και από180. 000-200. 000 km για τα φορτηγά βαριάς 
κατασκευής. Τα ελαστικά ταξινοµούνται µε βάση τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων στην ίδια 
κύρια κατηγορία µε τα οχήµατα στο τέλος κύκλου ζωής.  

4. 3. 2 Σύσταση Ελαστικών Αποβλήτων 

 
Στον Πίνακα 5 απεικονίζεται η µέση σύσταση των ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων και 

φορτηγών στην Ε.Ε.  
Υλικό Επιβατικά Φορτηγά 
Φυσικό ή συνθετικό 

καουτσούκ 
47% 45% 

Άνθρακας 21, 5% 22% 
Μέταλλα 16, 5% 25% 
Υφάσµατα 5, 5% - 
Οξείδιο ψευδαργύρου 1% 2% 
θείο 1% 1% 
Πρόσθετα 7, 5% 5% 
 

4. 3. 3 Επεξεργασία Ελαστικών Αποβλήτων 

Οι κυριότερες µέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης µεταχειρισµένων ελαστικών είναι η 
παραγωγή τρίµµατος για ανακύκλωση µέσω µηχανικής ή κρυογεννούς κοκκοποίησης, η 
ενεργειακή ή θερµική αξιοποίηση µέσω συναποτέφρωσης σε τσιµεντοβιοµηχανίες και η 
επαναχρησιµοποίηση (αναγόµωση, εµπόριο µεταχειρισµένων). Η ενεργειακή αξιοποίηση είναι 
εύκολα παρεξηγήσιµη διαδικασία, γιατί ο µοναδικός τρόπος πραγµατοποίησής της στην Ελλάδα 
είναι η θερµική καύση για την παραγωγή τσιµέντου και οι συνειρµοί από την καύση ελαστικών 
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είναι µάλλον δυσάρεστοι, αφού απελευθερώνεται βενζόλιο και άλλες τοξικές ουσίες. Οι υψηλές 
θερµοκρασίες που απαιτούνται στην παραγωγική διαδικασία του τσιµέντου, οι οξειδωτικές 
συνθήκες, οι µεγάλοι χρόνοι παραµονής των καυσαερίων, οι µεγάλες απαιτήσεις θερµικής 
ενέργειας καθώς και η γεωγραφική διασπορά των µονάδων της τσιµεντοβιοµηχανίας και το 
νοµοθετικό πλαίσιο που καθορίζεται µε την Οδηγία Ε. Ε 2000/75, καθιστούν την 
συναποτέφρωση επιλεγµένων ρευµάτων αποβλήτων στην τσιµεντοβιοµηχανία µία οικονοµική 
και περιβαλλοντικά ασφαλή εναλλακτική λύση στο πρόβληµα της διάθεσης αποβλήτων.  
 Για την ανακύκλωση του ελαστικού είναι απαραίτητος ο τεµαχισµός του. Υπάρχουν 2 µέθοδοι 
κοκκοποίησης του παλαιού ελαστικού, η µηχανική κοκκοποίηση και η κρυογενής κοκκοποίηση. 
Η µηχανική ή « περιβάλλοντος » επεξεργασία των ελαστικών ονοµάζεται έτσι διότι 
πραγµατοποιείται σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος – ή κοντά σε αυτές – σε αντίθεση µε τη 
κρυογονική όπου η επεξεργασία πραγµατοποιείται σε συνθήκες ψύξης (-80 οC έως 120 οC).  
 Η επιλογή της µεθόδου επεξεργασίας εξαρτάται από τα επιθυµητά προϊόντα και τις τιµές 
πώλησης αυτών. Στον Πίνακα 6 που ακολουθεί απεικονίζονται τα προϊόντα που παράγονται 
κατά την επεξεργασία των πλαστικών και οι πιθανές χρήσεις αυτών.  

 
Πίνακας 6. Χρήσεις των τελικών προϊόντων της ανακύκλωσης των ελαστικών 

 
Στη µηχανική κοκκοποίηση µια σειρά τεµαχιστών (shredder) κόβουν το λάστιχο σε µικρά και 

µικρότερα κοµµάτια, και ακολούθως ο κοκκοποιητής (granulator) µειώνει περισσότερο την τάξη 
µεγέθους των προϊόντων. Στην έξοδο του κοκκοποιητή τοποθετούνται µαγνητικοί διαχωριστές 
και κόσκινα για την αποµάκρυνση του ατσαλιού και των λοιπών µετάλλων του ελαστικού αλλά 
και του λινού. Τα µέταλλα πωλούνται στη Χαλυβουργική και το λινό στην ασβεστοποιία 
αντικαθιστώντας το πετρέλαιο καύσης. Ανάλογα µε το µέγεθος των προϊόντων επεξεργασίας 
αυτά διακρίνονται σε: 

 
-Τα τεµάχια ελαστικού (µέγεθος τεµαχίων : 40 - 300mm) 

 
-Τα chips ελαστικού (µέγεθος: 10mm - 50mm) και 

 
-Το τρίµµα ελαστικού (µέγεθος τρίµµατος: 1mm - 10 mm) 
 
-Την πούδρα ελαστικού (µέγεθος κόκκων: 0mm - 1mm) 
 
Η ανακύκλωση των ελαστικών έχει εξελιχθεί σε εµπορικά βιώσιµη βιοµηχανία. Σε όλες τις χώρες 
της Ε. Ε υπάρχει τουλάχιστον ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης και παράγονται ετησίως περίπου 
652.000 τόνοι υλικών από ανακύκλωση (κόκκοι, πούδρα, chips). Από το 1992 έως 2003 η 
ποσότητα ελαστικών που οδηγήθηκε σε ανακύκλωση αυξήθηκε κατά 600% και πιο 
συγκεκριµένα από 109.000 τόνους έφτασε σε 652.000 τόνους. Επιπροσθέτως παρατηρείται µία 
συνεχής καθοδική πορεία των διατιθεµένων ελαστικών αυτοκινήτων σε ΧΥΤΑ, πρακτική που 
ενισχύεται από την απαγόρευση της διάθεσης των ελαστικών από την οδηγία 99/31 για την 
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υγειονοµική ταφή των αποβλήτων. (Απαγορεύτηκε το 2003 η διάθεση των ελαστικών και από το 
2006 η διάθεση και των τεµαχισµένων ελαστικών).  

4. 4. 1 Ορισµοί Ορυκτελαίων 

Το ορυκτέλαιο είναι κατά βάση µίγµα υδρογονανθράκων που προέρχονται από παραφινικό ή 
ναφθενικό αργό πετρέλαιο. Στη βάση αυτή προστίθενται συστατικά όπως οργανοµεταλλικές 
ενώσεις Ba, Zn, Mg, Ca, P, µε σκοπό τη βελτίωση των λιπαντικών και των άλλων επιθυµητών 
ιδιοτήτων (όπως αντοχή, χρόνος ζωής κλπ) του τελικού προϊόντος.  

 
Σύµφωνα µε το Π∆ 82/2004 νοούνται απόβλητα λιπαντικών ελαίων «κάθε βιοµηχανικό ή 
λιπαντικό έλαιο ορυκτής συνθετικής ή µικτής βάσης, το οποίο κατέστη κατάλληλο για τη χρήση 
για την οποία προοριζόταν αρχικά, και κυρίως τα χρησιµοποιηµένα λάδια κινητήρων εσωτερικής 
καύσεως και κιβωτίων ταχυτήτων και τα λιπαντικά έλαια µηχανών, στροβίλων και υδραυλικών 
συστηµάτων συµπεριλαµβανοµένων και των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που προέρχονται 
από τα πλοία, άλλα µέσα µεταφοράς ή σταθερές εγκαταστάσεις».  

 
Με τον όρο “αναγεννηµένα ορυκτέλαια” νοούνται τα κλάσµατα των βασικών ορυκτελαίων που 
έχουν ανακτηθεί και που µετά από µίξη µε πρόσθετα, επανεισάγονται στην αγορά µε τις ίδιες 
προδιαγραφές των αρχικών πρωτογενών ορυκτελαίων.  

 
4. 4. 2 Σύσταση Ορυκτελαίων 

 
Ως κύριες πηγές παραγωγής λιπαντικών και ελαίων µπορούν να θεωρηθούν ο τοµέας των 

µεταφορών (65%) και ο τοµέας της βιοµηχανίας (35%). Εκτιµάται ότι το 50% της ποσότητας των 
ορυκτελαίων καταναλώνεται κατά τη χρήση τους (καύση, υπολείµµατα στα δοχεία συλλογής κ.ά 
) και το εναποµείναν 50 % είναι και η ποσότητα που θα πρέπει να συλλεχθεί και να οδηγηθεί 
προς επεξεργασία.  

 
Κατά κανόνα τα Χρησιµοποιούµενα Ορυκτέλαια (Χ.Ο ) των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης 
(ΜΕΚ) παρουσιάζουν υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων που προέρχονται από τη 
διάσπαση συστατικών των βασικών ορυκτελαίων, ρινίσµατα µετάλλων, κατάλοιπα καυσίµων, 
αιθάλη, ρητινοασφαλτώδεις ουσίες, σκόνη, νερό (σε αναλογία 2-3%). Στην περίπτωση αυτή, τα 
συνήθη βαρέα µέταλλα που περιέχονται στα Χ.Ο  είναι: 

 
• Μόλυβδος (σηµαντικότερος ρύπος) που προέρχεται κατά κύριο λόγο από οχήµατα που 
χρησιµοποιούν βενζίνη που περιέχει µόλυβδο.  

 
• Βάριο και ψευδάργυρος που είναι συστατικά των πρόσθετων. 

  
• Κάδµιο και χρώµιο που αποτελούν προϊόντα τριβής των µεταλλικών µερών των κινητήρων.  
 
Σηµειώνεται ότι τα πρόσθετα µε βάση Zn, Mg, Ca, P φθάνουν µέχρι και το 20% των Χ.Ο που 
προέρχονται από ΜΕΚ.  

 
Στα Χ.Ο  των ΜΕΚ είναι δυνατό να υπάρχουν πολυκυκλικές αρωµατικές ενώσεις (ΡΝΑ) οι 
οποίες προσροφώντας στα στερεά σωµατίδια που αυτά περιέχουν, σε συγκεντρώσεις έως και 3. 
500 ppm.  

 
Tα βιοµηχανικά Χ.Ο  είναι δυνατόν ορισµένες φορές να περιέχουν επίσης χλωριωµένους 



 
26 

οργανικούς διαλύτες που προστίθενται σε αυτά και καταστρέφονται δύσκολα κατά την 
αναγέννηση και αποτελούν άτυπες προσµίξεις. Για το λόγω αυτό συχνά προτείνεται τα 
συγκεκριµένα Χ.Ο  να µην αναγεννώνται, αλλά να τα διαχειριζόµαστε µε άλλο τρόπο ως 
επικίνδυνα απόβλητα (πχ καύση).  

 
Στα Χ.Ο  περιέχονται επίσης άτυπες οργανικές προσµίξεις όπως διαλύτες χρωµάτων, 
πολυκυκλικοί αλειφατικοί και αρωµατικοί διαλύτες (PCAs), πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCBs) 
και τριφαινύλια (PCTs). Τα τελευταία εντοπίζονται ελάχιστα και είναι αποτέλεσµα ρύπανσης 
ελαίων µετασχηµατιστών από µίγµατα PCBs- τετραχλωροβενζολίου.  

 
Η τυπική σύσταση και οι προσµίξεις στα Χ.Ο  των ΜΕΚ δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί και 
αποτελούν αναφορά στη χρονική περίοδο πριν την έναρξη χρήσης αµόλυβδης βενζίνης.  

 
Πίνακας 7: Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια: Σύσταση – προσµίξεις 
Παράµετρος Από Έως 

Ιξώδες (37ο C, cSt).  50 150 

Νερό (%) 0 10 

Πτητικά κάτω των 300ο C 2 15 

Άζωτο (%) 0, 03 0, 5 

Θείο (%) 0, 1 0, 6 

Χλώριο (%) 0, 03 0, 25 

Μόλυβδος (ppm) 800 11. 000 

Ασβέστιο (ppm) 600 1. 700 

Ψευδάργυρος (ppm) 600 1. 500 

Βάριο (ppm) 0 1. 600 

Μαγνήσιο (ppm) 0 600 

Σίδηρος (ppm) 10 600 

Φώσφορος (ppm) 600 1. 400 

Χαλκός (ppm) 1 120 

 
Η σταδιακή µείωση της περιεκτικότητας των βενζινών σε µόλυβδο και η βαθµιαία 

υποκατάσταση της βενζίνης που περιέχει µόλυβδο από αµόλυβδη, συµβάλλει στη δραστική 
µείωση του Pb στα Χ.Ο  

4. 4. 3 Υφιστάµενη Κατάσταση Ορυκτελαίων 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των Χ.Ο προέρχεται από έλαια ΜΕΚ, που συγκεντρώνονται σε 
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πρατήρια υγρών καυσίµων και συνεργεία αυτοκινήτων. Παρατηρείται µικρή διαχρονική µείωση 
της παραπάνω ποσότητας η οποία αποδίδεται κυρίως στην αύξηση χρήσης συνθετικών 
λιπαντικών µεγαλύτερης διάρκειας ζωής και στην ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων.  
Εκτιµάται ότι περίπου το 50% των Χ.Ο παράγεται στο Νοµό Αττικής γεγονός που δικαιολογείται 
από το ότι στην περιοχή κινείται το 50% του στόλου των οχηµάτων και επίσης υπάρχει µεγάλη 
βιοµηχανική δραστηριότητα και αυξηµένη ναυτιλιακή κίνηση. Ποσοστό περίπου 13% της ετήσια 
συλλεγµένης ποσότητας παράγεται στην περιοχή Θεσσαλονίκης και το υπόλοιπο (37%) στη 
λοιπή χώρα.  

 
∆ιάγραµµα 2: Παραγωγή Χ.Ο στην Ελλάδα 2000 (Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε, ) 
 

 
 
Πλαίσιο ∆ιαχείρισης 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Νόµου 2939/2001 (ΦΕΚ 159 Α), προβλέπεται η οργάνωση 

Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων είτε ατοµικών είτε 
συλλογικών από τους υπόχρεους διαχειριστές. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς 
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εναλλακτική διαχείριση και τη δηµιουργία Συστήµατος 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων καθορίζονται στο πλαίσιο διαχείρισης 
µε θέµα "Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων". 
Το πλαίσιο διαχείρισης καλύπτει τα λιπαντικά έλαια που διατίθενται στην ελληνική αγορά και 
καθορίζει ως υπόχρεους: 

 
- Αυτούς που παράγουν λιπαντικά έλαια - "Παραγωγούς".  

 
- Αυτούς που εισάγουν λιπαντικά έλαια "Εισαγωγείς".  

 
- Αυτούς που διαθέτουν στην αγορά λιπαντικά έλαια, προκειµένου να -χρησιµοποιηθούν από 
τον τελικό χρήστη ή καταναλωτή "∆ιακινητές".  

Υποχρεώσεις διαχειριστών-διακινητών 

Οι διαχειριστές (παραγωγοί και εισαγωγείς) των λιπαντικών ελαίων έχουν την ευθύνη: 

 
-Να οργανώνουν ατοµικά συστήµατα ή να συµµετέχουν σε συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής 
διαχείρισης.  
-Να προβαίνουν σε συλλογή των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων και να µεριµνούν ώστε τα 
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απόβλητα αυτά να οδηγούνται προς επεξεργασία σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις κατά 
περίπτωση.  

Οι διακινητές έχουν την ευθύνη:                          

  -Nα µη διακινούν λιπαντικά έλαια τα οποία δεν είναι ενταγµένα σε σύστηµα εναλλακτικής 
διαχείρισης, επιπλέον δε να συλλέγουν τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων και να τα παραδίδουν 
σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν στο πλαίσιο Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης προς 
περαιτέρω διαχείριση.                           

   -Το πλαίσιο διαχείρισης θέτει ως ποσοτικό στόχο συλλογής το 70% της συνολικά 
παραγόµενης ποσότητας και ως ποσοτικό στόχο αναγέννησης το 80% για το έτος 2006.  

 
Συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ορυκτελαίων ΕΛ. ΤΕ. ΠΕ 

Η Ελληνική Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΑΕ αποτελεί ανώνυµη εταιρεία η οποία ιδρύθηκε τον 
Απρίλιο του 1998 και δραστηριοποιείται στον τοµέα της εναλλακτικής διαχείρισης των 
Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α. Λ. Ε. ) µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Από τον Ιούνιο 
του 2004 είναι εγκεκριµένο Εθνικό Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Απόβλητων 
Λιπαντικών Ελαίων. Το σύστηµα έχει προχωρήσει σε συνεργασία µε µεγάλους καταναλωτές 
λιπαντικών ελαίων όπως οι Ένοπλες ∆υνάµεις και η ∆ΕΗ και έδωσε βαρύτητα στην προώθηση 
της συνεργασίας µε τους Ο. Τ. Α. µέσω της πραγµατοποίησης συναντήσεων µε τοπικούς 
φορείς. Τα σηµεία συλλογής καλύπτουν το σύνολο της χώρας, ενώ στο σύστηµα είναι 
ενταγµένοι και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στη συλλογή Χ.Ο Στόχος του συστήµατος για το 
2006 είναι η κάλυψη του 99% των διακινούµενων ελαίων µέσω της ένταξης στο σύστηµα 
επιπλέον παραγωγών. Σηµειώνεται πως όλη η ποσότητα των συλλεγµένων Χ.Ο οδηγήθηκε 
προς αναγέννηση στις εγκαταστάσεις αναγέννησης που έχουν συµβληθεί µε το σύστηµα 
(Cyclon Ελλάς, ΑΒΒΕΛΠ, ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ, ΜΑΒΙΟΛ ΟΕ, ΑΝΤΥΜΕΤ PLUS LUBRICANTS AE, 
ΒΕΚΟ OIL).  

4. 4. 4 Επεξεργασία Ορυκτελαίων 

Η αναγέννηση των Χ.Ο αποτελεί από περιβαλλοντική άποψη την πλέον ενδεδειγµένη 
πρακτική διαχείρισής τους, σε σύγκριση µε άλλες εναλλακτικές µεθόδους όπως: 

 
• Επανεισαγωγή τους στην τροφοδοσία διυλιστηρίων αργού πετρελαίου 

 
• Χρήση τους ως καυσίµων, χωρίς ή µετά από προ-επεξεργασία 

 
• ∆ιάθεση τους µε αποθήκευση ή εναπόθεση στο έδαφος 

 
 

Τα κύρια στάδια της παραγωγικής διαδικασίας αναγέννησης Χ.Ο είναι ενδεικτικά: 
 

• ∆ιαχωρισµός νερού /λαδιού και στερεών 
 

• Απλή (ατµοσφαιρική) απόσταξη-αφυδάτωση εν θερµώ 
 

• Κλασµατική απόσταξη υπό κενό 
 

• Ραφινάρισµα αποσταγµάτων 
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• Απόσµηση / αποχρωµατισµός 

 
• Τυποποίηση 

 
• Συσκευασία 

 
 

Οι κύριες πρώτες ύλες των βιοµηχανιών αναγέννησης ορυκτελαίων είναι: 
 

• Λιπαντέλαια κινητήρων εσωτερικής καύσης 
 

• Ορυκτέλαια 
 

• Έλαια επεξεργασίας και κοπής µετάλλων 
 

• Βαλβολίνες κιβωτίου ταχυτήτων 
 

• Λάδια στροβίλων 
 

Η χηµική σύνθεση των ορυκτελαίων εξαρτάται από τη χρήση τους. Για την αύξηση της διάρκειας 
ζωής τους των ορυκτελαίων, προστίθενται σε αυτά βελτιωτικά. Τα ορυκτέλαια πολλαπλών 
χρήσεων έχουν κατά µέσο όρο 18% κ.β. πρόσθετα, ενώ µερικές ειδικές κατηγορίες περιέχουν 
πρόσθετες ουσίες µέχρι και 20%. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται µερικά από πιο 
ευρέως χρησιµοποιούµενα πρόσθετα στη βιοµηχανία της αναγέννησης ορυκτελαίων.  

 
Πίνακας 9: Πρόσθετα βιοµηχανίας αναγέννησης ορυκτελαίων 1994 (ΥΠΕΧΩ∆Ε, ) 
 

Πρόσθετη ουσία Χρήση 

Πρόσθετα φωσφόρου, θείου Βελτίωση της αντοχής των κινητήρων 
στις υψηλές πιέσεις 

Ανθρακικό ασβέστιο Βελτίωση της αντοχής στις ακαθαρσίες 

Παράγωγα φαινολών, αµίνες Βελτίωση της αντοχής στη γήρανση 

Σιλικόνες, ειδικοί 
υδρογονάνθρακες 

Βελτίωση της αντοχής στον αφρό 

 
Τα τελικά προϊόντα της αναγέννησης των Χ.Ο είναι τα µέσα αποστάγµατα (βασικά έλαια), τα 

βαριά και τα ελαφρά αποστάγµατα. Στον Πίνακα 10 φαίνονται οι ποσοστιαίες αναλογίες και 
χρήσεις τους.  

 
Πίνακας 10: Προϊόντα βιοµηχανιών αναγέννησης ορυκτελαίων1994 (ΥΠΕΧΩ∆Ε, ) 
 

Προϊόν 
Ποσοστό (%) 

πρώτης ύλης Χαρακτηρισµός Χρήση 

Μέσα 
αποστάγµατα 65-80 Λιπαντέλαια 

-  Λίπανση µηχανών 

- Βελτίωση για διεύρυνση χρήσεων 
Ελαφρά 
αποστάγµατα 

2-4 Βενζίνη /Πετρέλαιο -  Καύση για ανάκτηση ενέργειας 
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Βαριά 
αποστάγµατα 

10-12 Πίσσες (Μέταλλα) 

-  Παραγωγή µελάνης 

-  Καύση σε ασβεστοκαµίνους 

- Καύση σε κλιβάνους µε 
απορρίµµατα 

4. 5. 1 Ορισµοί για τα Οχήµατα 

Οι ορισµοί που χρησιµοποιούνται για το όχηµα και το όχηµα στο τέλος του κύκλου ζωής του 
είναι αυτοί που ορίζονται στις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Όπως αναφέρεται λοιπόν στην Οδηγία 2000/53 ως «όχηµα» ορίζεται οποιοδήποτε όχηµα 
χαρακτηρισµένο ως κατηγορίας M1 ή N1, καθώς και τα τρίκυκλα µηχανοκίνητα οχήµατα, όπως 
ορίζονται στην Οδηγία 92/61/ΕΟΚ, πλην των τρίκυκλων µοτοσικλετών. Οχήµατα που ανήκουν 
στην κατηγορία Μ1 είναι αυτά τα οποία προορίζονται για τη µεταφορά προσώπων και φέρουν 
κατ' ανώτατο όριο, εκτός της θέσεως του οδηγού, έως οκτώ θέσεις καθήµενων και οχήµατα 
κατηγορίας Ν1 αυτά τα οποία προορίζονται για τη µεταφορά εµπορευµάτων και έχουν µέγιστο 
βάρος µη υπερβαίνον τους 3,5 τόνους.  

Όχηµα στο τέλος του κύκλου ζωής του είναι κάθε όχηµα που αποτελεί «απόβλητο», µε την 
έννοια ότι ο κάτοχος του το απορρίπτει ή σκοπεύει ή υποχρεούται να το κάνει. Το πότε ακριβώς 
ο κάτοχος ενός οχήµατος το αποσύρει από την κυκλοφορία δεν µπορεί να ειπωθεί µε σιγουριά. 
Τα κράτη-µέλη έχουν διαφορετική πολιτική στο θέµα της απόσυρσης των αυτοκινήτων. Έτσι, 
αυτοκίνητα που µπορεί να θεωρούνται στο τέλος της ζωής τους σε µία χώρα να µην θεωρούνται 
σε κάποια άλλη.  

Για παράδειγµα στη Γαλλία και την Ολλανδία τα κριτήρια που κατηγοριοποιούν ένα όχηµα ως 
όχηµα στο τέλος του κύκλου ζωής του είναι οικονοµικά και στηρίζονται στο λόγο του κόστους 
επισκευής και της αξίας του οχήµατος, ενώ σε άλλες χώρες τα κριτήρια είναι τεχνικά και 
διοικητικά. Ακόµη και η συµπεριφορά των καταναλωτών είναι διαφορετική καθώς ένα όχηµα που 
µπορεί να είναι άχρηστο για κάποιον να µην είναι άχρηστο για κάποιον άλλο. Επιπλέον, είναι 
συχνό το φαινόµενο αυτοκίνητα στο τέλος του κύκλου ζωής τους να µεταφέρονται παράνοµα σε 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ώστε να πουληθούν ως µεταχειρισµένα, εντείνοντας έτσι το 
πρόβληµα που αντιµετωπίζει η διαχείρισή τους.  

Στο Π. ∆. 116/2004 ορίζεται ως «εγκαταλειµµένο όχηµα», όχηµα το οποίο: 

α)εγκαταλείπεται σε δηµόσιους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς δρόµους στους οποίους απαγορεύεται 
η στάθµευση για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 30 ηµέρες 

β)εγκαταλείπεται σε άλλους δηµόσιους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς ή λιµενικούς κοινόχρηστους ή 
µη χώρους και οδούς για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 90 ηµέρες και χωρίς την άδεια της 
αρµόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής 

γ)εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούµενη συγκατάθεση του κύριου ή νοµέα 
του χώρου κατά δήλωσή του 

δ)αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και της ασφάλεια των κατοίκων, καθώς 
και για την δηµόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν 
δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Εγκαταλειµµένο όχηµα που δεν 
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αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός 45 ηµερών από την επικόλληση του ειδικού 
αυτοκόλλητου από τις αρµόδιες υπηρεσίες, είναι όχηµα στο τέλος του κύκλου ζωής.  

4. 5. 2 Σύσταση Οχηµάτων 

Η σύσταση των αυτοκινήτων έχει αλλάξει πολύ κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Ένα σύγχρονο 
αυτοκίνητο πρέπει να εµπνέει αξιοπιστία και παράλληλα να συνδυάζει την άνεση, την ασφάλεια 
και το στυλ µε τη χαµηλή κατανάλωση σε καύσιµα αλλά και τις ανταγωνιστικές τιµές. Από την 
άλλη είναι διάχυτη η απαίτηση για όσον το δυνατόν µικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
αυτού σε όλο το φάσµα της χρήσης του µέχρι το τέλος της ζωής του. Η τεχνολογική εξέλιξη και οι 
απαιτήσεις για χαµηλότερη κατανάλωση και µεγαλύτερη ασφάλεια οδήγησαν στην 
αντικατάσταση µεγάλου ποσοστού των µεταλλικών µερών ενός αυτοκινήτου. Οι αλλαγές αυτές 
τείνουν να γίνουν προς όφελος των πλαστικών, των οποίων η χρήση συνεχίζει να αυξάνεται όσο 
περνούν τα χρόνια.  

Τα πλαστικά φέρουν ορισµένες ελκυστικές ιδιότητες καθώς είναι µεν ανθεκτικά, αλλά και 
ελαφριά, εύκαµπτα και ευπροσάρµοστα. Σε σχέση µε πριν από είκοσι χρόνια η χρήση των 
πλαστικών στα οχήµατα έχει αυξηθεί κατά 114%: από 30kg σε 70-100kg σήµερα. Παρόλα αυτά 
τα πλαστικά αντιστοιχούν µόνο στο 9,3% του συνολικού βάρους του οχήµατος. Επιπλέον, η 
χρήση τους έχει οδηγήσει στη µείωση του βάρους των αυτοκινήτων, καθώς τα 100kg 
αντικαθιστούν περίπου 200-300kg συµβατικών υλικών. Και η αντικατάσταση αυτή δεν 
περιορίζεται µόνο σε αυτή καθαυτή τη µείωση του βάρους, αλλά συνεπάγεται και µία µικρότερη 
κατανάλωση καυσίµων, µία µειωµένη χρήση λιπαντικών και εν τέλει µία σηµαντική µείωση 
εκποµπών CO2 στην ατµόσφαιρα. Από την άλλη τα πλαστικά κρύβουν κινδύνους κατά την φάση 
επεξεργασίας του οχήµατος. Η ανακύκλωση τους δεν έχει προχωρήσει πολύ και η θερµική 
επεξεργασία τους µπορεί να προκαλέσει την παραγωγή επικίνδυνων αερίων εκποµπών.  

Η µέση σύσταση για αυτοκίνητο παραγωγής του 2000 φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. H 
σύσταση των αυτοκινήτων δεν επηρεάζεται µόνο από το έτος κατασκευής αλλά και από την 
εταιρεία και τον κυβισµό τους. Η διαφοροποίηση ανάλογα µε την εταιρεία, για κάποια 
χαρακτηριστικά υλικά, φαίνεται στον Πίνακα 11. Όσον αφορά τον κυβισµό είναι λογικό όσο αυτός 
αυξάνει να αυξάνεται και το βάρος του οχήµατος. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στους 
Πίνακες είναι οι µέσες τιµές για όλα τα οχήµατα.  
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Πίνακας 11: Παραδείγµατα διαφοροποιήσεων στη σύσταση των οχηµάτων ανάλογα µε τον κατασκευαστή 

Ποσοστιαία Σύσταση (%) 
Υλικό 

Αµερικάνικο Ι. Χ.  Ιαπωνικό Ι. Χ.  Ευρωπαϊκό Ι. Χ.  
Χάλυβας και Σίδηρος 67 72,2 64,7 
Πλαστικό 8 10,1 9,3 
Γυαλί 2,8 2,8 2,9 
Καουτσούκ 4,2 3,1 5,4 
Υγρά και λιπαντικά 6 3,4 2 
Μη-σιδηρούχα µέταλλα 8 6,2 10,4 
Μέσο βάρος (kg) 1400 1200 1100 

Το 75% της σύστασης του αυτοκινήτου αποτελείται από µέταλλα, από τα οποία το 65% είναι 
σιδηρούχα (χάλυβας και σίδηρος) και το 10% µη σιδηρούχα (αλουµίνιο, χαλκός, ψευδάργυρος, 
µόλυβδος, παλλάδιο, ρόδιο κλπ). Ο χάλυβας ως επί το πλείστον ανακυκλώνεται και στα νέα 
οχήµατα που παράγονται χρησιµοποιείται περίπου 25% ανακυκλωµένος χάλυβας.  

Όσον αφορά στα πλαστικά, στο αυτοκίνητο χρησιµοποιούνται τουλάχιστον 25 διαφορετικά 
είδη πλαστικών. Έτσι, η ανακύκλωση των πλαστικών εξαρτάται καθοριστικά από την δυνατότητα 
διαχωρισµού τους. Για τη διευκόλυνση της ανακύκλωσης οι κατασκευαστές είναι υποχρεωµένοι 
να παρέχουν πληροφορίες για τα διάφορα είδη πλαστικών που χρησιµοποιούνται και 
παράλληλα να παρέχουν οδηγίες για την αποσυναρµολόγηση τους. Τα προσθετικά που 
υπάρχουν τα τελευταία χρόνια στα πλαστικά (µερικά µάλιστα από τα οποία είναι επικίνδυνα 
όπως το κάδµιο) κάνουν το διαχωρισµό τους ακόµη πιο δύσκολο. Παρόλα αυτά τα υλικά αυτά 
δυσχεραίνουν τη δυνατότητα ανακύκλωσης των πλαστικών.  

Το καουτσούκ, αποτελεί µετά τα πλαστικά, τη δεύτερη µεγαλύτερη µη µεταλλική ποσότητα 
υλικών ενός αυτοκινήτου. Από καουτσούκ αποτελούνται όχι µόνο τα ελαστικά, αλλά και 
διάφορες ροδέλες, καλώδια, λωρίδες στεγανοποίησης κ.ά Φυσικά η συντριπτική πλειοψηφία του 
καουτσούκ περιέχεται στα ελαστικά των αυτοκινήτων. Η ανακύκλωση του λαµβάνει χώρα εδώ 
και πολλά χρόνια ανά τον κόσµο και τα προϊόντα της ανακύκλωσης του έχουν διάφορες χρήσεις, 
όπως στην επίστρωση δρόµων κλπ.  

Το γυαλί χρησιµοποιείται κυρίως στα παράθυρα και το παρµπρίζ του αυτοκινήτου, στους 
καθρέπτες και στις ηλιοροφές. Το γυαλί ανακυκλώνεται αν και υπάρχουν κάποιες δυσκολίες 
στην αποσυναρµολόγηση του.  

Υφάσµατα χρησιµοποιούνται στις ταπετσαρίες των αυτοκινήτων, στα πατάκια και στην 
εσωτερική επένδυση του οχήµατος. Μερικές αυτοκινητοβιοµηχανίες όπως η Chrysler έχουν 
αυξήσει τα ποσοστά φυτικών ινών που χρησιµοποιούν στα µοντέλα τους χρησιµοποιώντας ίνες 
από καρύδα, µαλλί, βαµβάκι, λινάρι κ.ά προκειµένου να αυξήσουν την ανακυκλωσιµότητα των 
µοντέλων τους.  

Τα υγρά περιλαµβάνουν τα καύσιµα, τα λιπαντικά, τα υγρά των φρένων, τα ψυκτικά υγρά, τα 
υγρά στον αερόσακο, τα υγρά του υδραυλικού τιµονιού και τα υγρά στους υαλοκαθαριστήρες. 
Αυτά περιέχουν πολλές χηµικές ουσίες όπως παραφινικούς και κυκλοπαραφινικούς 
υδρογονάνθρακες, οργανοµεταλλικές ουσίες όπως Ba, Zn, Mg, Ca, P ως προσθετικά, σιλικόνη, 
εστέρες, γλυκόλες κ.ά Ειδικά τα χρησιµοποιηµένα λιπαντικά, που λαµβάνονται από τα οχήµατα 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους, έχουν µολυνθεί κατά τη λειτουργία του οχήµατος µε βαρέα 
µέταλλα όπως Pb, Cd, Zn, Cr και περιέχουν υπόλειµµα καυσίµου, PCBs, σκόνη, νερό και άλλα. 
Τα βαρέα µέταλλα αποτελούν το 20% του λιπαντικού. Τα υγρά πρέπει να συλλέγονται 
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ξεχωριστά κατά την φάση αποσυναρµολόγησης ώστε να αποφεύγεται η διαρροή τους στο 
περιβάλλον και η επαφή τους µε άλλα υλικά. Μερικές αυτοκινητοβιοµηχανίες χρησιµοποιούν 
ανακυκλωµένα λιπαντικά στα νέα οχήµατα που παράγουν.  

Μία µέση µπαταρία ζυγίζει 13, 6 kg (1, 2% του βάρους του οχήµατος) και περιέχει 8, 6kg 
µόλυβδο, 3, 8% H2SO4 και 0, 7kg πολυπροπυλένιο. Η αυθαίρετη διάθεση µπαταριών στο 
περιβάλλον εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους καθώς οι µπαταρίες περιέχουν µόλυβδο, και σε 
µικρότερες ποσότητες κάδµιο και υδράργυρο. Η ανακύκλωση των µπαταριών στοχεύει στην 
ανάκτηση του µολύβδου, του πολυπροπυλενίου και του θειικού οξέος. Τα οξέα 
εξουδετερώνονται και ο σίδηρος υφίσταται επεξεργασία ώστε και τα δύο να χρησιµοποιηθούν σε 
νέες µπαταρίες. Φυσικά από την ανακύκλωση είναι δυνατόν να παραχθούν απόβλητα όπως για 
παράδειγµα η ιλύς που να περιέχουν µερικές ποσότητες επικίνδυνων ουσιών.  

Οι καταλύτες που χρησιµοποιούνται σήµερα στα οχήµατα είναι τριοδικοί, δηλαδή δρουν 
ταυτόχρονα και ως οξειδωτικοί και ως αναγωγικοί. Οι καταλύτες αποτελούνται από µια κεραµική 
κυψελοειδή, που ονοµάζεται µονόλιθος, διάταξη η οποία συγκρατείται από ένα µεταλλικό 
περίβληµα στην σωλήνωση εξαγωγής. Πιο συγκεκριµένα οξειδώνουν το CO και τους H/C σε 
CO2 και H2 αντίστοιχα, ενώ ανάγουν το ΝΟ προς N2. Το µέσο βάρος τους είναι 900g και σε 
αυτούς περιέχονται πολύτιµα µέταλλα, όπως πλατίνα (1, 5kg) και ρόδιο (0, 3kg). Φυσικά, τα 
πολύτιµα µέταλλα ανακυκλώνονται µε πυροµεταλλουργικές µεθόδους, ώστε να 
χρησιµοποιηθούν σε νέους καταλύτες.  

4. 5. 3 Επεξεργασία των οχηµάτων 

Σύµφωνα µε την Οδηγία 2000/53/ΕΚ ο αριθµός των οχηµάτων που φτάνουν το τέλος του 
κύκλου ζωής τους ετησίως στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. ανέρχεται σε 8.000.000-9.000.000. Το 
µεγαλύτερο ποσοστό των οχηµάτων αυτών είναι µεγάλης ηλικίας, όµως υπάρχει και ένα 
ποσοστό νέων σε ηλικία οχηµάτων που αποσύρεται αφού υποστεί σοβαρές ζηµιές σε κάποιο 
τροχαίο ατύχηµα. Πιθανόν βέβαια ο αριθµός αυτός να είναι µεγαλύτερος καθώς είναι γνωστό ότι 
µερικές χώρες, όπως πχ η Γερµανία, εξάγουν αυτά το οχήµατα ως µεταχειρισµένα σε άλλες 
χώρες. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος έχει από την άλλη εκτιµήσει αυτό το νούµερο σε 
12.000.000 για το έτος 2000 και παρόµοιο νούµερο (11.200.000) αναφέρεται σε έκθεση της 
Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Οχηµάτων (European Automobile Manufacturers 
Association, ACEA). Αναµένεται το 2015 ο αριθµός των οχηµάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους 
να ανέλθει στα 17 εκατοµµύρια. Οι εκτιµήσεις αυτές δίνουν µόνο µία εικόνα του προβλήµατος 
στις χώρες της Ε.Ε και αποτελούν απλώς τη βάση για τη λήψη µέτρων ώστε να επιτευχθεί µία 
βιώσιµη διαχείριση των οχηµάτων αυτών. Ο βασικός λόγος που οδήγησε στην λήψη µέτρων 
ήταν η αυθαίρετη διάθεση των παλαιών οχηµάτων στο περιβάλλον και η διαρροή επικίνδυνων 
ουσιών που περιέχονται σε αυτά.  

Όσον αφορά τώρα στη µέση ηλικία των οχηµάτων που αποσύρονται από την κυκλοφορία και 
γίνονται απόβλητα, αυτή εκτιµάται ότι είναι άνω των 12 ετών. Η ηλικία των οχηµάτων εξαρτάται 
από οικονοµικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς ακόµη και κλιµατικούς παράγοντες και από την 
καταναλωτική συµπεριφορά των πολιτών. Φυσικά, το έτος παραγωγής και το είδος του 
οχήµατος επηρεάζουν το µέσο χρόνο ζωής του. Η γνώση της µέσης ηλικίας των οχηµάτων που 
φτάνουν το τέλος της ζωής τους είναι απαραίτητη για τον καθορισµό των ποσοτικών στόχων 
ανάκτησης και ανακύκλωσης τους.  

Όσον αφορά στις πρακτικές επεξεργασίας, τα οχήµατα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), αφού 
αποσυναρµολογηθούν και τα χρήσιµα κοµµάτια τους διατεθούν ως ανταλλακτικά, τεµαχίζονται 
σε µικρά κοµµάτια και διαχωρίζονται σε τρία επιµέρους ρεύµατα: σίδηρο και χάλυβα, άλλα 
µέταλλα και τέλος µη µεταλλικά στοιχεία. Τα µέταλλα συνήθως ανακυκλώνονται, τήκονται και 
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διαχωρίζονται, ώστε να αποτελέσουν πρώτη ύλη για νέα προϊόντα. Η διαδικασία αυτή συνήθως 
απαιτεί µικρότερη κατανάλωση ενέργειας από την εξαγωγή µεταλλικών στοιχείων από ορυκτά 
και µεταλλεύµατα. Παρόλα αυτά η ανακύκλωση των µετάλλων, συνεπάγεται νέες 
περιβαλλοντικές πιέσεις, καθώς παράγονται υπολείµµατα µε τη µορφή αερίων εκποµπών και 
τέφρας, τα οποία έχουν αρκετά υψηλή περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες. Τα υπολείµµατα 
αυτά πρέπει να υποστούν κατάλληλη επεξεργασία σε ειδικές εγκαταστάσεις πριν την τελική τους 
διάθεση. Μία καλύτερη και πιο οργανωµένη προεπεξεργασία των οχηµάτων, µπορεί να µειώσει 
σε σηµαντικό βαθµό την περιεκτικότητα σε βαρέα µέταλλα του υλικού που υφίσταται τεµαχισµό. 
Σε αντίθεση όµως µε τα µεταλλικά µέρη, τα µη µεταλλικά µέρη ενός οχήµατος στο τέλος του 
κύκλου ζωής του συνεπάγονται πολλαπλά προβλήµατα, όσον αφορά στην επεξεργασία τους. Το 
τελικό προϊόν του τεµαχισµού και αφού έχουν διαχωριστεί τα µέταλλα, αποτελεί ένα µείγµα 
αφρού, υφάσµατος, πλαστικού, καουτσούκ, γυαλιού, υπολειµµάτων λαδιού και επικίνδυνων 
ουσιών. Έχει συνήθως υψηλή περιεκτικότητα σε βαρέα µέταλλα, και σε περίπτωση µη 
αποµάκρυνσης τους κατά την αποσυναρµολόγηση, µπορεί να περιέχει ορυκτέλαια και υγρά 
φρένων που είναι τοξικά. Το «µείγµα» αυτό συνήθως διατίθεται σε χώρους ταφής 
απορριµµάτων. Σίγουρα δεν µπορεί να ανακυκλωθεί και η καύση του λόγω της υψηλής του 
περιεκτικότητα σε PVC και βαρέα µέταλλα, παράγει διοξίνες, φουράνια και οξείδια βαρέων 
µετάλλων. Κλειδί για την καλύτερη διαχείριση του είναι η πιο προσεκτική αποσυναρµολόγηση 
του οχήµατος.  
 
Το πρώτο στάδιο της επεξεργασίας ενός οχήµατος που έχει φτάσει το τέλος της ζωής του είναι η 
αποσυναρµολόγηση του. Αυτή περιλαµβάνει την αποµάκρυνση τυχόν υπολειµµάτων καυσίµου, 
των υγρών και των λιπαντικών, την αφαίρεση τµηµάτων όπως ο κινητήρας, η µίζα, και το 
σύστηµα µετάδοσης της κίνησης ώστε να επισκευαστούν και να επαναχρησιµοποιηθούν. 
Επιπλέον, κοµµάτια που έχουν υλική αξία όπως ο µόλυβδος στις µπαταρίες ή τα πολύτιµα 
µέταλλα στους καταλύτες, αφαιρούνται και µεταπωλούνται.  

Αυτό που µένει µετά από τις δραστηριότητες αποσυναρµολόγησης ονοµάζεται "hulk" και 
περιλαµβάνει τα µεταλλικά τµήµατα του σκελετού του οχήµατος, µέρος των ηλεκτρονικών 
συσκευών, τα περισσότερα πλαστικά (καθίσµατα, πίνακας οργάνων κ.ά ), γυαλί και καουτσούκ. 
Το υπόλοιπο αυτό κλάσµα οδηγείται στους τεµαχιστές ώστε να λάβει χώρα η ανακύκλωση των 
υλικών. Στη διαδικασία τεµαχισµού, γίνεται µαγνητικός διαχωρισµός ώστε να αφαιρεθούν τα 
σιδηρούχα µέταλλα από τα άλλα υλικά. Τα µη σιδηρούχα µέταλλα διαχωρίζονται το ένα από το 
άλλο σε περαιτέρω στάδια.  

Οι διεργασίες τεµαχισµού παράγουν δύο ρεύµατα αποβλήτων: τη µεταφερόµενη δια αέρος 
σκόνη, που αποτελείται από ίνες υφάσµατος, ακαθαρσίες, σκουριά, βαφές κλπ που µαζεύεται 
στο σύστηµα συλλογής σκόνης των τεµαχιστών, αν αυτό υπάρχει φυσικά, και τα µη µεταλλικά 
υπολείµµατα που αποµένουν µετά το διαχωρισµό των µετάλλων κυρίως δηλαδή πλαστικά, 
γυαλί, καουτσούκ κ.ά Τα δύο αυτά ρεύµατα αποτελούν το λεγόµενο Υπόλειµµα Τεµαχισµού των 
Αυτοκινήτων (Automotive Shredder Residue) και αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% του 
βάρους του οχήµατος. Εντούτοις, αυτό το ποσό αναµένεται να αυξηθεί στο µέλλον δεδοµένου 
ότι οι κατασκευαστές οχηµάτων συνεχίζουν να χρησιµοποιούν περισσότερα πλαστικά, 
υφάσµατα και συνθετικά για να µειώσουν το βάρος του οχήµατος και να εκπληρώσουν τις 
απαιτήσεις αποδοτικότητας των καυσίµων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η χρήση των πλαστικών 
έχει αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. Το υπόλειµµα που αναµιγνύεται συνήθως και µε 
υπολείµµατα από άλλες διαδικασίες τεµαχισµού, οδηγείται σε χώρους ταφής 
αντιπροσωπεύοντας λιγότερο από 0, 2% του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται στην 
Ε.Ε. Το σηµερινό ποσό αποβλήτων από τον τεµαχισµό των αυτοκινήτων κυµαίνεται από 2 έως 
2, 5 εκατοµµύρια τόνους ετησίως και αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του συνολικού ποσού 
επικίνδυνων αποβλήτων που παράγεται ετησίως στην Ε.Ε.  
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Βέβαια και στην περίπτωση των τεµαχιστών υπάρχει το πρόβληµα των παράνοµων 
εγκαταστάσεων, οι οποίες µη λαµβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις προκαλούν σοβαρά 
προβλήµατα στο γειτονικό περιβάλλον. Το σηµερινό ποσοστό ανάκτησης/ανακύκλωσης 
υπολογίζεται περίπου στο 75% του βάρους του οχήµατος τόσο για το σύνολο της Ε.Ε. όσο και 
για κάθε χώρα ξεχωριστά. ∆εν υπάρχει βέβαια καθορισµένος τρόπος µέτρησης των ποσοστών 
αυτών στις διάφορες χώρες. Έτσι το 75% αναφέρεται στην ουσία στο µεταλλικό περιεχόµενο 
των αυτοκινήτων, κάνοντας την υπόθεση ότι σχεδόν όλα τα µέταλλα επαναχρησιµοποιούνται ή 
ανακυκλώνονται κατά τη φάση αποσυναρµολόγησης και τεµαχισµού. Το ASR, που αποτελεί 
όπως προαναφέρθηκε περίπου το 25% του βάρους του οχήµατος, θεωρείται ότι 
αντιπροσωπεύει το ποσοστό του οχήµατος που οδηγείται σε χώρους υγειονοµικής ταφής, αν 
ληφθεί υπόψη ότι πολύ µικρό ποσοστό αυτού καίγεται µε ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας. Αν 
θεωρηθεί σωστή η εκτίµηση που αναφέρεται στην Οδηγία 2000/53, ότι δηλαδή αποσύρονται 
ετησίως 8.000.000-9.000.000 αυτοκίνητα, και αν θεωρηθεί ως µέσο βάρος αυτών τα 1000kg, 
τότε εύκολα καταλήγει κανείς στο συµπέρασµα ότι 6, 4 εκατοµµύρια τόνοι υλικών είτε 
επαναχρησιµοποιούνται είτε ανακυκλώνονται και 2, 1 εκ. τόνοι ASR οδηγούνται προς ταφή.  
 
Η ανάκτηση των ανταλλακτικών λαµβάνει χώρα κατά τη φάση αποσυναρµολόγησης του 
οχήµατος και φυσικά εξαρτάται από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αυτοκίνητο. Τα 
ανταλλακτικά αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% του βάρους του οχήµατος. Η παροχή αυτών 
είναι πολύ σηµαντική καθώς συνήθως προέρχονται από παλαιά µοντέλα, το οποία δεν 
κατασκευάζονται πλέον και ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος παραγωγής των ανταλλακτικών. 
Έτσι, καλύπτονται εν µέρει οι ανάγκες επισκευής παλαιών οχηµάτων που βρίσκονται ακόµη σε 
κυκλοφορία.  

Παρά λοιπόν την πολύπλοκη σύνθεση τους το ποσοστό ανάκτησης των παλαιών οχηµάτων 
θεωρείται πολύ υψηλότερο σε σχέση µε άλλα βιοµηχανικά προϊόντα. Τα οχήµατα στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους αποτελούν µία πολύτιµη πηγή υλικών που είναι σηµαντικά για πολλούς 
κλάδους της βιοµηχανίας συµπεριλαµβανοµένης και της ίδιας της αυτοκινητοβιοµηχανίας.  

Η ανάκτηση των πλαστικών, των οποίων µάλιστα η χρήση έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, 
δεν είναι τόσο ανεπτυγµένη. Το πρόβληµα για την ανακύκλωση έγκειται στη διαφορετική χηµική 
σύσταση των τύπων των πλαστικών που χρησιµοποιούνται όσο και στο υψηλό κόστος αυτής. 
Επιπλέον, άλλοι τρόποι επεξεργασίας που προτείνονται, όπως η καύση, δύνανται αν δεν γίνουν 
υπό κατάλληλες συνθήκες, να προκαλέσουν επιπλέον πιέσεις στο περιβάλλον λόγω των 
επικίνδυνων αερίων εκποµπών (διοξίνες, φουράνια) που παράγονται κατά την θερµική 
επεξεργασία.  

Τα ελαστικά από τα παλαιά οχήµατα αποτελούν µόνο ένα µέρος των χρησιµοποιηµένων 
ελαστικών του οχήµατος σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους και εκτιµάται ότι αποτελούν µόνο το 
10% των ελαστικών που παράγονται ετησίως στην Ε.Ε. Τα ελαστικά αποµακρύνονται από το 
όχηµα πριν τον τεµαχισµό. Περίπου το 12% των ελαστικών ανακυκλώνεται µηχανικά και οδηγεί 
στην παραγωγή υλικών που χρησιµοποιούνται για άλλους σκοπούς, όπως στην κατασκευή 
δρόµων. Επιπλέον µέρος των ελαστικών καίγεται µαζί µε αστικά απόβλητα ως RDF (Refuse 
Derived Fuel).  

Οι µπαταρίες αποτελούν περίπου το 1, 2% του βάρους του οχήµατος και όπως και στην 
περίπτωση των ελαστικών αποτελούν µόνο ένα µέρος των µπαταριών που χρησιµοποιούνται 
κατά την διάρκεια ζωής ενός αυτοκινήτου. Αν δεν µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν οι 
µπαταρίες ανακυκλώνονται ώστε να ανακτηθεί ο µόλυβδος που περιέχεται σε αυτές. Στην 
περίπτωση που οι µπαταρίες δεν αποµακρυνθούν και οδηγηθούν προς τεµαχισµό δηµιουργείται 
σοβαρό πρόβληµα καθώς ο µόλυβδος που περιέχουν θα διαρρεύσει στο περιβάλλον κατά την 
ταφή του ASR.  
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Τα υγρά που υπάρχουν σε ένα αυτοκίνητο πρέπει οπωσδήποτε να αποµακρυνθούν κατά την 
αποσυναρµολόγηση καθώς τα περισσότερα από αυτά περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και δεν 
πρέπει να περιέχονται στο αυτοκίνητο κατά τον τεµαχισµό. Επιπλέον, η µη σωστή αποµάκρυνση 
των υγρών µπορεί να ρυπάνει τον χώρο της αποσυναρµολόγησης µε σηµαντικές ποσότητες 
επικίνδυνων ουσιών.  

Όσον αφορά στο υπόλειµµα του τεµαχισµού (ASR) αυτό, ενώ αποτελεί το 1% των στερεών 
αποβλήτων που παράγονται ετησίως στην Ε.Ε. αντιπροσωπεύει το 10% του συνόλου των 
επικίνδυνων αποβλήτων. Στη νοµοθεσία της Ε.Ε. το ASR δεν κατηγοριοποιείται ως επικίνδυνο 
απόβλητο, αν και περιέχει αρκετές επικίνδυνες ουσίες. Η ταφή του ASR δεν αποτελεί ορθή 
περιβαλλοντική πρακτική διαχείρισης και αναζητούνται εναλλακτικές µέθοδοι. Προτεραιότητα 
δίνεται στην ανακύκλωση αυτού αλλά γίνονται και έρευνες για τη θερµική επεξεργασία του. Στην 
περίπτωση της τελευταίας, λόγω της µεγάλης του περιεκτικότητας σε πλαστικά είναι δυνατόν να 
παραχθούν επικίνδυνες ουσίες για αυτό πρέπει να µελετώνται διεξοδικά οι συνθήκες καύσης ή 
πυρόλυσης. Γίνονται επίσης έρευνες για την επεξεργασία του ASR µε πλάσµα, επεξεργασία που 
παράγει και τα λιγότερα απόβλητα. Η Οδηγία για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 
που απαγορεύει τη χρήση ορισµένων επικίνδυνων ουσιών στα οχήµατα, αναµένεται να 
επηρεάσει και τη σύσταση του ASR.  

4. 5. 4 Πλαίσιο ∆ιαχείρισης οχηµάτων 

Το Π∆116 (ΦΕΚ81Α/05.03.04) καθορίζει το νοµικό πλαίσιο για τη διαχείριση των ΟΤΚΖ. Πιο 
συγκεκριµένα, θεσπίζει τα µέτρα, τους όρους και τα προγράµµατα για την εναλλακτική διαχείριση 
ΟΤΚΖ, των χρησιµοποιούµενων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών 
µετατροπέων, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα ΟΤΚΖ.  

Σύµφωνα µε τη νέα νοµοθεσία, οι παραγωγοί των οχηµάτων υποχρεώνονται να οργανώνουν 
ή να συµµετέχουν σε ατοµικά ή συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης των οχηµάτων 
και να προωθούν τη πλέον ενδεδειγµένη µέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης, µε την οργάνωση 
συστηµάτων συλλογής, µεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και αξιοποίησης των ΟΤΚΖ και 
αποβλήτων που συνίστανται σε µεταχειρισµένα εξαρτήµατα.  

Τα συστήµατα αυτά πρέπει να αποβλέπουν: 

-στην επαναχρησιµοποίηση, αξιοποίηση και ανακύκλωση των ΟΤΚΖ µε χρήση καθαρών 
τεχνολογιών 

- στη προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας, ασφάλειας και υγιεινής του καταναλωτή, 
προστασία των δικαιωµάτων του βιοµηχανικού και εµπορικού απορρήτου, αποφυγή 
δηµιουργίας εµποδίων και στρεβλώσεων στον ανταγωνισµό για τα εισαγόµενα προϊόντα.  

Οι τελικοί ιδιοκτήτες των ΟΤΚΖ είναι υποχρεωµένοι να παραδίδουν το όχηµά τους σε 
εγκεκριµένα σηµεία συλλογής ΟΤΚΖ, τα οποία πρέπει να είναι συµβεβληµένα µε εγκεκριµένα 
συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης. (Σήµερα το µόνο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ 
είναι η Ε∆ΟΕ). Οι κάτοχοι ΟΤΚΖ είναι υποχρεωµένοι οι ίδιοι να µεταφέρουν και να παραδίδουν 
τα οχήµατά τους στα παραπάνω σηµεία. Κατά την παράδοση του ΟΤΚΖ οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι 
ΟΤΚΖ λαµβάνουν βεβαίωση παραλαβής. (Οι βεβαιώσεις παραλαβής χορηγούνται µέχρι την 20η 
∆εκεµβρίου κάθε έτους, ενώ για τις αποµακρυσµένες περιοχές µέχρι τη 15η ∆εκεµβρίου). Η 
παράδοση των ΟΤΚΖ ολοκληρώνεται µε την έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής, το οποίο 
αποτελεί το µόνο νόµιµο έγγραφο για την αποταξινόµηση του οχήµατος. Τα πιστοποιητικά 
καταστροφής εκδίδονται µόνο από τις συµβεβληµένες µε το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης 
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επιχειρήσεις και χορηγούνται στο τελικό ιδιοκτήτη µέσα σε 8 µέρες από τη χορήγηση της 
βεβαίωσης παραλαβής.  

 
Τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης έχουν την υποχρέωση να πετύχουν τους παραπάνω 
στόχους: 

1. µέχρι τη 01-01-06, η επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση των ΟΤΚΖ που έχουν 
παραχθεί µετά τη 01-01-1980 πρέπει να φτάνει τουλάχιστον το 85% κατά µέσο όρο ανά όχηµα 
και ανά έτος, ενώ η επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση αυξάνεται για το ίδιο χρονικό όριο 
στο 80%. Για τα αυτοκίνητα που έχουν παραχθεί πριν από τη 01-01-1980, τα ποσοστά 
διαµορφώνονται σε 75% επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση και 70% επαναχρησιµοποίηση 
και ανακύκλωση.  

2. Μέχρι τη 01-01-2015, η επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση πρέπει να φτάνει 
τουλάχιστον το 95% κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση να 
φτάνει το 85%.  

Η Ε∆ΟΕ είναι µια µη κερδοσκοπική εταιρεία αστικής ευθύνης, η οποία λειτουργεί από την 
1/11/2004 µε σκοπό τη συλλογή και αξιοποίηση των ΟΤΚΖ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από 
την Οδηγία 200/53. Συµµετέχουν πρακτικά όλοι οι εισαγωγείς/ αντιπρόσωποι αυτοκινήτων της 
χώρας και τα έξοδα του συστήµατος καλύπτονται από τις εισφορές των µελών της µε βάση τον 
αριθµό των αυτοκινήτων της κάθε εταιρείας στην Ελλάδα.  

Η εταιρεία ξεκίνησε τις δραστηριότητές της µε σηµεία συλλογής σε Ξάνθη και Θεσσαλονίκη και 
µέχρι τώρα έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της στους νοµούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, 
Γρεβενών, Κοζάνης, Άρτας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας, Αττικής, Αχαΐας, Τρικάλων, 
Καρδίτσας, Βοιωτίας και Εύβοιας. Εντός του 2006 αναµένεται η λειτουργία 2 ακόµα σηµείων 
συλλογής εντός της Αττικής και κάποιων ακόµα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα πρέπει να 
σηµειωθεί ότι η υφιστάµενη Νοµοθεσία επιτρέπει την προσωρινή κατάθεση των πινακίδων 
κυκλοφορίας, διευκολύνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη εγκατάλειψη των αυτοκινήτων αντί της 
απόσυρσης µέσω της νόµιµου οδού (έκδοση πιστοποιητικού από την Ε∆ΟΕ).  
 
Βέβαια σηµαντικός παράγοντας που αποτελεί τροχοπέδη στην αύξηση του ποσοστού 
συλλογής/αξιοποίησης των ΟΤΚΖ, αποτελεί και η νοοτροπία των ιδιοκτητών που είτε αναµένουν 
το µέτρο της απόσυρσης, είτε δεν αποχωρίζονται παλαιά αυτοκίνητα για συναισθηµατικούς 
λόγους ή είτε τέλος λόγω περιορισµένης περιβαλλοντικής συνείδησης επιλέγουν την 
εγκατάλειψη του οχήµατος σε κάποιο σηµείο καταλαµβάνοντας τις ήδη περιορισµένες θέσεις 
στάθµευσης.  

Η ετήσια ποσότητα των οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής είναι περίπου 35.000 τόνοι εκ των 
οποίων ανακυκλώνεται το 75% των συλλεγοµένων. Περίπου το 60% του συνόλου των 
κυκλοφορούντων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών βρίσκεται στους νοµούς Αττικής και 
Θεσσαλονίκης.  

Η µέση ηλικία των ΟΤΚΖ στην Ελλάδα είναι γύρω στα 24,5 έτη (13 έτη είναι περίπου η µέση 
ηλικία του στόλου των κυκλοφορούντων οχηµάτων) ενώ στη Β. Ευρώπη είναι της τάξεως των 13 
ετών. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η Ελλάδα µολονότι διατηρεί από τους παλαιότερους στόλους στην 
Ευρώπη έχει από τους χαµηλότερους ρυθµούς παραγωγής ΟΤΚΖ. (Πηγή ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΓΕ∆ΣΑΠ) 
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4. 6. 1. Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

Το 1991 µε το ‘Πρόγραµµα Ρευµάτων Αποβλήτων Προτεραιότητας’ που ξεκίνησε από τη 
Γενική ∆ιεύθυνση ΧΙ της Επιτροπής για το περιβάλλον, την πυρηνική ασφάλεια και την αστική 
προστασία (Directorate General XI), τα απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις 
αναγνωρίστηκαν ως ρεύµα αποβλήτων προτεραιότητας (primary waste stream). Τα απόβλητα 
από κατασκευές και κατεδαφίσεις είναι ένα από τα µεγαλύτερα ρεύµατα αποβλήτων στην Ε.Ε. 
καθώς η ποσότητά τους εκτιµάται ότι αποτελεί το 25 % της συνολικής ποσότητας των στερεών 
αποβλήτων.  

Ο όρος απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΚΚ) αναφέρεται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ 
φάσµα υλικών, τα οποία χωρίζονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες ανάλογα µε την προέλευσή 
τους: 

(α) Υλικά Εκσκαφών: 

Τα υλικά αυτά µπορεί να είναι µητρικά χώµατα εκσκαφών, άµµος, χαλίκι, πέτρες, άργιλος και 
οποιαδήποτε άλλα υλικά που µπορεί να προκύψουν από εκσκαφές. Τα άχρηστα υλικά 
εκσκαφών υπάρχουν σχεδόν σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα και ιδιαίτερα στις υπόγειες 
κατασκευές και σε έργα της γεωτεχνικής µηχανικής. Τα υλικά αυτά µπορούν να προέλθουν και 
από φυσικά φαινόµενα, όπως για παράδειγµα από υπερχειλίσεις χειµάρρων, κατολισθήσεις σε 
δρόµους κλπ Η σύσταση των υλικών εκσκαφών εξαρτάται σηµαντικά από τα γεωλογικά 
δεδοµένα.  

(β) Υλικά Οδοποιίας: 

Τα υλικά αυτά µπορεί να είναι άσφαλτος και οποιαδήποτε άλλα υλικά οδοστρώµατος, υλικά 
βάσεων και υποβάσεων, δηλαδή χαλίκι, άµµος, σκύρα και γενικά υλικά που προκύπτουν από 
την αποξήλωση και ανακαίνιση οδών. Τα άχρηστα υλικά οδοποιίας προέρχονται όχι µόνο από 
την αποξήλωση και τη συντήρηση των δρόµων αλλά και από τις υπόγειες υδραυλικές και 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πόλεων καθώς και από έργα επιδιόρθωσης αυτών.  

(γ) Υλικά Κατεδαφίσεων-Μπάζα: 

Τα υλικά αυτά µπορεί να είναι χώµατα, χαλίκι, κοµµάτια ή στοιχεία από µπετόν 
(σκυροδέµατα), επιχρίσµατα, πλίνθοι (τούβλα), πλάκες επιστρώσεως, γύψος, άµµος, λαξευµένες 
πέτρες, θρύµµατα ειδών υγιεινής κλπ Τα υλικά κατεδαφίσεων χαρακτηρίζονται από µεγάλη 
ανοµοιογένεια και προκύπτουν από την εξολοκλήρου ή επιµέρους κατεδάφιση των κατασκευών. 
Η σύσταση των υλικών αυτών ποικίλλει ανάλογα µε το είδος, την ηλικία, τη µορφή, τη χρήση και 
το µέγεθος του κτιρίου/κατασκευής, ενώ για την κατεδάφιση σηµαντικό ρόλο παίζει η ιστορική 
πολιτιστική και οικονοµική αξία της κατασκευής.  

(δ) Απόβλητα από Εργοτάξια: 

Τα απόβλητα αυτά µπορεί να είναι ξύλο, πλαστικό, χαρτί, γυαλί, µέταλλα, καλώδια, χρώµατα, 
βερνίκια, στοιχεία επικαλύψεων προσόψεων, κόλλες και γενικά όλα τα υλικά που προέρχονται 
από τη λειτουργία εργοταξίων κατασκευής, κατεδάφισης, επισκευής, ενίσχυσης, προσθήκης, 
επέκτασης και ανακαίνισης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µεγάλες ποσότητες άχρηστων υλικών στα 
εργοτάξια αποτελούν τα υλικά συσκευασίας οικοδοµικών υλικών.  
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4. 6. 2 Σύσταση υλικών κατεδάφισης 

Η σύσταση των υλικών κατεδάφισης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ο χρόνος 
κατασκευής, η µορφή της κατασκευής κλπ Είναι φανερό ότι τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για 
την κατασκευή παλαιότερων κτιρίων, και τα οποία τώρα κατεδαφίζονται, καθορίζουν την τωρινή 
σύσταση των εν λόγω αποβλήτων, ενώ στο µέλλον η διαφοροποίηση στην επιλογή των δοµικών 
υλικών θα προκαλέσει και αλλαγή στη σύσταση των αποβλήτων που θα προκύπτουν. Τα υλικά 
κατεδαφίσεων στο µέλλον προβλέπεται να περιέχουν αυξηµένες ποσότητες σκυροδέµατος το 
οποίο θα αντικαταστήσει τα τούβλα και το ασβεστοκονίαµα, προϊόντα από ατσάλι, περισσότερα 
µονωτικά υλικά και γενικότερα υλικά που θα απαιτούν πιο εξειδικευµένη διαχείριση για τη σωστή 
επεξεργασία και πιθανόν ανακύκλωση αυτών. Όσον αφορά στα απόβλητα που παράγονται στα 
εργοτάξια κατά την κατασκευή νέων κτιρίων, αυτά είναι κυρίως υλικά συσκευασίας, 
κατεστραµµένα υλικά καθώς και υλικά που δεν χρησιµοποιήθηκαν. Στο ∆ιάγραµµα που 
ακολουθεί απεικονίζεται η µέση σύσταση των ΑΕΚΚ.  

 
Πηγή: European Topic Centre On Waste 

4. 6. 3 Επικινδυνότητα των ΑΕΚΚ 

Στα εργοτάξια όπου λαµβάνει χώρα κατασκευαστική δραστηριότητα, ένας µικρός αριθµός 
υλικών όπως ο αµίαντος και τα µονωτικά υλικά που περιέχουν αµίαντο, αποτελούν επικίνδυνα 
υλικά. Κάποια άλλα υλικά που δεν θεωρούνται αυτούσια επικίνδυνα στην τελική τους µορφή 
(όπως κόλλες, επικαλύψεις, υλικά στεγανοποίησης κλπ) µετατρέπονται σε επικίνδυνα στο χώρο 
µέσω αντιδράσεων µε επικίνδυνα υλικά.  

Τα επικίνδυνα υλικά που απαντώνται στα εργοτάξια κατασκευών είναι: 

1. Πρόσθετα σκυροδέµατος µε βάση διαλύτες 
2. Χηµικές ουσίες για προστασία από την υγρασία 
3. Κόλλες 
4. Γαλακτώµατα µε βάση την πίσσα 
5. Υλικά µε βάση τον αµίαντο 
6. Ίνες ορυκτών (µόνωση) 
7. Βαφές και στρώµατα επικάλυψης 
8. Επεξεργασµένη ξυλεία 
9. Ρητίνες 
10. Γυψοσανίδες 
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Σε χώρους όπου λαµβάνει χώρα κατεδάφιση, είναι πιθανόν να υπάρχουν κάποια υλικά ( πχ 
αµίαντος, λαµπτήρες ατµού νατρίου/υδραργύρου) που λόγω των ιδιοτήτων τους θεωρούνται 
επικίνδυνα. Η καλύτερη µέθοδος είναι η αποµάκρυνσή τους πριν αρχίσει η διαδικασία της 
κατεδάφισης.  

Τα επικίνδυνα υλικά που δύναται να βρεθούν στους χώρους κατεδάφισης είναι: 

1. Υλικά που περιέχουν αµίαντο 
2. Επεξεργασµένη ξυλεία 
3. Ορυκτές ίνες 
4. Ηλεκτρικός εξοπλισµός που πιθανόν να περιέχει τοξικές ουσίες 
5. Ψυκτικές µηχανές που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες 
6. Συστήµατα πυροπροστασίας που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες 
7. Ραδιονουκλίδια 
8. Υλικά µε ιδιότητες που µπορεί να προκαλέσουν βιολογικούς κινδύνους (biohazards) 

Γενικά, ο έλεγχος των επικίνδυνων υλικών είναι πιο εύκολο να πραγµατοποιηθεί στους 
χώρους κατασκευής παρά στους χώρους κατεδάφισης. Επιπλέον µε βάση οικονοµικά κριτήρια, 
θεωρείται ευκολότερος ο έλεγχος και η οργάνωση των υλικών σε κατασκευαστικούς χώρους 
µεγάλης κλίµακας. Σε κάθε περίπτωση ένα κατάλληλα οργανωµένο σχέδιο πριν τη διαδικασία 
της κατεδάφισης µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµο.  

Κάποια υλικά µπορεί αρχικά να θεωρούνται αδρανή η µη επικίνδυνα, αλλά να µετατραπούν 
σε επικίνδυνα ανάλογα µε τη µέθοδο επεξεργασίας ή διάθεσής τους. Για παράδειγµα το 
επεξεργασµένο η επικαλυµµένο ξύλο µπορεί να δηµιουργήσει τοξική αιθάλη αν αποτεφρωθεί. 
Το ξύλο που δεν έχει υποστεί κάποια επεξεργασία, αν δεν δύναται να αποτεφρωθεί, να 
ανακυκλωθεί ή να επαναχρησιµοποιηθεί, ενδείκνυται να αποµακρυνθεί από το ρεύµα των 
αδρανών καθώς η παρουσία του µειώνει την ποιότητα του παραγόµενου ανακυκλωµένου 
προϊόντος. Το ίδιο ισχύει και για τα πλαστικά αλλά και τα υφάσµατα που µπορούν να υπάρξουν 
σε χώρους κατασκευής.  

Άλλα µη αδρανή υλικά και προϊόντα απαιτούν ξεχωριστή διαλογή εξαιτίας της οικονοµικής 
τους αξίας. Για παράδειγµα τα σµιλευµένα ξύλινα πλαίσια, πόρτες, υαλοπίνακες µε σκληρό 
ξύλινο σκελετό ή σκελετό από PVC.  

4. 7. 1 επεξεργασία νοσοκοµειακών αποβλήτων 

Έχουν αναπτυχθεί διάφορες µέθοδοι για την αντιµετώπιση των µολυσµατικών ιατρικών 
αποβλήτων, οι οποίες στηρίζονται στην ευπάθεια των µικροοργανισµών στην υψηλή 
θερµοκρασία, σε χηµικά µέσα και στην εφαρµογή µικροκυµάτων. Η αποτέφρωση και η 
αποστείρωση είναι οι πιο διαδεδοµένες µέθοδοι και ακολούθως παρουσιάζονται οι συνηθισµένες 
µέθοδοι αντιµετώπισης του προβλήµατος των µολυσµατικών ιατρικών αποβλήτων: 
 
- Αποτέφρωση 

Αφορά την καύση των µολυσµατικών αποβλήτων υπό συγκεκριµένες συνθήκες ώστε να 
καταστραφούν οι παθογόνοι οργανισµοί. Συγκεκριµένα, ο όρος «αποτέφρωση» αναφέρεται στη 
διαδικασία ξηράς οξείδωσης των αποβλήτων σε υψηλές θερµοκρασίες, που µειώνει το οργανικό 
και δυνάµενο να καεί κλάσµα των αποβλήτων, καθώς και σε άλλες τεχνικές θερµικής 
επεξεργασίας, όπως η πυρόλυση, η αεριοποίηση ή η τεχνική πλάσµατος (ΚΥΑ 19396/1546/97).  
 

Η αποτέφρωση θεωρείται κατάλληλη για όλα τα είδη των ΕΙΑ πλην των ΑΙΑ, τα οποία θα 
πρέπει να υπόκεινται σε ξεχωριστή διαχείριση, ανάλογα µε το είδος τους.  
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Προκειµένου να εφαρµοστεί η µέθοδος της αποτέφρωσης, απαραίτητες προϋποθέσεις 
θεωρούνται: 
 
(α) Η τήρηση των προβλεπόµενων µέτρων, όρων και περιορισµών για την πρόληψη και τον 
έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση αποβλήτων, οδηγία 2000/76/ΕΚ 
του Συµβουλίου της 4ης ∆εκεµβρίου 2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 332 / 28.12.2000).  

 
(β) Κάθε γραµµή της µονάδας αποτέφρωσης να είναι εφοδιασµένη µε έναν τουλάχιστον 
εφεδρικό καυστήρα, που πρέπει να τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία µόλις η θερµοκρασία των 
καυσαερίων κατέλθει κάτω από τους 1100ο C.  

 
(γ) Το σύστηµα τροφοδοσίας να είναι κατασκευασµένο κατά τρόπο, ώστε να: 

 
• Απολυµαίνεται εύκολα 

 
• Εµποδίζεται η χύδην τροφοδοσία της εγκατάστασης 

 
• Παρεµποδίζεται η παραµόρφωση των δοχείων αποβλήτων – όπου αυτά χρησιµοποιούνται – 
προ της εισόδου τους στο θάλαµο καύσεως.  

 
• Εµποδίζει την τροφοδότηση µε απόβλητα στις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις: 

 
- κατά την έναρξη λειτουργίας, έως ότου επιτευχθεί η ελάχιστη απαιτούµενη 
θερµοκρασία αποτέφρωσης 
 
-όταν δεν δηµιουργείται η ελάχιστη απαιτούµενη θερµοκρασία αποτέφρωσης 
 
-όταν οι µετρήσεις των εκπεµπόµενων αέριων ρύπων, που απαιτούνται σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα στην οδηγία 2000/76/ΕΚ, δείχνουν ότι έχει σηµειωθεί υπέρβαση 
κάποιας οριακής τιµής εκποµπής λόγω διαταραχών ή βλάβης των συστηµάτων 
καθαρισµού.  

 
 
(δ) Οι θάλαµοι καύσεως πρέπει να διαθέτουν: 

 
• επαρκή χωρητικότητα για τροφοδοτική δόση ίση τουλάχιστον µε το 1/10 της ωριαίας 
δυναµικότητας της εγκατάστασης 

 
• ποιότητα επένδυσης τέτοια που να ανταποκρίνεται στη θερµική, χηµική και µηχανική 
καταπόνησή τους κατά τις ακραίες συνθήκες λειτουργίας τους.  

 
• µόνωση, ώστε για θερµοκρασία δωµατίου 20οC η θερµοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας του 
κλίβανου να µην υπερβαίνει τους 45οC.  

 
(ε) Συστήµατα αντιρρύπανσης τέτοια που να επιτυγχάνουν τήρηση των θεσπισµένων ορίων 
αέριων εκποµπών. Ειδικότερα πρέπει να επιτυγχάνεται: 

 
• αποκονίωση 

 
• αποµάκρυνση όξινων αερίων 

 
• αποµάκρυνση βαρέων µετάλλων 
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• αναγωγή οξειδίων του αζώτου 

 
• καταστροφή ή αποµάκρυνση οργανικών ενώσεων 

 
(στ) Καταγραφικά συστήµατα µέτρησης και ελέγχου.  

 
Κυριότερα πλεονεκτήµατα 

 
•Καταστρέφονται πλήρως οι επικίνδυνες ουσίες των απορριµµάτων 
• Περιορίζεται η ποσότητα των απορριµµάτων 

 
Κυριότερα µειονεκτήµατα 

 
• Η καύση µπορεί να ελευθερώσει µεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ατµοσφαιρικών ρύπων όπως 
διοξίνες και φουράνια καθώς και µεταλλικά σωµατίδια, στην περίπτωση που ο αποτεφρωτήρας 
δεν λειτουργεί σωστά.  

 
- Πυρόλυση 
 
Είναι η θέρµανση των απορριµµάτων απουσία οξυγόνου που προκαλεί χηµική αποσύνθεση των 
οργανικών ουσιών. Πρακτικά δεν µπορεί να υπάρξει πλήρης απουσία οξυγόνου (η οξείδωση 
είναι αναπόφευκτη). Η θερµοκρασία άνω της οποίας πραγµατοποιείται η πυρόλυση είναι οι 
430°C. Τα αέρια που παράγονται κατά την πυρόλυση απαιτούν επεξεργασία σε ένα 
δευτερεύοντα θάλαµο καύσης όπου συµπυκνώνονται µερικώς. Η πυρόλυση διαφοροποιείται 
από την καύση ως προς τη θερµοκρασία λειτουργίας (είναι χαµηλότερη) και ως προς την 
ποσότητα οξυγόνου (είναι κατά πολύ µικρότερη).  
 
Κυριότερα πλεονεκτήµατα 
 
• Σίγουρη εξυγίανση και παράλληλα µετατροπή των απορριµµάτων σε µη αναγνωρίσιµη µορφή.  
 
 
Κυριότερα µειονεκτήµατα 
 
• Υψηλό κόστος αγοράς 
 
• Υψηλό κόστος λειτουργίας (φίλτρα, καύσιµο 
 
• Περιβαλλοντικός κίνδυνος λόγω αέριας ρύπανσης (CΟ, CH4, ΗC) και διάθεσης των φίλτρων 
 
- Αποστείρωση 

 
Αποστείρωση είναι η καταστροφή παντός είδους µικροοργανισµών και των σπόρων τους µε 
έκθεση τους σε φυσικούς ή χηµικούς παράγοντες. Η µέθοδος της αποστείρωσης συνδυάζει 
θερµοκρασία, πίεση και υγρασία, έτσι ώστε να αλλοιώνεται η πρωτεϊνική δοµή των 
µικροοργανισµών και αυτοί να αδρανοποιούνται (πρότυπο ΕΛΟΤ 12740/00). Ο θάλαµος της 
συσκευής είναι ανθεκτικός στις πιέσεις και θερµοκρασίες που λειτουργεί.  

 
Στο τέλος της διαδικασίας τα απόβλητα διατίθενται µαζί µε τα κοινά αστικά.  

 
Η µέθοδος της αποστείρωσης ενδείκνυται να εφαρµοστεί µόνο για τα ΕΙΑ αµιγώς µολυσµατικού 
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χαρακτήρα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να εφαρµοσθεί είναι: 
 

(α) Οι διαδικασίες αποστείρωσης να ακολουθούν τα προβλεπόµενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 
12740/00.  
 
(β) Να γίνεται τεµαχισµός των αποβλήτων στον ίδιο χώρο όπου θα γίνει η αποστείρωση, ώστε 
αυτά να µην είναι αναγνωρίσιµα, γεγονός που συµβάλλει στην αποτελεσµατικότητα της 
αποστείρωσης, αλλά και στη µείωση του όγκου τους.  

 
(γ) Η χρησιµοποιούµενη συσκευασία να επιτρέπει την αποστείρωση των περιεχοµένων σε αυτήν 
αποβλήτων.  
 
(δ) Η κατεργασία των αποβλήτων να γίνεται σε τέτοιες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης και να 
διαρκεί επαρκές χρονικό διάστηµα, ώστε να εξασφαλίζει το σκοπό για τον οποίο εφαρµόζεται 
(τελικό µικροβιακό φορτίο παρεµφερές µε αυτό των οικιακών αποβλήτων).  

 
(ε) Ο εκπεµπόµενος αέρας και τα παραγόµενα υγρά µετά την κατεργασία των αποβλήτων θα 
πρέπει να αποµακρύνονται ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που δεν θα 
δηµιουργεί πρόβληµα για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον.  

 
(στ) Έλεγχος µε τη χρήση κατάλληλων δεικτών (χηµικών και βιολογικών) της 
αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας που εφαρµόζεται (πρότυπα ΕΛΟΤ, σειρά ΕΝ 866).  

 
(ζ) Στην περίπτωση σταθερής µονάδας αποστείρωσης να προβλέπεται ένας κλειστός ειδικός 
χώρος για την τοποθέτηση του εξοπλισµού και να τηρείται σχετικό αρχείο.  

 
(η) Απολύµανση και των µέσων µε τα οποία µεταφέρονται τα απόβλητα, λαµβάνοντας υπόψη τα 
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275-99 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1276-98.  
(θ) Καταγραφικά συστήµατα µέτρησης και ελέγχου.  
 
Κυριότερα πλεονεκτήµατα 
 
• ∆ιαδικασία τεχνολογικά απλή.  
 
Κυριότερα µειονεκτήµατα 
 
• Κόστος ατµογεννήτριας και ειδικών ατµοδιαπερατών σάκων.   
 
• Υψηλό κόστος για τον τεµαχισµό των αποβλήτων, λόγω απαίτησης ιδιαίτερης διάταξης 
τεµαχισµού.  
 
• Απαίτηση µεγάλου αριθµού προσωπικού για την ασφαλή λειτουργία της αποστείρωσης 
σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ αρ. 12740/00, ΕΛΟΤ, ΕΝ 866, ΕΛΟΤ ΕΝ 1275-99, ΕΛΟΤ ΕΝ 
1276-98 κλπ, µε αποτέλεσµα αύξηση του κόστους λειτουργίας της µονάδας. Ειδάλλως, έχουµε 
έλλειψη αποτελεσµατικότητας της αποστείρωσης και αποτυχία της µονάδας.  
 
• Σταθεροί χρόνοι αποστείρωσης ανεξάρτητα από το είδος των απορριµµάτων.  
 
• Μη εξασφάλιση οµοιόµορφης κατανοµής του ατµού σε όλα τα σηµεία των µολυσµατικών 
απορριµµάτων και εποµένως κίνδυνος µη αδρανοποίησης κάποιων σηµείων. 
  
• Άσχηµη µυρωδιά του ατµού.  
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• Ο µολυσµένος ατµός πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρεθεί πριν την έναρξη της αποστείρωσης 
χρησιµοποιώντας αντλία κενού.  
 
• Επειδή η τροφοδοσία γίνεται µε σακούλες, υπάρχει κίνδυνος να µολυνθεί το προσωπικό από 
προεξέχοντα αιχµηρά και µη αντικείµενα.  
 
- Απολύµανση µε µικροκύµατα 
 
Τα απόβλητα τεµαχίζονται σε λειοτεµαχιστή και το µίγµα που δηµιουργείται οδηγείται σε 
γεννήτριες µικροκυµάτων που εξουδετερώνουν τους παθογόνους µικροοργανισµούς και τα 
βακτηρίδια (αλλάζοντας την οργανική τους σύνθεση). Η απολύµανση είναι γρήγορη (30 λεπτά 
στους 150° C), αποτελεσµατική και σε όλη τη µάζα.  
 
Το τελικό προϊόν διατίθεται για υγειονοµική ταφή ή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν καύσιµη ύλη.  
 
Κυριότερα πλεονεκτήµατα 
 
• Πρόκειται για υγιεινή και φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων χωρίς 
εκποµπές καυσαερίων, υγρών και αέριων ρύπων.  
 
• Έχουν χαµηλό λειτουργικό κόστος σε σχέση µε τις µεθόδους αποτέφρωσης µε θερµότητα 
εφόσον καταναλώνουν λίγη ενέργεια.  
 
• Έχουν χαµηλό κόστος συντήρησης εφόσον δε χρειάζονται ατµό για τη λειτουργία τους και 
λειτουργούν σε ατµοσφαιρική πίεση.  
 
• Η ανύψωση της θερµοκρασίας των αποβλήτων είναι γρήγορη και οµοιόµορφη σε όλο το βάθος 
του όγκου τους.  
 
• Εξασφαλίζουν ασφάλεια κατά τη χρήση τους καθώς υπάρχει ψηφιακός έλεγχος της διαδικασίας 
µε δυνατότητα διάγνωσης και πρόληψης σφαλµάτων.  
 
• ∆εν δηµιουργείται καµιά οσµή κατά την λειτουργία του συστήµατος.  
 
- Χηµική απολύµανση 
 
Για την απενεργοποίηση των παθογόνων µικροοργανισµών χρησιµοποιείται χηµικό 
απολυµαντικό σε συνδυασµό µε µηχανικές συσκευές καταστροφής ή µέσα συµπυκνώσεως. 
Αφού τεµαχιστούν τα απόβλητα τοποθετούνται σε υγρό απολυµαντικό που διεισδύει στο σύνολο 
της µάζας τους. Ορισµένα χηµικά υγρά ( πχ υπερχλωρικό νάτριο) µπορούν να διαλύσουν µέχρι 
και γυαλί.  
 
Το τελικό προϊόν αφού αποξηραίνεται διατίθεται όπως και τα δηµοτικά απορρίµµατα.  
 
Κυριότερα πλεονεκτήµατα 
 
• Μετατροπή των απορριµµάτων σε µη αναγνωρίσιµη µορφή. 
 
• Μεγάλη µείωση όγκου.  
 
Κυριότερα µειονεκτήµατα 
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• Μεγάλο λειτουργικό κόστος χηµικών, αναλωσίµων και φίλτρων. ∆ηµιουργία τοξικών στερεών 
και υγρών αποβλήτων και απαίτηση για φίλτρα. Υψηλό κόστος συντήρησης λόγω κινουµένων 
µηχανικών µερών.  
 
Μία άλλη καινοτοµική µέθοδος διαχείρισης των νοσοκοµειακών απορριµµάτων αποτελεί η 
εφαρµογή της τεχνολογίας Sanpac. Η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο 
Βιοϋλικών της ΙΝΕΒ στην Πορτογαλία. Η διαδικασία βασίζεται σε ειδικές πλαστικές συσκευασίες 
που λειτουργούν ως αντιδραστήρες. Η επεξεργασία διεξάγεται σε θερµοκρασία δωµατίου και 
υγρό περιβάλλον. Όλα τα µικρόβια καταστρέφονται µε την άµεση επαφή τους µε το 
απολυµαντικό διάλυµα και τον αντίστοιχο ατµό του. Το σύστηµα βασίζεται στη δυναµική 
αστάθεια που παράγεται µέσα στις πλαστικές σακούλες, οι οποίες είναι µερικώς γεµισµένες µε 
το απολυµαντικό διάλυµα. Μία οµάδα συριγγών διεισδύει τη σακούλα και εισάγουν το διάλυµα. 
Η σακούλα συµπιέζεται άµεσα. Η διαφορά της πίεσης µεταξύ των διαφορετικών σηµείων µέσα 
στη σακούλα οδηγεί στη ρήξη των περιοχών µε µικρότερη πίεση, επιτρέποντας το υγρό να 
προσεγγίσει αποδοτικά κάθε ποσότητα στη σακούλα. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 2 λεπτά. Η 
συµπιεσµένη σακούλα τελικά διατίθεται µαζί µε τα αστικά απορρίµµατα. Με τη µέθοδο αυτή 
επιτυγχάνεται µείωση του όγκου των απορριµµάτων µεγαλύτερη του 70%, δεν απαιτείται 
κατάτµησή τους, ενώ το κόστος του συστήµατος και η κατανάλωση ενέργειας από αυτό είναι 
συγκριτικά χαµηλότερα σε σχέση µε την αποστείρωση και την αποτέφρωση.  
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4. 8. 1 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

Οι χρησιµοποιηµένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (ΗΣ και Σ) περιλαµβάνονται στα 
κεφάλαια 16 και 20 του καταλόγου αποβλήτων του παραρτήµατος της Απόφασης 2001/118/ΕΚ, 
και αφορούν ειδικότερα τις ακόλουθες κατηγορίες αποβλήτων: 

-µπαταρίες µολύβδου 

-µπαταρίες Ni / Cd 

-µπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο 

-αλκαλικές µπαταρίες (εκτός από το σηµείο 160603) 

-άλλες µπαταρίες και συσσωρευτές 

Οι φορητές ηλεκτρικές στήλες & συσσωρευτές συλλέγονται σε κάδους που έχουν 
τοποθετηθεί σε επιλεγµένα σηµεία των πόλεων (σχολεία, supermarkets, καταστήµατα 
ηλεκτρικών ειδών κλπ.), συσκευάζονται και αποστέλλονται για ανακύκλωση στο εξωτερικό.  
Οι χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές οχηµάτων και βιοµηχανίας συλλέγονται κυρίως από 
ηλεκτρολογεία αυτοκινήτων, βιοµηχανίες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΟΤΚΖ. Εξ αυτών οι 
συσσωρευτές µολύβδου – οξέος ανακυκλώνονται σε εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της χώρας, 
οι δε συσσωρευτές νικελίου – καδµίου οδηγούνται στο εξωτερικό για ανακύκλωση.  

Η έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης, η ελλιπής ενηµέρωση των πολιτών καθώς και η 
αδιαφορία ορισµένων φορέων διαχείρισης, έχει ως αποτέλεσµα να οδηγούνται προς ταφή µαζί 
µε το ρεύµα των αστικών αποβλήτων µπαταρίες που απαιτούν ξεχωριστή διαχείριση. Στον 
παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι επικίνδυνες ουσίες που δύνανται να περιέχονται στα 
δηµοτικά απόβλητα, που απορρίπτονται µπαταρίες.  

 
Πίνακας 12: Επικίνδυνες ουσίες που απορρίπτονται στα δηµοτικά απόβλητα 
 
Είδος Προϊόν 

Μπαταρίες 

Ηλεκτρικός εξοπλισµός 
Θερµόµετρα, βαρόµετρα 
Λαµπτήρες φθορίου 

Υδράργυρος 

Λυχνίες υδραργύρου 
Λαµπτήρες 

Γυαλί 
Χρώµατα 

Μόλυβδος 

Κράµατα 
Κάδµιο Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες 

 



 
47 

4. 8. 2 Συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης 

 
Οι παραγωγοί, εισαγωγείς και ανακυκλωτές των ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών, έχουν ευθύνη να οργανώνουν ατοµικά συστήµατα 
ή να συµµετέχουν σε συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης.  
Ήδη µε Αποφάσεις Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε έχουν εγκριθεί τρία (3) 
συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης και συγκεκριµένα: 

1. Το συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης φορητών 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ΣΣΕ∆ΦΗΣΣ το 
οποίο έχει µετονοµασθεί σε ΑΦΗΣ. Το σύστηµα είναι 
πανελλαδικής εµβέλειας 

2. Το συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης 
συσσωρευτών οχηµάτων και βιοµηχανίας ΣΥ∆ΕΣΥΣ. Το 
σύστηµα είναι πανελλαδικής εµβέλειας.  

3. Το συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης 
συσσωρευτών οχηµάτων Κρήτης ΣΕ∆ΙΣ-Κ Το σύστηµα       δραστηριοποιείται στην 
Περιφέρεια Κρήτης.  

4. 8. 3 Υφιστάµενη κατάσταση αναφορικά µε τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην Ελλάδα 

 
Οι χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές οχηµάτων και βιοµηχανίας για το έτος 2006, ανέρχονταν 
περίπου σε 41.000 t. Η ΣΥ∆ΕΣΥΣ Α. Ε. έχει αναπτύξει 2.800 σηµεία συλλογής πανελλαδικά, 
ενώ η συλλογή – µεταφορά πραγµατοποιείται από αδειοδοτηµένους συλλέκτες, συνεργάτες του 
συστήµατος. Το σύστηµα επίσης έχει πραγµατοποιήσει µεγάλο αριθµό ενηµερωτικών 
συναντήσεων µε εµπλεκόµενους φορείς στη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών.  
Το έτος 2006 συλλέχθηκαν από το σύστηµα και τους συνεργαζόµενους µε αυτό συλλέκτες – 
ανακυκλωτές, περίπου 30.600 t χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές µολύβδου οξέος, οι οποίοι 
ανακυκλώθηκαν σε εγκαταστάσεις της χώρας µας. Επιπλέον συλλέχθηκαν από το σύστηµα 36 t 
βιοµηχανικοί συσσωρευτές νικελίου – καδµίου οι οποίοι θα ανακυκλωθούν σε εγκαταστάσεις του 
εξωτερικού.  
H ποσότητα των χρησιµοποιηµένων φορητών ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών στην 
Ελλάδα εκτιµάται σε 2.400 t. Σήµερα οι κάδοι συλλογής που έχει εγκαταστήσει η ΑΦΗΣ Α. Ε. 
ξεπερνούν τους 16.500 πανελλαδικά, ενώ το σύστηµα πραγµατοποιεί συνεχή διαφηµιστική 
καµπάνια η οποία τυγχάνει θετικής ανταπόκρισης στο ευρύ κοινό. Το έτος 2006 η ποσότητα των 
χρησιµοποιηµένων φορητών ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών που συλλέχθηκε από το 
σύστηµα ανερχόταν σε 218 τόνους.  

 
Τι έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα 

 
α)Μπαταρίες: 

 
Με ευθύνη του ΣΣΕ∆ ΑΦΗΣ, και λόγω της µεγάλης ανταπόκρισης των πολιτών, έχουν 
τοποθετηθεί µέχρι τα τέλη 2006 πάνω από 16.504 ειδικοί κάδοι για την χωριστή συλλογή 
(οικιακών) µπαταριών σε πολλές περιοχές της χώρας. 3.100 κάδοι τοποθετήθηκαν σε ∆ήµους, 
Κοινότητες και ∆ηµόσιους φορείς, 5.100 σε σχολεία, 2.300 σε επιχειρήσεις, µεταξύ των οποίων 
και σε αλυσίδες σουπερµάρκετ, 2200 σε ειδικά εµπορικά καταστήµατα κα. Οι µαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί αποδεικνύονται οι περισσότερο ευαισθητοποιηµένοι πολίτες. Μόνο τον Νοέµβριο 
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2006 υπήρχαν 912 νέα αιτήµατα για κάδους συλλογής µπαταριών. Αναλογικά η Ελλάδα είναι η 
4η χώρα σε αριθµό κάδων. Το 2006 συλλέχθηκε περίπου το 9-10% των µπαταριών που 
διακινήθηκαν το 2006 στην ελληνική αγορά, περίπου 218 τόνοι φορητών µπαταριών (περίπου 
7.500.000 τεµάχια) και από αυτές ανακυκλώθηκαν περίπου 160 τόνοι (5.400.000 τεµάχια) σε 
εργοστάσια ανακύκλωσης στην Σουηδία, Γερµανία και Ελβετία, ενώ οι υπόλοιπες µπαταρίες 
έχουν αποθηκευτεί για να ανακυκλωθούν αργότερα.  

 
β)Συσσωρευτές: 
 
Το Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσσωρευτών, ΣΥ∆ΕΣΥΣ, έχει 3.450 σηµεία 
συλλογής ( πχ συνεργεία, ∆ήµοι, βιοµηχανίες) µε στόχο να φτάσει τα 4.500 σηµεία συλλογής µε 
έµφαση και στα νησιά, παραµεθόριες περιοχές για χρησιµοποιηµένους συσσωρευτών µολύβδου 
– οξέως και νικελίου – καδµίου. Το 2006 συλλέχτηκαν συνολικά (από το συλλογικό σύστηµα 
αλλά και από ιδιώτες) 27.000 τόνοι συσσωρευτών µολύβδου – οξέως και 180 τόνοι νικελίου – 
καδµίου κι πήγαν για ανακύκλωση όλες οι ποσότητες, από τις οποίες 75% είναι ανακύκλωση 
υλικών και το 25% αφορά στην εξουδετέρωση επικίνδυνων υλικών (ηλεκτρολύτης κα). Συνολικά, 
εκτιµάται ότι παράγονται 35.000 τόνοι συσσωρευτών από τις βιοµηχανίες και τα οχήµατα.  

 
 
Για να δούµε µερικούς αριθµούς σχετικά µε τις µπαταρίες: 

• Πάνω από 10 δισεκατοµµύρια µπαταρίες παράγονται κάθε χρόνο στη γη.  
• Στις Η. Π. Α. αγοράζονται κάθε χρόνο δύο δισεκατοµµύρια µπαταρίες.  
• Στη Γαλλία αγοράζονται κάθε χρόνο 720 εκατοµµύρια µπαταρίες, βάρους 26.500 τόνων.  

Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν κάθε χρόνο: 

• Μερικές χιλιάδες συσσωρευτές βιοµηχανικού τύπου (βιοµηχανίες, ΟΤΕ, στρατός) που 
είναι συνήθως µολύβδου ή καδµίου/νικελίου 
• Περίπου 1.000.000 µπαταρίες αυτοκινήτων. (Οι περισσότερες είναι µολύβδου. ) 
• 100.000.000 µπαταρίες «οικιακής χρήσης» διαφόρων µεγεθών και τύπων, ενώ 5.000.000 
είναι οι µπαταρίες σε σχήµα κουµπιού (κοµβιόσχηµες).  

(Αριθµοί προηγούµενης δεκαετίας. Οι παραπάνω αριθµοί σήµερα είναι µεγαλύτεροι) 
 
Από τις «οικιακές» υπολογίζεται ότι το 80% είναι απλές µπαταρίες ψευδαργύρου/άνθρακα και οι 
υπόλοιπες είναι αλκαλικές.  
 
Ένας αριθµός περίπου 20.000.000 µπαταριών που κυκλοφορούσαν µέχρι τώρα κάθε χρόνο 
στην Ελλάδα ήταν αυτές που περιείχαν υδράργυρο σε ποσοστό 0,001-1 % του βάρους τους. 
Αργότερα οι µπαταρίες αυτών των τύπων µείωσαν τα ποσοστά υδραργύρου µέχρι 0,025%. 
Σήµερα κυκλοφορούν µπαταρίες χωρίς καθόλου υδράργυρο (Να τις προτιµήσετε!)  
Από τις µπαταρίες σε σχήµα κουµπιού που κυκλοφορούν στην Ελλάδα κάπου 500.000 
µπαταρίες είναι αυτές που περιέχουν µεγάλα ποσοστά υδραργύρου, δηλ, µέχρι και 30%.  
 
Οι µόνες µπαταρίες που συλλέγονται και ανακυκλώνονται σήµερα στην Ελλάδα είναι οι 
µπαταρίες µολύβδου για τα οχήµατα. Η συλλογή τους δεν είναι συστηµατική, ούτε υπάρχει 
ενηµέρωση των συνεργείων, των οδηγών κλπ. Το κίνητρο της συλλογής τους είναι µόνο 
οικονοµικό, γιατί ο µόλυβδος που περιέχουν λιώνει και πουλιέται. Η ανακύκλωση των 
υπόλοιπων µπαταριών είναι δύσκολη και δαπανηρή. Σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχουν 
σήµερα µόνο 4 εργοστάσια που τις ανακυκλώνουν. Τα 2 από αυτά στη Γαλλία και τα 2 στη 
Γερµανία. Για να δεχθεί ένα εργοστάσιο τις µπαταρίες που συγκεντρώνει ένας φορέας ή µια 
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επιχείρηση απαιτούνται γραφειοκρατικές διαδικασίες και κόστος. Η συλλογή, η µεταφορά και η 
αποδοχή εκ µέρους µιας χώρας, των µπαταριών µιας άλλης, προαπαιτούν ειδικές συµβάσεις και 
έγκριση από τα υπουργεία περιβάλλοντος και των 2 χωρών.  
Τα καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ για µερικά χρόνια εφάρµοσαν ένα σύστηµα συλλογής 
µεταχειρισµένων µπαταριών τις οποίες προωθούσαν στο εξωτερικό για ανακύκλωση. Τώρα 
έχουν µάλλον σταµατήσει. Σήµερα υπάρχει µια ελληνική εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων, η 
Envirochem Hellas µε έδρα τον Πειραιά η οποία ειδικεύεται στη διαχείριση επικινδύνων 
αποβλήτων. Αυτή η εταιρεία έχει υπογράψει συµβάσεις µε τα καταστήµατα Carrefour και 
Praktiker και συγκεντρώνει για φόρτωση και µεταφορά στο εξωτερικό τις µπαταρίες που 
συλλέγουν. Έτσι οι επιχειρήσεις αυτές αναλαµβάνουν το κόστος να ανακυκλώσουν τις 
µπαταρίες µας µε αντάλλαγµα την διαφηµιστική τους προβολή.  
 
Στις προθέσεις της Ε.Ε είναι, στο µέλλον, οι µπαταρίες να συλλέγονται σε πολύ µεγαλύτερο 
ποσοστό από όσο σήµερα µέσω αυστηρών νοµοθετικών ρυθµίσεων. Ως τότε όµως; Η Ε.Ε 
απαγορεύει µε νόµο την εξαγωγή σε χώρες εκτός Ε.Ε τοξικών αποβλήτων άρα και µπαταριών. 
Πόσο τηρείται αυτός ο νόµος όταν υπάρχουν φτωχές χώρες διαθέσιµες να δεχθούν επικίνδυνα 
απόβλητα για ένα πρόσκαιρο οικονοµικό αντάλλαγµα; 
 
Έρευνες σε 11 χωµατερές στις Η.Π.Α. και στον Καναδά αποκάλυψαν πως, αν και οι µπαταρίες 
αποτελούν µόνον το 0, 2% του όγκου των απορριµµάτων, από αυτές προέρχεται το 20% των 
τοξικών ουσιών των απορριµµάτων, ενώ, ταυτόχρονα, αποτελούν την κύρια πηγή καδµίου που 
είναι ένα επικίνδυνο µέταλλο. Αν σκεφτούµε ότι στη χώρα µας οι ηλεκτρονικές συσκευές 
καταναλώνονται όλο και περισσότερο τότε είναι πολύ πιθανό να έχουµε παρόµοια αναλογία 
µπαταριών στα απορρίµµατά µας. (Παρ’ όλο που σχετικές έρευνες δεν γίνονται συχνά το 
ποσοστό 0, 2% επί του συνόλου των απορριµµάτων δεν νοµίζω ότι απέχει πολύ από τη δική 
µας πραγµατικότητα)  
 
Ας µη ξεχνάµε ότι οι περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές σήµερα είναι εφοδιασµένες µε «µνήµες» 
δηλαδή µε δυνατότητα να επαναλαµβάνουν κάποια στοιχεία που δίνουµε σ’ αυτές. Για να 
διατηρούνται όµως οι µνήµες έχουν µέσα τους µικρές µπαταρίες που δίνουν ενέργεια στη 
συσκευή όταν τύχει να βγει από την πρίζα. Το ξέρετε πχ ότι µπαταρίες έχουν και πολλά σταθερά 
τηλέφωνα; (Πώς αλλιώς θα διατηρούσαν στη «µνήµη» τους τα τηλέφωνα που θέλουµε 
συχνότερα;) Το ξέρετε ότι όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν µπαταρίες; (Όχι οι φορητοί! 
Αυτοί και βέβαια έχουν. Μπαταρίες έχουν και όλοι οι οικιακοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές!) 
Από όλα τα επικίνδυνα οικιακά απορρίµµατα που αναφέραµε το µόνο που αυτή τη στιγµή 
µπορούµε να στείλουµε για ανακύκλωση είναι οι µπαταρίες.  

4. 8. 4. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

 
Για εµάς: 

• Κίνδυνος ανάφλεξης 
• Κίνδυνος από διαρροή υγρών 
• Κίνδυνος αν προσπαθήσει κάποιος να τις ανοίξει ή να τις τρυπήσει 
• Κίνδυνος κατάποσης (ιδιαίτερα για τις µπαταρίες σχήµατος «κουµπιού») 

 

Για το περιβάλλον: 

• Ανάφλεξη –καύση – µόλυνση του αέρα 
• Φθορά του περιτυλίγµατος / µόλυνση του εδάφους και των υπόγειων νερών 



 
50 

• Οι ουσίες που περιέχει µια µικρή µπαταρία (όπως αυτές που έχουν τα ρολόγια µας ή οι 
φωτογραφικές µας µηχανές) είναι ικανές να ρυπάνουν 1 κυβικό µέτρο χώµα ή 400 κυβικά 
µέτρα νερό!!  

Ορισµένα µέταλλα, από αυτά που ενδεχοµένως περιέχουν οι µπαταρίες µας έχουν γνωστές 
και επιβεβαιωµένες επιδράσεις στην υγεία µας. ∆είτε παρακάτω: 
 

ΤΟΞΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

• ΜΟΛΥΒ∆ΟΣ: ∆ιαταραχές της αιµοποίησης, εκγεφαλοπάθεια, περιφερική νευρίτιδα, 
νεφρικές βλάβες 

• ΚΑ∆ΜΙΟ: Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια, εµφύσηµα, νεφρικές βλάβες, βλάβες του 
καρδιαγγειακού και µυοσκελετικού συστήµατος, καρκίνος προστάτου όρχεων, πνευµόνων 

• Υ∆ΡΑΡΓΥΡΟΣ: Νευρολογικές διαταραχές, νεφρικές βλάβες 

Τι µπορούµε να κάνουµε 

Το θέµα των µπαταριών είναι δικό µας θέµα. Μας αφορά όλους µας. Γιατί όλοι µας 
αναγκαζόµαστε να αγοράζουµε και να χρησιµοποιούµε µπαταρίες. Όπως όµως αναφέραµε και 
για τις άλλες επικίνδυνες ουσίες έτσι και για τις µπαταρίες υπάρχουν τρόποι να µειώσουµε τα 
προβλήµατα.  

• Αποφεύγουµε τη χρήση µπαταριών όσο είναι δυνατό. ( πχ στο σπίτι ακούµε µουσική 
βάζοντας τη συσκευή στην πρίζα και όχι µε µπαταρίες) 

• ∆εν αφήνουµε µπαταρίες µέσα σε συσκευές που δεν χρησιµοποιούµε συχνά.  
• Προτιµάµε ηλιακές µπαταρίες όπου αυτές είναι διαθέσιµες. Φορτίζουν µε το φως του 

ήλιου και δεν τις πετάµε.  
• Προτιµάµε τις επαναφορτιζόµενες. (Κοστίζουν περισσότερο στην αρχή αλλά συµφέρουν 

γιατί επαναφορτίζονται πολλές φορές µε µηδαµινή κατανάλωση ρεύµατος. Επιπλέον: δεν 
αναγκαζόµαστε να πετάµε συχνά µπαταρίες) 

• Ανακυκλώνουµε αυτές τις µπαταρίες που είµαστε σίγουροι ότι δεν «αντέχουν» άλλο. 
(Προσοχή: δεν τοποθετούµε µεταχειρισµένες µπαταρίες µαζί µε καινούριες στην ίδια συσκευή! 
Είναι επικίνδυνο και βλάπτει και τις µπαταρίες) 

Η ανακύκλωση µπαταριών δεν συµφέρει οικονοµικά. Οι σκοποί της είναι η προστασία του 
περιβάλλοντος και η εξοικονόµηση φυσικών πόρων (εξοικονόµηση πρώτων υλών όπως 
µαγγάνιο, ψευδάργυρος και χάλυβας). Όσοι δέχονται µπαταρίες για ανακύκλωση το κάνουν για 
λόγους προβολής των επιχειρήσεών τους. Άλλωστε πληρώνουν για κάθε κιλό µπαταριών που 
παραδίδουν στην εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων µε την οποία συνεργάζονται.  

5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

5. 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σχετικά µε την υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα και στα πλαίσια της ηµερίδας 
«Τεχνολογίες ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων», που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Χηµικών Μηχανικών, εξάχθηκαν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

 
o Ο αριθµός των υπο-λειτουργία ΧΑ∆Α είναι 1458 και ο πληθυσµός που δεν εξυπηρετείται 
από ΧΥΤΑ ανέρχεται στο 45%.  
o Πολλοί από τους ΧΑ∆Α, αν και έχουν πάψει τη λειτουργία τους, δεν έχουν αποκατασταθεί, 
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µε αποτέλεσµα να συνεχίζονται οι περιβαλλοντικές οχλήσεις.  
o Μεγάλος αριθµός των υπο λειτουργία ΧΥΤΑ εµφανίζουν σηµαντικό πρόβληµα ως προς το 
µη ορθό τρόπο λειτουργίας τους, τον έλεγχο και την παρακολούθηση καθώς και την µη 
συµµόρφωση µε τις πρόσφατες νοµοθετικές απαιτήσεις.  
o Ως προς τα έργα επεξεργασίας/αξιοποίησης ΑΣΑ εµφανίζεται σηµαντική, ενώ εµφανίζεται 
µονοµερής προτίµηση προς συστήµατα µηχανικής διαλογής - αερόβιας κοµποστοποίησης.  
o Απουσιάζουν σχεδόν παντελώς συστήµατα µε σηµαντική διεθνή παρουσία, όπως 
κοµποστοποίηση οργανικών αποβλήτων προ-διαλεγµένων µε διαλογή στην πηγή, συστήµατα 
αναερόβιας κοµποστοποίησης, τεχνολογίες θερµικής επεξεργασίας, ενώ η ενεργειακή 
αξιοποίηση των ΑΣΑ είναι σχεδόν ανύπαρκτη.  
o Η έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων για την ποιοτική σύσταση και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά 
των ΑΣΑ δηµιουργεί προβλήµατα στα σχέδια ορθολογικής διαχείρισης.  
o ∆εν υπάρχει καταγραφή των έως τώρα δεδοµένων και εµπειριών από την λειτουργία των 
έργων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (∆ΣΑ) στην Ελλάδα.  
o Η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων(µε βάση τις οδηγίες της ΕΕ) εµφανίζει σηµαντική 
υστέρηση.  

5. 2 ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

5. 2. 1 ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Τα κριτήρια των νέων ΧΥΤΑ όπως προαναγγέλθηκαν από το ΥΠΕΧΩ∆Ε είναι τα ακόλουθα: 
• Η χαρτογράφηση των παντός είδους αποβλήτων µιας περιοχής πρέπει να αποτελεί τη βάση 
του σχεδίου για την εκάστοτε περιοχή.  
• Η γεωγραφική κλίµακα σχεδιασµού για τη διάθεση κάθε κατηγορίας αποβλήτων πρέπει να 
καθορίζεται µε βάση τα εξής: 

α) Τον όγκο του συγκεκριµένου είδους αποβλήτων, ο οποίος κρίνεται απαραίτητος για 
την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας στην τεχνολογία της µεθόδου επεξεργασίας.  
β) Την ανάγκη πρόσβασης σε ένα σύνολο γνώσεων που να είναι αρκετά ειδικές ως    
προς τη επεξεργασία του συγκεκριµένου είδους αποβλήτου.  

 
• Τα σχέδια πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε να προσαρµόζονται στις διακυµάνσεις του όγκου 
των παραγόµενων αποβλήτων, καθώς και στις διακυµάνσεις της σε ότι αφορά τη ζήτηση 
ανακτηµένων υλικών. Στην όλη διαδικασία πρέπει συνεπώς να µελετηθούν και εναλλακτικά 
σενάρια για το µέλλον.  
• Για λόγους ευελιξίας επίσης, τα ίδια σχέδια θα πρέπει να προβλέπουν επαρκή χωρητικότητα 
για όλα τα απόβλητα που παράγονται σε µια περιοχή οπού χρησιµοποιούνται οι συµβατικές 
µέθοδοι διάθεσης, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να αντιµετωπισθούν η ζήτηση σε βραχυπρόθεσµη 
βάση σε περίπτωση κατά την οποία καινοτόµες µέθοδοι διάθεσης και πολιτικής πρόληψης και 
ανάκτησης αποδειχτούν λιγότερο επιτυχείς από όσο είχε προβλεφθεί.  
• Στην πράξη, σηµαντικό µέρος του περιεχοµένου του σχεδίου θα αφορά τη µεταχείριση και 
επεξεργασία περισυλλεγµένων αποβλήτων. Στα σχέδια ωστόσο θα πρέπει να συνεκτιµώνται 
ιδιαίτερα πολιτικές και πρακτικές που ενθαρρύνουν την πρόληψη και ανάκτηση αποβλήτων, 
καθώς και τη χρήση τους για παραγωγή ενέργειας. Στα σχέδια, θα πρέπει επίσης να 
λαµβάνονται υπόψη και οι µηχανισµοί τιµολόγησης οι οποίοι απηχούν τις επιπτώσεις που έχει 
πάνω στο περιβάλλον η διάθεση των αποβλήτων, ώστε να ενθαρρύνεται έτσι η µείωση των 
παραγόµενων αποβλήτων.  
• Πρέπει να καθοριστούν µε σαφήνεια και προσοχή ποσοτικοί στόχοι σχετικά µε την πρόληψη 
και µείωση των αποβλήτων, και εφόσον εντάσσονται στην βραχεία προθεσµία πρέπει να 
αποδεικνύονται η συµβατότητα τους µε τις τρέχουσες βιοµηχανικές µεθόδους επεξεργασίας 
αποβλήτων.  
• Αναφορικά µε την πρόληψη και ανάκτηση αποβλήτων, τα σχέδια θα πρέπει να προβλέπουν 
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κρατική βοήθεια προς τη βιοµηχανία γύρω από αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, ανεξαρτήτως εάν η 
βοήθεια αυτή παρέχεται από την ίδια την αρµόδια για τον σχεδιασµό αρχή ή από άλλους 
εθνικούς ή τοπικούς φορείς του κράτους µέλους.  
• η διαδικασία σχεδιασµού πρέπει να λαµβάνει διαβουλεύσεις µε το κοινό, τους παραγωγούς 
αποβλήτων και τον βιοµηχανικό κλάδο διαχείρισης αποβλήτων.  
• Η συνεργασία στην πράξη µεταξύ περιοχών που γειτονεύουν πρέπει να έχει υψηλή 
προτεραιότητα.  
• Η επιτροπή οφείλει να συνεχίσει να διευκολύνει τις ανταλλαγές πληροφοριών γύρω από τις 
τεχνολογίες της πρόληψης, ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων, καθώς και σχετικά µε την 
ανάπτυξη δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων.  

 
Επιπρόσθετα, το υπουργείο ολοκλήρωσε την επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδιασµού 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ο οποίος στον τοµέα της κατασκευής ΧΥΤΑ, έχει ως στόχο την 
οµαδοποίηση των µικρών και µεγάλων έργων σε επίπεδο περιφέρειας. Για την υλοποίηση του 
συγκεκριµένου προγράµµατος, δεσµεύονται εθνικοί και κοινοτικοί πόροι των 483 εκατ. ευρώ, για 
την κάλυψη του συνόλου της χώρας µε σύγχρονους χώρους διάθεσης απορριµµάτων. 
Παράλληλα θα επενδυθούν επιπλέον ιδιωτικά κεφάλαια άνω των 88 εκατ. ευρώ για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ενώ δηµιουργούνται οι προοπτικές υλοποίησης 
ιδιωτικών επενδύσεων για την ανακύκλωση και εκµετάλλευση των απορριµµάτων όπως 
ελαστικά, χαρτί, ορυκτέλαια και ηλεκτρικά είδη.  
 

5. 2. 2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Οι συσκευασίες αποτελούνται από τα υλικά του πίνακα 13:  
 
 
 
 
 
 
 

 
Στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης απορριµµάτων, η Ε.Ε θέσπισε µέτρα που 
αποσκοπούν κατά πρώτη προτεραιότητα, στη πρόληψη δηµιουργίας απορριµµάτων 
συσκευασίας και ως περαιτέρω θεµελιώδη αρχές, την επαναχρησιµοποίηση των συσκευασιών, 
την ανακύκλωση και άλλες µορφές ανάκτησης των απορριµµάτων συσκευασίας και ως εκ 
τούτου, µείωση της τελικής διάθεσης των απορριµµάτων αυτών.  

 
Στόχος των µέτρων αυτών, αφενός είναι να προληφθούν και να µειωθούν οι επιπτώσεις στο 

περιβάλλον και αφετέρου να διασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να αποφευχθούν 
εµπόδια στο εµπόριο, καθώς και στρέβλωσης και περιορισµοί του ανταγωνισµού. Το πεδίο 
εφαρµογής των µέτρων αυτών, καλύπτει όλες τις συσκευασίες που διατίθεται στην αγορά και 
όλα τα απορρίµµατα συσκευασίας, που είτε έχουν χρησιµοποιηθεί, είτε προέρχονται από τις 
βιοµηχανίες, το εµπόριο, τα γραφεία, τα καταστήµατα, τις υπηρεσίες, τα νοικοκυριά ή 
οποιαδήποτε άλλη πηγή, ανεξάρτητα από τα υλικά, από το οποία αποτελούνται. Με τον όρο 
«συσκευασίας, εννοούµε οποιοδήποτε υλικό (πλαστικό, γυαλί, αλουµίνιο, κ.ά ) κατασκευασµένο 
για να περιέχει αγαθά. Τα αγαθά αυτά, χρειάζονται την προστασία, διακίνηση, και διάθεση τους 
µε το υλικό συσκευασίας τους στον καταναλωτή. Επίσης, ως συσκευασίες πρέπει να 
θεωρούνται όλα τα είδη «µιας χρήσεως» που χρησιµοποιούνται για τον ίδιο σκοπό.  
Στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης απορριµµάτων, η Ε.Ε θέσπισε µέτρα που 
αποσκοπούν κατά πρώτη προτεραιότητα, στη πρόληψη δηµιουργίας απορριµµάτων 

Είδος συσκευασίας Ποσοστό (%) 
Χαρτί/χαρτόνι 42 
πλαστικό 26 
γυαλί 18 
µέταλλα 8 
ξύλο 6 
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συσκευασίας και ως περαιτέρω θεµελιώδη αρχές, την επαναχρησιµοποίηση των συσκευασιών, 
την ανακύκλωση και άλλες µορφές ανάκτησης των απορριµµάτων συσκευασίας και ως εκ 
τούτου, µείωση της τελικής διάθεσης των απορριµµάτων αυτών.  

 
Στόχος των µέτρων αυτών, αφενός είναι να προληφθούν και να µειωθούν οι επιπτώσεις στο 

περιβάλλον και αφετέρου να διασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να αποφευχθούν 
εµπόδια στο εµπόριο, καθώς και στρέβλωσης και περιορισµοί του ανταγωνισµού. Το πεδίο 
εφαρµογής των µέτρων αυτών, καλύπτει όλες τις συσκευασίες που διατίθεται στην αγορά και 
όλα τα απορρίµµατα συσκευασίας, που είτε έχουν χρησιµοποιηθεί, είτε προέρχονται από τις 
βιοµηχανίες, το εµπόριο, τα γραφεία, τα καταστήµατα, τις υπηρεσίες, τα νοικοκυριά ή 
οποιαδήποτε άλλη πηγή, ανεξάρτητα από τα υλικά, από το οποία αποτελούνται. Με τον όρο 
«συσκευασίας, εννοούµε οποιοδήποτε υλικό (πλαστικό, γυαλί, αλουµίνιο, κ.ά ) κατασκευασµένο 
για να περιέχει αγαθά. Τα αγαθά αυτά, χρειάζονται την προστασία, διακίνηση, και διάθεση τους 
µε το υλικό συσκευασίας τους στον καταναλωτή. Επίσης, ως συσκευασίες πρέπει να 
θεωρούνται όλα τα είδη «µιας χρήσεως» που χρησιµοποιούνται για τον ίδιο σκοπό.  

5. 2. 3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Ανακύκλωση συσκευασιών µε διαλογή στην πηγή: ήδη κατασκευάζεται στην βιοµηχανική 
περιοχή Ηρακλείου το Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών(Κ.∆.Α.Υ). Εκεί θα 
διαχωρίζονται χαρτί, πλαστικά, γυαλί, αλουµίνιο, µέταλλα, κλπ τα οποία θα συλλέγονται µε 
διαλογή στην πηγή. ∆ηλαδή τοποθέτηση ειδικών κάδων σε διάφορα σηµεία της πόλης, όπου οι 
πολίτες θα τοποθετούν αυτά τα υλικά µε συγκεκριµένη µέθοδο. Παρόµοια προγράµµατα είναι σε 
εξέλιξη ή σε λειτουργία και σε άλλους δήµους της Ελλάδας(συµπεριλαµβανοµένων και των 
Χανίων). Τα προγράµµατα αυτά υλοποιούνται από την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) σε συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση. Το κέντρο διαλογής είναι το 
εργοστάσιο µηχανικής ανακύκλωσης.  

2. Κοµποστοποίηση (η µε άλλα λόγια λιπασµατοποίηση) του οργανικού κλάσµατος των 
απορριµµάτων (δηλαδή, αποφάγια, κάθε είδους υπολείµµατα κουζίνας, κλαδιά από κλαδέµατα 
κλπ)µε διαλογή στην πηγή.  

3. Να µελετηθεί παράλληλα και µε τις παραπάνω προτάσεις και η αντιµετώπιση του 
προβλήµατος της ανεξέλεγκτης απόρριψης των µπαζών µαζί µε ογκώδη απορρίµµατα. Η 
νοµοθεσία προβλέπει ενεργοποίηση των εργολάβων-κατασκευαστών οικοδόµων ώστε να 
συγκροτήσουν φορείς που θα διαχειρίζονται τα µπάζα.  

 

5. 2. 4 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 

Θέλοντας να γνωρίζουµε καλύτερα την κατάσταση στην πόλη µας σχετικά µε την 
ανακύκλωση έγινε διεξαγωγή και δηµοσίευση των αποτελεσµάτων έρευνας της κοινής γνώµης.  

 
Ταυτότητα Έρευνας 
 
• Σκοπός: Καταγραφή των συµπεριφορών και συνηθειών των κατοίκων του Νοµού Χανίων 

µε στόχο την στάση τους απέναντι στο περιβάλλον και τα θέµατα της ανακύκλωσης 
• Τύπος : Ποσοτική 
• Μεθοδολογία : ερωτηµατολόγια χέρι µε χέρι 
• Μέγεθος ∆είγµατος : 355 άτοµα ηλικίας 18+ 
• Περιοχή : Νοµός Χανίων 
• Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής : 01/09/2011 έως 01/11/2011 
 
Το ερωτηµατολόγιο είχε την ακόλουθη µορφή: 
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
 
1) Ηλικία: 
o Κάτω των 18 
o Κάτω των 30 
o 30-60 
o Άνω των 60 

2) Φύλο: 
o Άντρας 
o Γυναίκα 

3) Η κατοικία σας είναι: 
o Μονοκατοικία 
o ∆ιαµέρισµα 
o Άλλο(παρακαλώ προσδιορίστε): 

 
 
4) Πόσο συχνά βγάζετε έξω τα σκουπίδια σας στους κανονικούς κάδους ? 
o ∆ύο φορές την ηµέρα 
o Μια φορά την ηµέρα 
o Μια φορά στις δύο µέρες 
o ∆ύο φορές την εβδοµάδα 
o Μια φορά την εβδοµάδα 

 

5) Ανεξάρτητα εάν ανακυκλώνεται ή όχι, πόσο σηµαντική είναι για εσάς η 
ανακύκλωση απορριµµάτων ? 
o Πολύ σηµαντική 
o Αρκετά σηµαντική 
o Όχι πολύ σηµαντική 
o Καθόλου σηµαντική 

 

6) Γνωρίζετε τι σηµαίνουν τα αρχικά ∆σΠ ? 
 
 
7) Γνωρίζετε τι σηµαίνουν τα αρχικά Χ. Υ. Τ. Υ ? 
 
 
8) Χρησιµοποιείτε τους µπλέ κάδους ανακύκλωσης ? 
o Ναι 
o Όχι 
o Περιστασιακά 

 
9) Ποίο από τα παρακάτω σας εµποδίζει από το να ανακυκλώνετε περισσότερο µε 
τις υπάρχουσες υποδοµές ανακύκλωσης που υπάρχουν στην πόλη σας ? 
o Έλλειψη χρόνου 
o Έλλειψη χώρου στο σπίτι 
o Σύνθετη διαδικασία 
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o Έλλειψη ενηµέρωσης 
o Έλλειψη ενδιαφέροντος για την ανακύκλωση 
o Έλλειψη κοντινών υποδοµών ( πχ µπλέ κάδων) 
o Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε): 

 

 

10) Πιστεύετε ότι µια οικογένεια θα ανακύκλωνε περισσότερα απορρίµµατα εάν 
υπήρχαν περισσότερες σχετικές υποδοµές σε άµεση πρόσβαση ? 
o Ναι 
o Όχι 
o ∆εν γνωρίζω 

 
11) Πιστεύετε ότι µια οικογένεια θα ανακύκλωνε περισσότερα απορρίµµατα εάν 
υπήρχε πληρέστερη ενηµέρωση σχετικά µε τα περιβαλλοντικά οφέλη της 
ανακύκλωσης ? 
o Ναι 
o Όχι 
o ∆εν γνωρίζω 

 
12) Ποίες υπηρεσίες ανακύκλωσης πιστεύετε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν ή να 
βελτιωθούν εντός πόλης ? 
o Περισσότεροι µπλέ κάδοι 
o Πιο συχνή συλλογή των ανακυκλώσιµων υλικών 
o Μόνιµα κέντρα περιβαλλοντικής ενηµέρωσης πολιτών-περισσότερη ενηµέρωση από τα ΜΜΕ 
o Ανταποδοτικά οφέλη( πχ έκπτωση 5% από τον λογαριασµό ∆ΕΚΟ για κάθε 10 κιλά 

ανακυκλώσιµων υλικών) 
o Καλύτερη προώθηση προϊόντων από ανακυκλώσιµα υλικά 
o Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε): 

 
 
13) Θα χρησιµοποιούσατε προϊόντα από ανακυκλώσιµα υλικά ? 
o Ναι, χωρίς δισταγµό 
o Ναι, µε την προϋπόθεση ότι θα είχαν καλή τιµή και ποιότητα 
o Ναι, µε µόνο κριτήριο το περιβαλλοντικό όφελος 
o Όχι 
o Άλλο(παρακαλώ προσδιορίστε): 

 

 
14) Ποία από τις παρακάτω κατηγορίες ανακύκλωσης κρίνετε ποιο απαραίτητη 
για την προστασία του περιβάλλοντος ? 
o Ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση πλαστικού 
o Ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση χαρτιού 
o Ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση αλουµινίου 
o Ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση γυαλιού 
o Ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση µπαταριών 
o Ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση ευγενών µετάλλων από καταλύτες αυτοκινήτων 
o Ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση υλικών από κινητά τηλέφωνα(εκτος από µπαταρίες) 
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o Άλλο(παρακαλώ προσδιορίστε): 

 
 
15) Εάν χρειαζόταν, ποιο χρηµατικό ποσό θα µπορούσατε να πληρώνετε το 
µήνα/οικογένεια για σωστή και ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων της 
πόλης σας ? 
o Κάτω από 10 ευρώ 
o 10-20 ευρώ 
o 21-30 ευρώ 
o 31-40 ευρώ 
o Άλλο(παρακαλώ προσδιορίστε): 

 
 
16) Θα ξοδεύατε 30 λεπτά από το καθηµερινό σας χρόνο για να ξεχωρίσετε και να 
τοποθετήσετε σε διαφορετικές µαύρες σακούλες τα ανακυκλώσιµα απορρίµµατα 
του σπιτιού σας(πλαστικό, γυαλί, χαρτί, αλουµίνιο) ? 
o Ναι 
o Όχι 
o Αν όχι, παρακαλώ προσδιορίστε: 
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5. 2. 5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 
 

Ανεξάρτητα ένα ανακυκλώνεται ή όχι, πόσο σηµαντική είναι για εσάς η ανακύκλωση 
απορριµµάτων? 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
58 

Γνωρίζετε τι σηµαίνουν τα αρχικά ∆. σ. Π. ? 
 

 
 
Γνωρίζετε τι σηµαίνουν τα αρχικά Χ. Υ. Τ. Υ ? 
 

 
 
Χρησιµοποιείτε τους µπλέ κάδους? 
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Ποίο από τα παρακάτω σας εµποδίζει από το να ανακυκλώνετε περισσότερο µε τις 
υπάρχουσες υποδοµές ανακύκλωσης που υπάρχουν στην πόλη σας ? 

 

 
 

 
Ποίες υπηρεσίες ανακύκλωσης πιστεύετε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν ή να βελτιωθούν εντός 

πόλης ? 
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Ποία από τις παρακάτω κατηγορίες ανακύκλωσης κρίνετε πιο απαραίτητη για την προστασία 

του περιβάλλοντος ? 
 

 
 

 
Εάν χρειαζόταν, ποιο χρηµατικό ποσό θα µπορούσατε να πληρώνετε το µήνα/οικογένεια για 

σωστή και ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων της πόλης σας ? 
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Θα ξοδεύατε 10 λεπτά από το καθηµερινό σας χρόνο για να ξεχωρίσετε και να τοποθετήσετε 

σε διαφορετικές µαύρες σακούλες τα ανακυκλώσιµα απορρίµµατα του σπιτιού σας(πλαστικό, 
γυαλί, χαρτί, αλουµίνιο) ? 
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5. 2. 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
 
Η παρουσίαση στατιστικών στοιχείων στοχεύει στην ενηµέρωση του κόσµου της εργασίας και 

του ευρύ κοινού για επίκαιρα και κρίσιµα ζητήµατα της κοινωνίας, µέσω συνοπτικού σχολιασµού 
των διαχρονικών τάσεων και πρόσφατων εξελίξεων µε βάση την ανάλυση των διαθέσιµων 
στατιστικών δεδοµένων.  

 
Με βάση τα ερωτηµατολόγια µας τα οποία µοιράστηκαν σε 355 άτοµα ηλικίας έως και 60 ετών 

παρατηρούµε τα εξής: 
 
Το µεγαλύτερο ποσοστό της έρευνας µας 63% είναι άτοµα ηλικίας 19-30. το 24% κάτω των 

18 ετών και το 13% είναι µεταξύ 30-60.  
 
� Στην ερώτηση πόσο συχνά βγάζετε τα σκουπίδια σας στους κανονικούς κάδους,  

• το 10% δήλωσε 2 φορές τη µέρα,  
• το 32% δήλωσε 1 φορά τη µέρα,  
• το 33% δήλωσε 1 φορά στις 2 µέρες 
• το 14%δήλωσε 2 φορές τη εβδοµάδα 
• και το 11% δήλωσε 1 φορά την εβδοµάδα 

Από το ποσοστό 10% συµπεραίνουµε ότι δεν ανακυκλώνει καθόλου, διότι εάν ανακύκλωνε 
δεν θα είχε τόσα απορρίµµατα για τους κανονικούς κάδους. Το ποσοστό 32%, γνωρίζοντας ότι 
ένα νοικοκυριό καθηµερινά παράγει πάνω από 1, 5 Kg/κάτοικο/ηµέρα συµπεραίνουµε 
ανακυκλώνει περιστασιακά έως καθόλου. Το ποσοστό των 33% και το 25% που δήλωσε 1 ή 2 
φορές την εβδοµάδα, δηλαδή συνολικά το 58% είναι πιθανόν να ανακυκλώνει τακτικά ή να είναι 
τέτοιος ο ρυθµός και τρόπος ζωής του που να µην παράγει αρκετά οικιακά απορρίµµατα.  

 
� Στην ερώτηση 5 πόσο σηµαντική θεωρείται την ανακύκλωση ανεξάρτητα εάν 

ανακυκλώνεται ή όχι, παρατηρούµε ότι το 88% τη θεωρεί πολύ ή αρκετά σηµαντική ενώ 
ακολουθεί µε πολύ µικρό ποσοστό 11% και 1% όπου δεν τη θεώρει σηµαντική.  

Το αξιοσηµείωτο είναι ότι το ποσοστό 11% και 1% δηµιουργήθηκε από απαντήσεις 
ερωτηµατολογίων κάτω των 18 ετών. Ίσως γιατί η ενηµέρωση στα σχολεία και γενικότερα στη 
πόλη αλλά και στα ΜΜΕ είναι ελάχιστη ή ανεπαρκής.  

 
� Ταυτόχρονα, παρατηρούµε στις ερωτήσεις 6 και 7 - κατά πόσο δηλαδή γνωρίζει ο κόσµος 

τι σηµαίνουν τα αρχικά ∆. σ. Π (∆ιαλογή στην Πηγή) και Χ. Υ. Τ. Υ (Χώρος Υγειονοµικής Ταφής 
Υπολειµµάτων) - ότι είναι όροι σχεδόν άγνωστοι στον κόσµο, έχοντας µόνο ένα ποσοστό 2% 
εξοικειωµένων µε των όρο ∆. σ. Π και ένα ποσοστό 10% οπού γνώριζαν τα αρχικά Χ. Υ. Τ. Υ.  

Σε αυτό το σηµείο φαίνεται έντονη η έλλειψη ενηµέρωσης και παιδείας ανακύκλωσης στερεών 
αποβλήτων στη πόλη. Εποµένως ίσως θα έπρεπε να υπάρχει εντατική ενηµέρωση στα σχολεία 
καθώς επίσης υποδοµές και δραστηριότητες που να σχετίζονται µε τα θέµατα της ανακύκλωσης 
αλλά και της περιβαλλοντικής συνείδησης.  

 
� Ανεξάρτητα όµως από τις γνώσεις του κόσµου σε ορολογίες ανακύκλωσης παρατηρούµε 

στην ερώτηση 8 ότι το ποσοστό των κατοίκων Χανίων που χρησιµοποιούν τους µπλέ κάδους 
είναι πολύ µεγάλο 74%, συν ένα 19% όπου τους χρησιµοποιούν περιστασιακά. Καταλήγουµε 
λοιπόν σε ένα 7% το οποίο δεν ανακυκλώνει.  

 
� Στην ερώτηση 9 - ποιοι είναι από τους σηµαντικότερους λόγους που εµποδίζουν των 

κόσµο να ανακυκλώνει περισσότερο - οι απαντήσεις κατά σειρά είναι: η έλλειψη κοντινών 
υποδοµών (38%) και ακολουθούν η έλλειψη ενηµέρωσης(15%), η έλλειψη χρόνου(14%), η 
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έλλειψη χώρου στο σπίτι(14%), η σύνθετη διαδικασία(11%), µε πολύ µικρό ποσοστό η έλλειψη 
ενδιαφέροντος (6% ποσοστό που διαµορφώθηκε από τις µικρότερες ηλικίες) και τέλος ένα 2% 
που δεν τους εµποδίζει κάτι συγκεκριµένο. Κατά συνέπεια, η τοποθέτηση περισσότερων µπλε 
κάδων ανακύκλωσης εντός πόλης αλλά και περιφερειακά της πόλης, πιθανόν να αύξανε το 
ποσοστό των πολιτών που ανακυκλώνουν.  

 
� Στις ερωτήσεις 10 και 11 εάν πιστεύετε ότι οι οικογένειες των Χανιών θα ανακύκλωναν 

περισσότερο εάν υπήρχαν περισσότερες υποδοµές σε άµεση πρόσβαση και πληρέστερη 
ενηµέρωση το ποσοστό που απάντησε θετικά ήταν συντριπτικό 81% και 90% αντίστοιχα.  

 
 
� Στη ερώτηση 12 για την βελτίωση υπηρεσιών ανακύκλωσης την πόλη των Χανίων, το 

µεγαλύτερο ποσοστό ζήτησε περισσότερους µπλέ κάδους και κάδους γυαλιού 37%, και 
ακολουθούν µε φθίνουσα σειρά ανταποδοτικά οφέλη (21%) , κέντρα περιβαλλοντικής 
ενηµέρωσης (20%) , προώθηση προϊόντων από ανακυκλώσιµα υλικά(12%), συχνότερη συλλογή 
των ανακυκλώσιµων υλικών(8%). Το αποτέλεσµα αυτό επιβεβαιώνει αυτό της ερώτησης 9 για 
την ανάγκη τοποθέτησης περισσότερων κάδων ανακύκλωσης.  

Συνδυαστικά τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων 9-12 δείχνουν ξεκάθαρα πως οι Χανιώτες 
είναι συνειδητοποιηµένοι ως προς την ανακύκλωση παρόλα αυτά τους λείπουν κάποιες 
υποδοµές για να τους διευκολύνουν να ανακυκλώνουν ή ακόµα και να παροτρύνουν όσους 
ανακυκλώνουν περιστασιακά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν ακόµα και καταστήµατα νυχτερινής 
διασκέδασης όπου όχι µόνο χρησιµοποιούν τους κάδους ανακύκλωσης (κυρίως για 
ανακύκλωση φιαλών µπύρας-αναψυκτικών-ποτών) αλλά όσον αφορά την ανακύκλωση γυαλιού 
έχουν αγοράσει δικούς τους κάδους διότι οι κάδοι του δήµου δεν ήταν αρκετοί.  

 
� Στην ερώτηση 13 εάν θα χρησιµοποιούσατε προϊόντα από ανακυκλώσιµα υλικά το 52% 

θα χρησιµοποιούσε χωρίς δισταγµό, το 32% µε την προϋπόθεση να είχε καλή τιµή και ποιότητα 
το 7% θα χρησιµοποιούσε µε µοναδικό κριτήριο τα περιβαλλοντικά οφέλη και µονό το 9% 
δήλωσε πως δεν θα χρησιµοποιούσε προϊόντα από ανακυκλώσιµα υλικά.  

Είναι αξιοσηµείωτο ότι σε δηµοτικά σχολεία των Χανίων έγιναν bazaar ανακυκλώσιµων 
προϊόντων, από αντικείµενα που έφτιαξαν οι µαθητές µε ανακυκλώσιµα υλικά.  

 
� Στην ερώτηση 14 - ποιες κατηγορίες ανακύκλωσης κρίνετε ποιο απαραίτητες για την 

προστασία του περιβάλλοντος - γενικά οι πολίτες των Χανίων φαίνονται αρκετά 
συνειδητοποιηµένοι στα θέµατα που αφορούν το περιβάλλον και την ανακύκλωση αφού έδωσαν 
µεν προτεραιότητα στην ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση πλαστικού ( 26% και αυτό λόγο 
ότι όλα τα προϊόντα που περιέχουν πλαστική ύλη και απορρίπτονται στα σκουπίδια επιβιώνουν 
στο περιβάλλον, για περισσότερα από τετρακόσια χρόνια) παρόλα αυτά δεν θεώρησαν 
ασήµαντα και άλλα είδη ανακύκλωσης όπως την ανακύκλωση χαρτιού και µπαταριών µε 15%, 
(υπάρχουν σε πάρα πολλά σηµεία της πόλης σχολεία και καταστήµατα ειδική κάδοι για την 
ανακύκλωση µπαταριών), γυαλιού(10%), ευγενών µετάλλων και καταλυτών αυτοκινήτων και 
υλικά από κινητά τηλέφωνα (9%), αλουµινίου(8%) και άλλων (8% δηλώνοντας ότι όλα τα είδη 
ανακύκλωσης έχουν την ίδια βαρύτητα).  

 
� Στην ερώτηση 15 παρατηρούµε ότι 36% των ερωτηθέντων αρνείται να καταβάλλουν 

κάποιο χρηµατικό ποσό για την σωστότερη και ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων 
της πόλης τους, θεωρώντας ότι είναι υποχρέωση του κράτους από λεφτά που πληρώνουν ήδη 
οι πολίτες. Το 29% θα πλήρωνε το ποσό των 10 ευρώ το µήνα, ενώ ακολουθούν µε 27% το 
ποσό των 10-20 ευρώ, µε 5% το ποσό των 21-30 ευρώ, και τέλος µε 3% το ποσό 31-40 ευρώ.  
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� Τέλος το 85% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι θα ξόδευαν 10 λεπτά από τον 
καθηµερινό τους χρόνο για να ξεχωρίζουν τα ανακυκλώσιµα απορρίµµατα τους, δηλώνοντας 
µάλιστα ότι είναι µια κίνηση µηχανική που τους παίρνει δευτερόλεπτα και όχι µια διαδικασία που 
πρέπει να αφιερώσουν χρόνο. Το αποτέλεσµα αυτό είναι ενδεικτικό της πρόθεσης των πολιτών 
να συνεισφέρουν στο µηχανισµό της ανακύκλωσης.  

 
Κατά την γνώµη µου δεν υπάρχει µεγαλύτερη δύναµη από τους ίδιους τους ανθρώπους και 

είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να παρατηρείται τόσο µεγάλο ποσοστό συνειδητοποιηµένων 
ανθρώπων στα θέµατα του περιβάλλοντος. Είναι στο χέρι µας να γίνετε στην πόλη µας και σε 
κάθε πόλη η σωστή διαχείριση απορριµµάτων. Έχουµε ήδη τους πολίτες που είναι έτοιµοι να το 
κάνουν, χρειαζόµαστε µόνο τις υποδοµές. Το πιο δύσκολο πράγµα σε θέµατα ευαίσθητα προς 
το περιβάλλον είναι να τα ενσωµατώσουµε στην καθηµερινότητα µας και στην αντίληψη µας. Σε 
µια πόλη που η περιβαλλοντική ευαισθησία υπάρχει ήδη στον τρόπο σκέψης των πολιτών σε 
αρκετά µεγάλο ποσοστό είναι κρίµα να µην υλοποιείται και στην πράξη λόγω έλλειψης 
υποδοµών, ενηµέρωσης, προσωπικού ή χρηµάτων.  
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Βιβλιογραφία και Πηγές: 

www. eedsa. gr ελληνική εταιρία διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
 
www. minenv. gr εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων 
 
www. afis. gr ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών 
 
www. sydesys. gr συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών 
 
www. dedisa. gr διαδηµοτική επιχείρηση διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
 
www. nestos. gr 
 
www. anakyklosi. idx. gr 
 
www. europa. eu 
 
www. prasino. gr 
 
 

 
 

 
 


