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ΑΚ 9: ΓΤΜ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

1. Εισαγωγή 

Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης EU 2020 σχετικά με τη νομοθεσία περί 

αποβλήτων έχει ως στόχο να ενωθεί η ανακύκλωση των αποβλήτων με επενδύσεις που 

χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της ΕΕ, έτσι ώστε μέσα σε μια δεκαετία οι νέες χώρες - 

μέλη να επιτύχουν να οικοδομήσουν μια κοινωνία ανακύκλωσης. 

Σε όλο τον κόσμο, ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της εποχής μας είναι η μείωση των 

αποβλήτων. Να γιατί αυτό το θέμα που πρέπει επειγόντως να επιλυθεί τοποθετείται ψηλά 

στην ιεραρχία του συστήματος για την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων. Εν τω μεταξύ, 

στην επίλυση του προβλήματος από τους οργανισμούς που ασχολούνται με αυτή τη 

δραστηριότητα έχει ληφθεί υπόψη ο επιχειρηματικός κίνδυνος από την ανακύκλωση και την 

επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων.  

Η επίλυση του προβλήματος αποτελείται από δύο βασικές προσεγγίσεις: τη μείωση των 

αποβλήτων και την ανακύκλωσή τους. Η ανακύκλωση είναι ευεργετική για τη διατήρηση 

των φυσικών πόρων, καθώς επίσης για την περεμπόδηση  της εισόδου υλικών στο ρεύμα των 

αποβλήτων. Καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις 

ευρωπαϊκές χώρες για να εκτιμηθεί η αξία της ανακύκλωσης των υλικών σε σύγκριση με 

άλλες μεθόδους επεξεργασίας, όπως η αποθήκευση σε χώρο υγειονομικής ταφής, 

αποτέφρωση, λιπασματοποίηση, κ.λπ.  

Κατά τις συγκρίσεις που πραγματοποιήθηκαν καταδείχθηκε σαφώς ότι η ανακύκλωση είναι 

το μεγαλύτερο όφελος για το περιβάλλον. 

Τα οφέλη και τα μερίσματα και από τις δύο θέσεις έχουν μελετηθεί λαμβάνοντας υπόψη τους 

επιχειρηματικούς κινδύνους. Οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης έχουν οικονομικά, κοινωνικά 

και περιβαλλοντικά οφέλη, πέρα από την εφαρμογή τους για την μείωση της ποσότητας των 

αποβλήτων που αποθηκεύονται σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ). Η 

επεξεργασία των αποβλήτων επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των ΧΥΤΑ και μειώνει τη 

ρύπανση του περιβάλλοντος. 

Είναι γνωστό ότι πολλοί κατασκευαστές χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα υλικά ως πρώτη ύλη. 

Οι οργανισμοί που ασχολούνται με τα απόβλητα μπορούν αρχικά να ξεκινήσουν με την 

ανάλυση και την εξεύρεση λύσεων για τα κατωτέρω θέματα και στη συνέχεια να τις 

μετατρέψουν σε επιχειρήσεις. 
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Όσον αφορά την επεξεργασία των αστικών αποβλήτων εντοπίστηκαν τα ακόλουθα 

προβλήματα: 

 Η ανεπαρκής ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε περιβαλλοντικά θέματα, 

 Η ανεπαρκής διαχωρισμός των οικιακών απορριμμάτων, 

 Η έλλειψη εργαλείων για το διαχωρισμό των στερεών αποβλήτων, 

 Η έλλειψη χρέωσης για την αποθήκευση των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, 

 Η έλλειψη ενός ενιαίου συστήματος αναφοράς των παραγόμενων αστικών αποβλήτων, 

 Πολύ χαμηλή επιλεκτική αποθήκευση των αστικών αποβλήτων, 

 Η έλλειψη επιβολής κυρώσεων στις τοπικές αρχές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 

νομικές υποχρεώσεις τους, 

 Η έλλειψη ανακύκλωσης / προγραμμάτων για τη μείωσή τους, 

 Η ανεπαρκής επεξεργασία των στραγγισμάτων, 

 Η έλλειψη συστηματικής δοκιμής των συστατικών των αποβλήτων, 

 Η έλλειψη αγορών για τα απόβλητα, την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή τους, 

 Η έλλειψη πόρων για τη διαχείριση των αποβλήτων, 

 Η έλλειψη χώρων υγειονομικής ταφής. Το κόστος επεξεργασίας / μείωσης είναι αρκετά 

υψηλό σε σύγκριση με το κόστος αποθήκευσης σε χώρους μη υγειονομικής ταφής. 

Επεξεργασία των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων: 

 Αναποτελεσματικό σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων από τις μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, 

 Έλλειψη οργανωμένων χώρων αποθήκευσης των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων από 

θαλάσσια ατυχήματα. 

Μπαταρίες: 

 Έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τις μπαταρίες, τα είδη τους και τις επιπτώσεις τους στο 

περιβάλλον, 

 Ανεπαρκές εθνικό σύστημα συλλογής των μικρών μπαταριών από τα νοικοκυριά.  

Ιατρικά απόβλητα: 

 Η έλλειψη ενός αποτελεσματικού συστήματος για τη διαχείριση των ιατρικών 

αποβλήτων, 

 Η έλλειψη συστήματος παρακολούθησης των ιατρικών αποβλήτων που παράγονται, 

 Η έλλειψη ενός εθνικού συστήματος συλλογής ληγμένων φαρμάκων από τα νοικοκυριά, 

 Η έλλειψη συνειδητοποίησης για τις επιπτώσεων των ιατρικών αποβλήτων. 
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Εκκρηκτικά απόβλητα: 

 Η έλλειψη προγράμματος για την επεξεργασία των εκκρητικών αποβλήτων. 

 

  

Σχ. 1  Μηχανολογικός εξοπλισμός ενός συστήματος επεξεργασίας στερεών αποβλήτων 

 

Λύσεις των κοινών προβλημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω: 

 Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων με θέμα το περιβάλλον, 

 Η επιλεκτική συλλογή αποβλήτων, 

 Η ανάπτυξη ανακυκλώσιμων προϊόντων, 

 Η ανάπτυξη ενός νέου προγράμματος για την επεξεργασία των αποβλήτων μέσω της 

μείωσης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης τους, 

 Η ανάπτυξη σχεδίου για το διαχωρισμό των αποβλήτων στην πηγή, 

 Η αύξηση των επιθεωρήσεων των μη ανακυκλωμένων προϊόντων, 

 Το άνοιγμα νέων ΧΥΤΑ και μειώση του κόστος διάθεσης στη συνέχεια, 

 Η διακοπή της ανθυγιεινής διάθεσης, 

 Η απομάκρυνση των παράνομων χωματερών αποβλήτων, 

 Τα τέλη για την αποθήκευση σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, 

 Η ανπτυξη σχεδίου για την επεξεργασία των επικίνδυνων οικιακών υλικών, μπαταριών, 

καθώς επίσης ιατρικών και εκκρηκτικών αποβλήτων και χρησιμοποιημένων 

ορυκτελαίων, 
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 Η συλλογή δεδομένων και η δημιουργία μιας στρατηγικής για τη μείωση της ποσότητας 

των αποθηκευμένων αποβλήτων κατα τα επόμενα χρόνια, 

 Η αύξηση της ανανεώσιμης ενέργειας από τα απόβλητα, 

 Η ενσωμάτωση των διατάξεων για τη διάθεση των αποβλήτων με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

 

2. Η βιομηχανία ανακύκλωσης 

Η βιομηχανία ανακύκλωσης είναι ένα μεγάλο και ποικίλο δίκτυο των ιδρυμάτων του 

δημόσιου τομέα (π.χ. τοπικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες, κολέγια και πανεπιστήμια) και των 

ιδιωτικών εταιρειών. Οι οργανισμοί ανακύκλωσης είναι διαφόρων τύπων, όπως 

χαλυβουργεία, χυτήρια σιδήρου και χάλυβα, παραγωγοί χαρτιού, εταιρείες που ασχολούνται 

με την αποσυναρμολόγηση των εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

ειδών με σκοπό την ανακύκλωσή τους, παραγωγοί γυάλινων δοχείων, προϊόντων από 

καουτσούκ, κατασκευαστές οδοστρωμάτων, μετατροπείς, ιδιωτικά και δημόσια κέντρα για 

τη συλλογή υλικών, εγκαταστάσεις ανακύκλωσης υλικών και χονδρέμποροι υλικών προς 

επεξεργασία. 

Στα πλαίσια της βιομηχανίας, η οικονομική επίπτωση του τομέα που σχετίζεται με την 

ανακύκλωση αποβλήτων υπερβαίνει κατά πολύ τις επιπτώσεις του τομέα της συλλογής, 

επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησής τους. 

Τα ανακυκλώσιμα υλικά έχουν αξία. Αυτό επιτρέπει σε αυτά που θα γίνουν απόβλητα, να 

μετατραπούν σε πολύτιμη πρώτη ύλη. Τα ανακυκλώσιμα υλικά που βάζουμε μέσα στο 

καλάθι και μεταφέρουμε στο σημείο συλλογής, στη συνέχεια μετατρέπονται σε πολύτιμα 

προϊόντα που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην οικονομία. Η αυξημένη προσφορά  

ανανεώσιμων καυσίμων τονώνει τις βιομηχανίες επεξεργασίας και τις καθιστά πιο 

ανταγωνιστικές και βιώσιμες. 

Ως σύνολο, η εθνική βιομηχανία επεξεργασίας μπορεί να αξιολογηθεί ως ευνοϊκή για άλλους 

βασικούς τομείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και τα ορυχεία. Αυτή η βιομηχανία 

υπερβαίνει κατά πολύ τη συνήθη επεξεργασία των αποβλήτων, επειδή η ανακύκλωση 

προσθέτει επιπλέον αξία στο υλικό και συμβάλλει στην ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού. 

Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός των θέσεων εργασίας υποστηρίζονται από ακριβώς αυτό το 

είδος δραστηριότητας. Αυτοί οι τύποι των θέσεων εργασίας κυμαίνονται από πιο 

παραδοσιακά καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών και τιμαλφή ως εταιρείες για την 

αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ανακαίνιση παλετών. 
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2.1 Η ανακύκλωση αποβλήτων 

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης της ανακύκλωσης των αποβλήτων φέρει 

δυνητικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Ωστόσο, υπάρχουν μια σειρά από 

πρακτικές δυσκολίες μπροστά στην υλοποίηση αυτής της διαδικασίας και για την 

αντιμετώπισή τους θα είναι αναγκαίες περαιτέρω έρευνες και διαβούλευσεις. Χρειάζονται 

λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε ρεύμα αποβλήτων προκειμένου να αναλυθούν το κόστος 

και τα οφέλη και να καθοριστεί η συνεισφορά του κάθε μέρους. Η οικονομία, η οποία έχει 

ως στόχο να χρησιμοποιήσει τα συλλεγμένα απόβλητα πρέπει να επιλέξει την πιο αποδοτική 

από οικονομική άποψη πηγή υλικών που θα υποβληθούν σε ανακύκλωση. 

Ένας σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία αυτών των προσπαθειών είναι η ευθύνη του 

παραγωγού / κατασκευαστή. Η σημασία αυτού του παράγοντα μπορεί να απεικονιστεί με 

δυνητικά αποτελεσματικό σύστημα παραγωγής τελικών προϊόντων από τα απόβλητα. Από 

την άλλη πλευρά, ο κατασκευαστής / παραγωγός δεν μπορεί να αναλάβει την πλήρη ευθύνη 

για τη διαδικασία αυτή, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πρακτική εφαρμογή αυτού του 

προγράμματος. 

Ως εκ τούτου, οι πιο προσεκτική διάκριση των συλλεχθέντων κλασμάτων των αποβλήτων 

είναι ένας παράγοντας για την αποδοτικότητα του συστήματος ανακύκλωσης. Οι 

περιβαλλοντικοί και οικονομικοί δείκτες θα πρέπει επίσης να αναλυθούν ως πρόσθετη 

εισφορά από τη συλλογή των διαφορετικών ρευμάτων των αποβλήτων. Με τον τρόπο αυτό 

θα κατανεμηθούν οι πραγματικές και οικονομικές ευθύνες για την υλοποίηση των στόχων 

που τέθηκαν (βιομηχανικά προϊόντα και διάφορα υλικά). 

Η διαδικασία ανακύκλωσης απαιτεί στοχευμένες ενέργειες πριν από την έναρξή της. Στη 

συλλογή των αποβλήτων πριν αρχίσει η ανακύκλωσή τους μπορούν να αναφερθούν 3 

βήματα που περιλαμβάνουν: 

1. Η συλλογή αποβλήτων από τα νοικοκυριά, εμπορικές εγκαταστάσεις, κλπ., 

2. Η συλλογή αποβλήτων που προέρχονται από δημοτικούς χώρους απόρριψης αποβλήτων, 

3. Η συλλογή / λήψη αποβλήτων από τους χώρους τελικής υγειονομικής ταφής. 

 

2.2. Μέσα για την προώθηση της ανακύκλωσης των αποβλήτων 

Η φιλοευρωπαϊκή στρατηγική παρέχει το πλαίσιο για την υλοποίηση των πρωτοβουλιών που 

υποστηρίζουν την ανακύκλωση αποβλήτων και συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης 

πολιτικής κατά τη διαχείριση των αποβλήτων. 

 Φόροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Οι φόροι αυτοί θα πρέπει να αντιστοιχούν στις 

πραγματικές τρέχουσες και μελλοντικές δαπάνες της διαχείρισης των ελεγχόμενων 
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χώρων υγειονομικής ταφής. Η εισαγωγή τους θα βοηθήσει στην εξισορρόπηση του 

προϋπολογισμού των δαπανών με παραλλαγές ανάκτησης του κόστους. 

 Ευθύνη του κατασκευαστή / παραγωγού. Έχει αποδειχθεί ότι το σύστημα, που αναθέτει 

την ευθύνη στον κατασκευαστή είναι περιβαλλοντικά και οικονομικά αποδοτική λύση 

για την συσκευασία απορριμμάτων. Τα συστήματα που αναθέτουν ευθύνες στον 

προϊστάμενο  έχουν αποδεδειγμένη συμβολή στην αποτελεσματική λειτουργία των 

αγορών ανακύκλωσης. Τα συστήματα αυτά έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον 

ανταγωνισμό. Κατά κανόνα, οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κατανέμονται σε 

ανταγωνιστική βάση, σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις. 

 Σύστημα «Ρίξε και πληρωσε». Τα συστήματα «Ρίξε και πλήρωσε» έχουν ήδη εισαχθεί σε 

αρκετά κράτη - μέλη, με θετική επίδραση στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και 

με ορατά αποτελέσματα, έστω και αυτά έχουν αναλυθεί μόνο εν μέρει. 

Το σύστημα αυτό βασίζεται στην εξής αρχή: 

- Η πίεση από την «άρνηση ορισμένων αποβλήτων» θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

«παράνομη διάθεση» των εν λόγω αποβλήτων ή / και διάθεση των «αποβλήτων που 

αρνήθηκαν» σε δοχεία που προορίζονται για τη χωριστή συλλογή ορισμένων τύπων 

αποβλήτων. Επιπλέον, οι καταναλωτές δεν πρέπει να χρεώνονται δύο φορές για την 

ίδια δραστηριότητα (π.χ. εισαγωγή ενός τέλους για την «ευθύνη του παραγωγού» + 

φόρους για τη διαχείριση των αποβλήτων). 

 Εμπορεύσιμα πιστοποιητικά. Το σύστημα εμπορεύσιμων πιστοποιητικών έχει ήδη 

εισαχθεί σε ορισμένες αγορές για την εμπορία προϊόντων με περιβαλλοντική σημασία, 

όπως οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα 

δικαιώματα για την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας. Εκτός από τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει το σύστημα εμπορεύσιμων πιστοποιητικών, αυτό μπορεί να μειώσει τον 

κίνδυνο της απώλειας του έλεγχου του συστήματος και τον κίνδυνο που συνδέεται με 

αυτά τα ρυπογόνα προϊόντα. Οι ροές αποβλήτων που θα πρέπει να περιορίζονται με τον 

τρόπο αυτό είναι ως εξής: 

 Οικιακά  απόβλητα, 

 Βιομηχανικά και εμπορικά απόβλητα, 

 Απόβλητα κατασκευών, 

 Αγροτικά και επικίνδυνα απόβλητα. 

Οι ροές αποβλήτων που υπόκεινται ήδη στο ισχύον δίκαιο της ΕΕ ή θα συμπεριληφθούν 

στην επόμενη νομοθεσία της ΕΕ είναι ως εξής: ηλεκτρονικός εξοπλισμός, κλινικά απόβλητα,  
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οχήματα που αχρηστεύτηκαν, έλαια, ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, 

μολυσμένα εδάφη κ.λπ. 

 

2.3 Γιατί η αποτέφρωση των αποβλήτων δεν είναι μια καλή επένδυση; 

Ακόμα και όταν κατά την καύση των αποβλήτων παράγεται ενέργεια, η μέθοδος αυτή δεν 

αποτελεί μια καλή επένδυση των δημόσιων πόρων, διότι: 

 Αυτή σπαταλά πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν ή να επανα-

χρησιμοποιηθούν. Αυτή η απώλεια απαιτεί την εισαγωγή όλο και πιο ακριβών νέων 

πρώτων υλών από όλο τον κόσμο, στερώντας έτσι την οικονομία από σημαντικά έσοδα, 

θέσεις εργασίας κ.λπ. και σε τελική ανάλυση αυξάνει τα έξοδα. 

 Οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα αυξάνονται, πράγμα που δυσχεραίνει 

περαιτέρω την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

 Επιφέρονται ζημιές στις γειτονικές κοινότητες λόγω της τοξικής ρύπανσης και της 

εκπομπής τοξικής τέφρας. 

 Προκαλούνται δημόσιες διαμαρτυρίες που παρεμποδίζουν την έκδοση των οικοδομικών 

αδειών. 

 Η δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων για την ανακύκλωση των αποβλήτων, όπως 

αποτεφρωτήρες, απαιτεί συνεχή παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων σύμμεικτων 

απορριμμάτων στη διάρκεια δεκαετιών, προκειμένου να επιτευχθεί το προσδοκώμενο 

κέρδος. 

 

2.4 Γιατί η ανακύκλωση είναι πιο αποδοτική για την οικονομία; 

 Με κάθε τόνο αποβλήτων που επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται, αποτρέπεται 

η εξόρυξη, η επεξεργασία και η εισαγωγή νέων πόρων. 

 Η ανακύκλωση εξοικονομεί αρκετές φορές περισσότερη ενέργεια απ’ότι μπορεί να 

παράγεται από την καύση των αποβλήτων. 

 Η ανακύκλωση απαιτεί χαμηλότερο κόστος επένδυσης και λειτουργίας: ένα ευρώ που 

δαπανάται για την ανακύκλωση θα είναι επαρκές για την επεξεργασία περισσότερων 

αποβλήτων, απ’ότι ένα ευρώ που δαπανάται για την αποτέφρωση των αποβλήτων. 

 Η ανακύκλωση δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας. Η στρατηγική για τα 

απόβλητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE) αναφέρει: «Η ανακύκλωση 10,000 τόνων 

αποβλήτων απαιτεί 250 θέσεις εργασίας, σε σύγκριση με 20-40 θέσεις εργασίας που 
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δημιουργούνται από την καύση αποβλήτων και περίπου 10 εργαζόμενους που 

ασχολούνται με τη διάθεσή». 

 Ενώ τα οφέλη της ανακύκλωσης για το περιβάλλον έχουν σαφώς αναγνωριστεί, αυτό που 

είναι λιγότερο γνωστό είναι ότι η ανακύκλωση είναι επίσης μια ιστορία της οικονομικής 

επιτυχίας. Μέσω της μετατροπής των αποβλήτων σε πολύτιμες πρώτες ύλες, η 

ανακύκλωση δημιουργεί θέσεις εργασίας, προωθεί τη δημιουργία μιας πιο 

ανταγωνιστικής βιομηχανίας μεταποίησης και μειώνει σημαντικά τη ρύπανση του 

περιβάλλοντος. 

 Τα οικιακά απόβλητα που παράγονται στις ευρωπαϊκές χώρες κατά τα τελευταία χρόνια 

(kg ανά κάτοικο) και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Eurostat, 2013) 

επικεντρώνονται στην κοινωνική σημασία αυτής της διαδικασίας. 
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3. Αξιολόγηση των επιπτώσεων της στρατηγικής για την πρόληψη και την ανακύκλωση 

των αποβλήτων 

Οι οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες της ανάλυσης των κινδύνων και 

των οφελών της καταπολέμησης των αποβλήτων και της πολιτικής ανακύκλωσης 

περιλαμβάνουν στρατηγικές προσεγγίσεις για τους ακόλουθους δείκτες μέτρησης: 

 Στην πρώτη προσέγγιση η ποσότητα των αποβλήτων (το βάρος τους) θεωρείται ως 

επαρκής ένδειξη των επιπτώσεων της παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων στο 

περιβάλλον. Η πολιτική που αναπτύχθηκε βασίζεται στη μείωση της ποσότητας των 

παραγόμενων αποβλήτων, που διάτίθενται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω 

αποτέφρωσης. 

 Στη δεύτερη (εναλλακτική) προσέγγίση η ποσότητα των αποβλήτων (το βάρος τους) δεν 

θεωρείται ως επαρκής ένδειξη για τις επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης των 

αποβλήτων στο περιβάλλον. Η πολιτική που αναπτύχθηκε στοχεύει στη μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των πόρων και των 

προϊόντων. 

Αναπτύχθηκε μια βάση δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της παραγωγής 

και της διαχείρισης των αποβλήτων στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο τον 

κύκλο ζωής των πόρων και των προϊόντων. 

Ο επιχειρηματικός κίνδυνος στις διαδικασίες ανακύκλωσης / επαναχρησιμοποίησης 

εξαρτάται από την ισορροπημένη περιβαλλοντική πολιτική. Η πολιτική αυτή στοχεύει στη 

μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αποβλήτων, διατηρώντας παράλληλα τα οφέλη. Η 

βέλτιστη στρατηγική για τη διαχείριση των αποβλήτων στην οικονομική, περιβαλλοντική και 

κοινωνική άποψη πρέπει να βασίζεται στην ισορροπία, συνδυάζοντας τα μέτρα για την 

πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, την ανακύκλωση υλικών, την ανάκτηση ενέργειας και 

την αφαίρεσή τους. 

Με τον τρόπο αυτό η ευρωπαϊκή στρατηγική στηρίζει την πολιτική, βασιζόμενη στην 

εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθ’όλη τη διάρκεια ζωής των πόρων και των 

προϊόντων. 

Η στρατηγική αυτή αναπτύσσει: 

 Μια σφαιρική προσέγγιση, που συνδυάζει νομικά, εθελοντικά και οικονομικά μέτρα που 

θα μπορούσαν να ενισχύσουν την επίδραση από την εφαρμογή κάθε μία από τις 

μεθόδους. 



  
 

ECO-Center  2014-1-BG01-KA204-001645 
 

 Την ανάλυση του κόστους και των οφελών, λαμβάνοντας υπόψη τους μεθοδολογικούς 

περιορισμούς τους και τις διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη μιας 

ισορροπημένης πολιτικής για την ανακύκλωση από περιβαλλοντική και οικονομική 

άποψη. 

Εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η ανακύκλωση δεν είναι πάντα η καλύτερη 

επιλογή από οικονομική άποψη, καθώς τα κεφάλαια που επενδύθηκαν θα μπορούσαν να 

είναι μεγαλύτερα από τα υλικά που εξοικονομήθηκαν. Επιπλέον, η μέθοδος που λαμβάνει 

υπόψη  τον κύκλου ζωής μπορεί να είναι ένα εργαλείο για την ελαχιστοποίηση των 

αποβλήτων από γενιές προϊόντων μέσω της συνεχούς βελτίωσης των εταιρικών πρακτικών. 

Ωστόσο, αυτό το εργαλείο μπορεί να είναι δαπανηρό και να πάρει πολύ χρόνο εάν 

εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις και σε όλα τα προϊόντα, γι’αυτό η χρήση του δεν 

πρέπει να είναι υποχρεωτική. 

Επιπλέον, κατά την εκτίμηση των προϋποθέσεων για τις επιδοτήσεις θα πρέπει να εκτιμηθεί 

κατά πόσον το μέτρο θα είναι επαρκές σε δημόσιο επίπεδο και σε εθνικό / τοπικό επίπεδο. 

Μόλις εκτιμηθεί η δυνατότητα εφαρμογής και η χρησιμότητα του συγκεκριμένου εθνικού ή 

τοπικού μέτρου θα πρέπει να αναλυθούν προσεκτικά οι επιπτώσεις του στο ελεύθερο 

εμπόριο των αγαθών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι η ανάπτυξη της αγοράς των δευτερογενών πρώτων υλών, 

η οποία μπορεί να καθορίσει την επιτυχία ή την αποτυχία της στρατηγικής για την 

ανακύκλωση αποβλήτων. Γι’αυτό η εκτίμηση της ανάγκης για τη λήψη μέτρων προώθησης 

της αγοράς ανακυκλωμένων υλικών θα πρέπει να αναλυθεί στο πλαίσιο της επιλεγμένης 

ολοκληρωμένης στρατηγικής. Η προσέγγιση αυτή πρέπει να συμπληρωθεί με πολιτική 

επικοινωνίας για τη βελτίωση της γνώμης των πολιτών σε σχέση με τα προϊόντα που 

κατασκευάζονται από ανακυκλωμένα υλικά. 

Τα σκουπίδια που πετάμε κάθε μέρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά και στην 

«επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων» μπορούμε να αποκτήσουμε προϊόντα χωρίς να 

αφαιρούμε πολύτιμους πόρους από το περιβάλλον, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους, 

εξοικονομούμε πολύτιμο χώρο για τη διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων και ένα 

σημαντικό χρηματικό ποσό. 

Κάθε χρήστης μπορεί να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει πολλαπλά διαφορετικά προϊόντα: 

επισκευασμένα, σπασμένα ή φθαρμένα αντικείμενα, επισκευασμένα παπούτσια, έπιπλα ή 

επιδιορθωμένα ρούχα. Εάν δεν επαναχρησιμοποιείτε τίποτα, σκεφθείτε ότι μπορείτε να το 

κάνετε. Δωρίστε ρούχα, περιοδικά, έπιπλα και άλλα. Μπορείτε να τα δώσετε και στους 
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ανθρώπους γύρω σας. Ακόμα κι αν νομίζετε ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά κάτι, 

μην το πετάξετε, αλλά προσπαθήστε να του βρείτε νέα εφαρμογή. 

 

4. Τα πιο συνηθισμένα υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν: 

Το χαρτί είναι το πιο δημοφιλές υλικό που επαναχρησιμοποιείται. Εδώ είναι μερικοί τρόποι 

για τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού: 

 Χρησιμοποιήστε τα καθαρά (αχρησιμοποίητα) φύλλα εγγράφων, μην τα πετάξετε, 

 Χρησιμοποιήστε χάρτινες σακούλες, 

 Χρησιμοποιήστε επανελημμένα τις σακούλες δώρων, 

Το γυαλί μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί κατ’επανάληψη: 

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βάζα για να βάλετε τα μπισκότα σε αυτά, 

 Τα βάζα είναι κατάλληλα για να μεταφέρετε σούπες και άλλα υγρά, 

 Μπορείτε να βάλετε μπαχαρικά σε ένα βαζάκι, 

 Μπορείτε να βάλετε βίδες και καρφιά σε βαζάκια. 

Το πλαστικό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί κατ’επανάληψη: 

 Μπορείτε να γεμίσετε ένα πλαστικό μπουκάλι με νερό για να πίνετε έξω, 

 Μπορείτε να χρησιμοποιείτε πλαστικά δοχεία για τη μεταφορά ή την αποθήκευση των 

τροφίμων, 

 Χρησιμοποιήστε επανειλημμένα τα πλαστικά μαχαιρικά είδη και σκεύη (πιρούνια, 

κουτάλια, πιάτα, κ.λπ.) . 

 Χρησιμοποιήστε επανειλημμένα εκτατό φίλμ και αλουμινόχαρτο. 

 

Να θυμάστε πάντα τους βασικούς κανόνες: «Μείωση, επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαδικασία ανακύκλωσης σε εγκατάσταση επεξεργασίας στερεών αποβλήτων 
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Ιδού μερικές ιδέες για την επαναχρησιμοποίηση των διαφόρων υλικών: 

 Μην πετάξετε το παλιό ψωμί, μπορείτε να το φάτε ψημένο, 

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μικρά κουτιά σαν συρτάρια, 

 Τοποθετήστε μια πετσέτα κοντά στις χαρτοπετσέτες για να σας υπενθυμίζει ότι οι 

χαρτοπετσέτες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται συνεχώς, 

 Αντί να εκτυπώνετε αντίγραφα, χρησιμοποιήστε τα πρωτότυπα, 

 Εάν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να τα πετάτε κάθε φορά, 

μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ξανά, 

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παλιές οδοντόβουρτσες για να καθαρίσετε δυσπρόσιτα 

και στενά σημεία, 

 Να χρησιμοποιείτε πάντα το χαρτί και από τις δύο πλευρές και να κάνετε αντίγραφα 

διπλής όψης, 

 Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε το νερό από το μπάνιο ή ανακυκλωμένο νερό για το 

πότισμα του κήπου, 

 Να αγοράζετε συμπυκνωμένες μορφές των τροφίμων, έτσι θα εξοικονομάτε χρήματα και 

θα χρησιμοποιείτε λιγότερα υλικά συσκευασίας, 

 Μην αγοράζετε πράγματα τα οποία χρησιμοποιείτε σπάνια, προσπαθήστε να τα 

δανειστείτε, 

 Χρησιμοποιήστε προϊόντα από ανακυκλωμένα υλικά, 

 Προσπαθήστε να μην χρησιμοποιείτε προϊόντα μιας χρήσης, επειδή δεν μπορούν να   

      επαναχρησιμοποιηθούν. 

Η ανακύκλωση έχει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα. Σε γενικές γραμμές αυτό οδηγεί σε 

λιγότερη χρήση υλικών και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από 

την επεξεργασία και τη διάθεση των αποβλήτων. Η ανακύκλωση κάνει το περιβάλλον 

καθαρότερο και πιο υγιεινό, εξοικονομώντας χώρο για τους χώρους υγειονομικής ταφής. Η 

ανακύκλωση εξοικονομεί κυριολεκτικά χρήματα, διότι μειώνει την ποσότητα της ενέργειας 

που απαιτείται για την παραγωγή νέων προϊόντων. Τέλος, η ανακύκλωση μπορεί να 

αποτρέψει τη δημιουργία αποβλήτων στην πηγή. 

 

4.1 Η Ανακύκλωση εξοικονομεί ενέργεια 
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Η ανακύκλωση εξοικονομεί ενέργεια, επειδή η ενέργεια που χρησιμοποιείται για την 

ανακύκλωση, είναι μικρότερη από εκείνη που απαιτείται για την παραγωγή του προϊόντος 

από αρχικά υλικά. 

 Για την ανακύκλωση ενός κουτιού αλουμινίου χρησιμοποιείται μόνο το 5% της ενέργειας 

που απαιτείται για την παραγωγή του κουτιού από μια φυσική πηγή αλουμινίου, 

 Το χαρτί ή οι εφημερίδες μπορούν να ανακυκλωθούν σε νέο χαρτί, χρησιμοποιώντας 

μόνο το 55% της ενέργειας που απαιτείται για να παραχθούν μέσω της κοπής δέντρων, 

 Το πλαστικό μπορεί να ανακυκλωθεί σε άλλα πλαστικά προϊόντα, χρησιμοποιώντας κατά 

προσέγγιση το 33% της ενέργειας που απαιτείται για την παργωγή της αρχικής πλαστικής 

ύλης, 

 Η κομποστοποίηση στις αυλές εξοικονομεί ενέργεια, επειδή μειώνει την ποσότητα των 

αποβλήτων που στέλνεται στους χώρους υγειονομικής ταφής. 

 

4.2 Η ανακύκλωση εξοικονομεί φυσικούς πόρους 

Η απόρριψη όλων των αντικειμένων που χρησιμοποιούμε και η χρήση προϊόντων μιας 

χρήσης είναι η χειρότερη συνήθεια. Κάθε μέρα εμφανίζονται νέα προϊόντα μιας χρήσης. 

Υπάρχουν ακόμα ρολόγια και κινητά τηλέφωνα μιας χρήσης. Η επέκταση της ζωής ενός 

προϊόντος, αντί να το χρησιμοποιήσουμε μια φορά, αποτελεί στην πραγματικότητα 

προστασία του περιβάλλοντος. Η ανακύκλωση οδηγεί σε αύξηση της αποδοτικότητας των 

πόρων στην παραγωγή και την κατανάλωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλάθια  χωριστής συλλογής αποβλήτων 
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4.3 Η ανακύκλωση αλουμινίου εξοικονομεί πόρους 

Το αλουμίνιο χρησιμοποιείται για την παραγωγή πολλών συσκευασιών, όπως μεταλλικά 

δοχεία (κουτάκια) για ποτά, αλουμινόχαρτο  και ελάσματα αλουμινίου που παράγουν το 20% 

των αποβλήτων αλουμινίου στην Ευρώπη. Η κατανάλωση συσκευασιών αλουμινίου 

αυξάνεται κατά περισσότερο από 4% ετησίως από το 1980. 

 

4.4 Η ανακύκλωση χαρτιού εξοικονομεί πόρους 

Τα δάση κόβονται με σκοπό την παραγωγή ειδών από χαρτί και τώρα ο κόσμος καταναλώνει 

πέντε φορές περισσότερο χαρτί σε σύγκριση με τη δεκαετία του πενήντα του περασμένου 

αιώνα. Η κατανάλωση χαρτιού στα γραφεία στις ΗΠΑ αυξήθηκε από 0,85 σε 1.4 

δυσεκατομμύρια φύλλα (από 4,2 σε 7 εκατομμύρια τόνους) μόνο μεταξύ 1981 και 1984, 

όταν εισήχθησαν οι επιτραπέζιοι υπολογιστές και οι εκτυπωτές λέιζερ. Η κατάσταση είναι η 

ίδια και σε άλλες χώρες. Από το 1970 έως το 1990, η παραγωγή χαρτιού στην Ιαπωνία 

αυξήθηκε κατά 4% , στη Νοτιοανατολική Ασία - κατά 8% και στις ΗΠΑ – κατά 2,5%. 

Πηγή: Natural Capitalism 

 

4.5 Η ανακύκλωση γυαλιού εξοικονομεί πόρους 

Το γυαλί ως υλικό θεωρείται ασφαλής για το περιβάλλον, επειδή είναι ανακυκλώσιμο και 

μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές. Στην ανακύκλωσή του εξοικονομούνται 

πρώτες ύλες και ενέργεια. Κάθε τόνος αποβλήτων γυαλιού που χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή γυαλιού εξοικονομεί 1,2 τόνους παρθένων πρώτων υλών (άμμος, ασβεστόλιθος 

και πυρωμένη σόδα). Η αντικατάσταση του 10% των πρώτων υλών μέσα στον κλίβανο τήξης 

εξοικονομεί περίπου το 2% της ενέργειας που απαιτείται για την τήξη. 

Πηγή : Fédération Européenne de Verre d’Emballage 

Ο Οργανισμός Περιβαλλοντικής Προστασίας των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμά ότι κατά την 

ανακύκλωση ενός κοντέινερ γυαλιού εξοικονομείται ενέργεια που χρησιμοποιείται για την 

καύση ενός λαμπτήρα των 100 βατ στη διάρκεια  τεσσάρων ωρών. 

Προφανώς η ανακύκλωση εκτρέπει υλικά από τους χώρους υγειονομικής ταφής και μειώνει 

σημαντικά την ποσότητα των αποβλήτων από εξορυκτικές δραστηριότητες. 

 

4.6 Η ανακύκλωση χάλυβα εξοικονομεί πόρους 

Ο χάλυβας είναι το πιο ανακυκλωμένο μέταλλο στον κόσμο. Κάθε χρόνο ανακυκλώνονται 

περίπου 435 εκατ. τ. χάλυβα. Αυτό ισοδυναμεί με την εξοικονόμηση πόρων της τάξης των 

652,5 εκατομμυρίων τόνων σιδηρομεταλλεύματος και 217.5 εκατομμυρίων τόνων άνθρακα. 
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Πηγή: Wuppertal Papers, Material intensity of advanced composite materials  

 

4.7 Η ανακύκλωση πλαστικών εξοικονομεί πόρους 

Η ανάπτυξη των πλαστικών υλικών άνθησε κατά το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα. Η 

κατασκευή πλαστικών υλών στον κόσμο αυξήθηκε από λιγότερο από 5 εκατομμύρια τόνους 

κατά τη  δεκαετία του 50 του 20ου αιώνα σε 80 εκατομμύρια τόνους το 1997. Η κατανάλωση 

πλαστικών προϊόντων στη Δυτική Ευρώπη ήταν περίπου 28 εκατομμύρια τόνους το 1997, η 

οποία αντιπροσωπεύει το 35% της παγκόσμιας παραγωγής. 

Τα πλαστικά απορρίμματα από συσκευασίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% του 

συνολικού ποσού των πλαστικών αποβλήτων. 

Ο τομέας διανομής και ο βιομηχανικός τομέας παράγουν περίπου 2,6 εκατομμύρια τόνους 

από συνολικά 9,8 εκατομμύρια τόνους χρησιμοποιημένων συσκευασιών που παράγονται στη 

Δυτική Ευρώπη. Τα οικιακά απορρίμματα είναι περισσότερο από το 70% του συνόλου των 

πλαστικών απορριμμάτων και συσκευασιών. 

Πηγή: European Directive on packaging and packaging waste 

 

4.8 Η ανακύκλωση μειώνει τους κινδύνους ρύπανσης.  

Με τον όρο «η ανακύκλωση μειώνει τους κινδύνους ρύπανσης» εννοείται: «Η ανακύκλωση 

μειώνει τη ρύπανση του εδάφους», «Η ανακύκλωση μειώνει την ατμοσφαιρική ρύπανση», 

«Η ανακύκλωση μειώνει τη ρύπανση των υδάτων», «Ανακυκλώστε και εξοικονομήστε 

χρήματα», «Ανακύκλωστε και απολαύστε μια καλύτερη ζωή»,  «Η ανακύκλωση διασφαλίζει 

το μέλλον των εγγονιών και των δισεγγόνων μας.» 

Η ανακύκλωση μειώνει την περιβαλλοντική ζημία που προκαλείται από τη βιομηχανία 

εξόρυξης, την υλοτομία και την παραγωγή πρώτων υλών. Η ανακύκλωση αποδυναμώνει 

τους κινδύνους ρύπανσης του αέρα και των υδάτων από βιομηχανικές διεργασίες. Η 

ανακύκλωση χαρτιού μειώνει τη ρύπανση του αέρα κατά περίπου 75%. Η αντικατάσταση 

του καθαρού μεταλλεύματος με θραύσματα σιδήρου και χάλυβα μειώνει τις επιβλαβείς 

εκπομπές στην ατμόσφαιρα κατά 85% και μειώνει τη ρύπανση των υδάτων κατά 76%. Η 

ανακύκλωση μειώνει επίσης τους κινδύνους ρύπανσης, αποθηκεύοντας τα υλικά μακριά από 

χώρους διάθεσης. Δεν έχει σημασία πόσο αυστηρά μπορεί να είναι τα περιβαλλοντικά 

πρότυπα, υπάρχει πάντα κάποιος κίνδυνος που σχετίζεται με τη διάθεση των αποβλήτων. Η 

ανακύκλωση και η μείωση των αποβλήτων είναι προτιμώμενες και αποτελεσματικές 

εναλλακτικές λύσεις. 
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5. Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την 

ανακύκλωση των αποβλήτων 

Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός με μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος είναι 

ουσιαστικός για την εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου και καθαρότερου μέλλοντος για όλους 

μας. Αν μια εταιρεία επεξεργάζεται τα απόβλητα από τις δραστηριότητές της σωστά, 

εξοικονομεί χρήματα και ταυτόχρονα αναλαμβάνει τη φροντίδα του περιβάλλοντος. Μια 

καλή προσέγγιση για τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που παράγει μια εταιρεία 

είναι η διττή χρήση των περισσότερων προϊόντων και η ανακύκλωσή τους, στο μέτρο του 

δυνατού. Ως αποτέλεσμα αυτών των δράσεων αναμένεται να επιτευχθεί σημαντική μείωση 

της ρύπανσης του περιβάλλοντος και να εξοικονομηυούν πόροι σε μετρητά. 

 

5.1 Ποια είναι η σημερινή κατάσταση; 

Επί του παρόντος, οι χώροι υγειονομικής ταφής είναι η κύρια περιοχή για την επεξεργασία 

και την αποθήκευση των αποβλήτων. 

Ωστόσο, οι ελεύθερες εκτάσεις στους χώρους υγειονομικής ταφής μειώνονται προοδευτικά. 

Η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για την αντιμετώπιση του προοδευτικά αυξανόμενου 

κόστους της διάθεσης των αποβλήτων και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών υπηρεσιών και 

των οργανισμών για τον έλεγχο της επεξεργασίας των αποβλήτων υπόκειται σε νομικά και 

διοικητικά μέτρα. Η νομοθεσία αλλάζει και η ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων είναι ήδη 

υποχρεωτική για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Ο διαχωρισμός των αποβλήτων σε 

διαφορετικές κατηγορίες πηγών είναι ουσιαστικής σημασίας για να εξασφαλιστεί η μέγιστη 

δυνατή ανακύκλωση, μέσω παροχής καθαρών ρευμάτων αποβλήτων. 

 

5.2 Το περιβάλλον για την παραγωή αποβλήτων και η ενεργός θέση των επιχειρήσεων 

Συντονισμός των ενεργειών: 

 Συντονίζει την αναθεώρησης των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την επεξεργασία 

των αποβλήτων, μεταξύ των οποίων: προδιαγραφές των ρευμάτων αποβλήτων, 

προσδιορισμός των ποσοτήτων των παραγόμενων αποβλήτων, εντοπισμός των περιοχών 

στις οποίες η παραγωγή / διάθεση αποβλήτων είναι προβληματική. 

Δημιουργία νέων ευκαιριών: 

 Να αγοράζετε αναλώσιμα που είναι ανθεκτικά και κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση 

και επισκευή για να μειώσετε ή / και ανακυκλώσετε τα απόβλητα. 
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 Εισάγετε μια προσέγγιση για την χωριστή συλλογή των αποβλήτων και προσδιορίστε τα 

υλικά για την κομποστοποίηση και ανακύκλωση. Βελτιστοποιήστε το σύστημα  

ξεχωριστής συλλογής, τα χρονοδιαγράμματα συλλογής και άλλες συγκεκριμένες 

λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη διαδικασία. 

Δικτύωση: 

 Οργάνωση δραστηριοτήτων συμπλέγματος με άλλες εταιρείες και με εκπροσώπους των 

τοπικών αρχών που συμμετέχουν στην επεξεργασία των αποβλήτων . 

 Ενθάρρυνση της σκέψης προς την κατεύθυνση της μείωσης και ανακύκλωσης των 

απορριμμάτων στο χώρο εργασίας και ενθάρρυνση των εργαζομένων να κάνουν το ίδιο 

και στα σπίτια τους. 

 

5.3 Αξιολόγηση του επιχειρηματικού κινδύνου από την ανακύκλωση και την 

επαναχρησιμοποίηση 

Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις επεξεργασίας θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τα τοξικά 

υπολείμματα όπως γυαλί, πλαστικό, σίδερο και ηλεκτρονικά είδη. Πάνω σε αυτά τα 

απόβλητα υπάρχει σκόνη, μικρόβια και μολυσμένες ουσίες που οδηγούν σε επαγγελματικές 

ασθένειες και ατυχήματα. Η επιχείρηση επεξεργασίας αποτελείται από μια σειρά τμημάτων, 

όπως η αγορά αντικειμένων, σιδήρου και αλουμινίου, φλουδών καρύδας, γυαλίου, 

πλαστικών υλών, χαρτιού, κ.λπ. Οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε κίνδυνο περικοπών από 

μέταλο και γυαλί,  σκόνη, μικροοργανισμούς και μολυσμένες ουσίες.  

Οι ασθένειες οι οποίες μπορούν να προκληθούν από αυτό ποικίλλουν από δερματικές, 

αναπνευστικές και γαστρεντερικές ασθένειες μέχρι καρκίνο και δηλητηρίαση από εξαιρετικά 

τοξικά βαρέα μέταλλα. Οι εργαζόμενοι μπορούν να υποστούν τραυματισμούς των ματιών 

από απορρίματα γυαλιού, και είναι πιθανή η απώλεια της ακοής. Η ακατάλληλη στάση του 

σώματος κατά την μεταφορά βαρέων φορτίων ή η μακροχρόνια ορθοστασία προκαλουν 

κούραση. Η απροστάτευτη διαδικασία μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα και η έλλειψη 

προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματικές ασθένειες. 

Υπάρχουν σχέδια για τη μείωση του κινδύνου: προώθηση της χρήσης μέσων ατομικής 

προστασίας, εργονομικά σχέδια, βελτίωση των συνθηκών εργασίας και πρόβλεψη ιατρικών 

εξετάσεων. Κατά την εφαρμογή αυτών των σχεδίων, είναι ουσιαστικής σημασίας ο 

προστατευτικός εξοπλισμός στη διάθεση των εργαζομένων όπως μάσκες, γάντια, υποδήματα 

ασφαλείας, ρούχα, γυαλιά, ωτοασπίδες και κράνη ασφαλείας. 

Οι σκέψεις για τον κίνδυνο εφαρμόζονται συνήθως σε δύο κύριους τομείς: 
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- Αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον από την έκθεση σε επικίνδυνες χημικές 

ουσίες, 

- Η έλλειψη πολύπλοκων τεχνολογικών συστημάτων. 

Η χρήση της αξιολόγησης του κινδύνου στις εγκαταστάσεις για την επεξεργασία αποβλήτων, 

και ιδίως σε χώρους υγειονομικής ταφής έχει αυξηθεί, αφού κατέστη σαφές ότι όλοι οι χώροι 

υγειονομικής ταφής, ιδιαίτερα οι χώροι για επικίνδυνα απόβλητα μπορούν να οδηγήσουν σε 

σοβαρές περιβαλλοντικές και υγειονομικές συνέπειες ως αποτέλεσμα διαρθρωτικών και 

λειτουργικών προβλημάτων.  Με την απόκτηση μεγαλύτερης εμπειρίας στους σύγχρονους 

χώρους υγειονομικής ταφής μεγαλώνει ο αριθμός των διαδικασιών για την αξιολόγηση του 

κινδύνου που εμπλέκονται σχεδόν σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του χώρων 

υγειονομικής ταφής. Στην κατασκευή του χώρου υγειονομικής ταφής η κατανόηση των 

φυσικο-χημικών και μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών που χρησιμοποιούνται είναι 

μεγάλης σημασίας. Οι αρχές εκτίμησης του κινδύνου εφαρμόζονται μόνο για τον συνολικό 

σχεδιασμό, αλλά επίσης σε λεπτομέρειες  σχετικά με τα διάφορα υλικά και τις μεθόδους για 

την εγκατάστασή τους. 

Για την αξιολόγηση του κινδύνου στη δομή του χώρου υγειονομικής ταφής, την κατασκευή 

και τη λειτουργία του θα πρέπει να συζητηθούν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Η δομή της μηχανικής στους χώρους υγειονομικής ταφής που λαμβάνει υπόψη τους 

κινδύνους,  

 Η χρησιμοποίηση προσέγγισεων που είναι προσαρμοσμένες στους κινδύνους, με σκοπό 

την αξιολόγηση εναλλακτικών σχεδίων, 

 Η χρησιμοποίηση τεχνικών  εκτίμησης των επιχειρησιακών ζητημάτων που βασίζονται 

στους κινδύνους, 

 Η χρησιμοποίηση προσεγγίσεων του προσαρμόζονται στον κίνδυνο κατά τον καθορισμό 

των κριτηρίων για την αποδοχή των αποβλήτων. 

Στη διαχείριση των αποβλήτων / της ανακύκλωσης που βρίσκονται συχνά συμβάινουν οι 

παρακάτων καταστάσεις: 

 Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που παράγουν βιομηχανικά απόβλητα μπορούν να 

παραβιάζουν το νόμο ή να συμμετέχουν σε ακατάλληλη επεξεργασία των αποβλήτων, 

 Παράνομοι χώροι υγειονομικής ταφής. 

Οι πιο συνήθεις περιπτώσεις και τα βασικά προληπτικά μέτρα / αντίμετρα είναι ως εξής: 

 Η λήξη / ανάκληση της άδειας για συμφωνημένες επιχειρηματικές δραστηριότηες που 

ασχολούνται με την επεξεργασία / ανακύκλωση των αποβλήτων. 
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 Η έλλειψη ασφάλισης και η παραβίαση των κατευθυντηρίων γραμμών για τη διαχείριση 

του ελέγχου των βιομηχανικών αποβλήτων, 

 Η διαρροή αποβλήρων από εργολάβους, θυγατρικές εταιρείες, δίκτυα διανομής κλπ., 

 Απόβλητα που δημιουργούνται από τις μονάδες που δεν εφαρμόζουν τακτικά τη 

διαχείριση / ανακύκλωση των αποβλήτων, 

 Προϊόντα αποβλήτων που πωλούνται ως χρησιμοποίησημα υλικά. 

 

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

McHarry, Jan, Reuse, Repair, Recycle: A Mine of Creative Ideas for Thrifty Living. 2000.  

Franceys, R., A guide to the development of on-site sanitation. WHO 1992. 

http://www.ehow.com/facts_5519046_recycling-save-energy.html 

http://www.ctahr.hawaii.edu/oc/freepubs/pdf/HH-3.pdf 

http://resourcities.acrplus.org/recycling/save_resource.htm 

http://www.chiron-s.demon.co.uk/ccn/ Home page of the Community Composting Network  

http://gate.gtz.de/biogas/AT_biogas.html GTZ Information and Advisory Service on 

Appropriate Technology – the page on biogas  

http://www.dec.ny.gov/chemical/8828.html 

International Solid Waste Association (ISWA) and the United Nations Environmental 

Programme (UNEP), Waste Management in the Industry as a Partner for Sustainable 

Development Series, 2002, at: 

http://www.uneptie.org/outreach/wssd/docs/sectors/final/waste_management.pdf  

Srinivas, Hari, Solid Waste Management: A Policy and Programme Matrix, at: 

http://www.gdrc.org/uem/waste/swm-matrix.html the United Nations Human 

Settlements Programme (UN-Habitat) Urban Environment, Ch. 4, a section on Waste 

in State of the World's Cities Report 2001 at: 

http://www.unchs.org/istanbul+5/statereport.htm and 

http://www.unchs.org/istanbul+5/70.pdf  

The United Nations Sustainable Development, Agenda 21, Environmentally Sound 

Management of Solid Wastes and Sewage-Related Issues, Section 21 at: 

http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21chapter21.htm  



  
 

ECO-Center  2014-1-BG01-KA204-001645 
 

Garrick B.J., Warren K. Sinclair keynote address: contemporary issues in risk-informed 

decision making on the disposition of radioactive waste. Health Phys. 2006 Nov, 

91(5): 430-8. 

S. Pollard, D. Purchase, S Herbert Environment Agency and External, A Practical Guide to 

Environmental Risk Assessment for Waste Management Facilities Guidance, Version 

2. 2000 

Á. Gormley, S. Pollard, S. Rocks, E. Black. Guidelines for Environmental Risk Assessment 

and Management, 2011.  

  



  
 

ECO-Center  2014-1-BG01-KA204-001645 
 

AK 10: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ 

ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

1. Αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου κατά τη διαχείριση των αποβλήτων 

Η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου απαιτεί κατανόηση της πηγής του κινδύνου, 

προς ή από το περιβάλλον, τα χαρακτηριστικά του αποδέκτη στο περιβάλλον που ενδέχεται 

να απειληθούν από τον κίνδυνο αυτό, καθώς και τα μέσα, ή ο τρόπος με τον οποίο οι εν λόγω 

αποδέκτες μπορούν  να επηρεαστούν από τον κίνδυνο. 

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

αποβλήτων φέρουν ορισμένους κινδύνους που έχουν εκτιμηθεί σε διαφορετικές χρονικές 

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

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

Η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου μπορεί να εφαρμοστεί στα ακόλουθα στάδια: 

 Κατά τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδιασμού, του προκαταρκτικού σχεδιασμού και 

στα στάδια σχεδιασμού (μέσω της υποβολής αξιολόγησης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και των περιβαλλοντικών εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

εκτιμήσεων του κινδύνου), 

 Κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης τηε επεξεργασίας των αποβλήτων, 

 Κατά τη διάρκεια της επίβλεψης των κατασκευών, 

 Πριν από την αλλαγή της άδειας ή την τροποποίηση του σχεδίου εργασίας, ως 

αποτέλεσμα των αλλαγών στον τρόπο διαχείρισης. 

 Πριν από την ολοκλήρωση του εργοταξίου / το κλείσιμο και την αναστολή της 

άδειας. 

 

2. Πρόγραμμα για τα στερεά απόβλητα 

Μόλις η κοινωνία έχει αποκτήσει μια κοινή κατανόηση των προβλημάτων που προκαλούνται 

από τα απόβλητα, μπορούν να ληφθούν μέτρα για την επίλυσή τους, ξεκινώντας με έργα που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ικανότητες της κοινωνίας. 

Το πλήρες κοινωνικό πρόγραμμα για τα στερεά απόβλητα θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

βήματα: 

Μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων, ιδιαίτερα των τοξικών προϊόντων και 

αυτών που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, 

 Κομποστοποίηση αποβλήτων τροφίμων και άλλων οργανικών αποβλήτων, 
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 Επαναχρησιμοποίηση των υλικών όπου είναι δυνατόν, 

 Ανακύκλωση υλικών και την οργάνωση της κυβέρνησης και της βιομηχανίας για την 

ανάπτυξη κοινωνικών προγραμμάτων για την επεξεργασία, 

 Ασφαλής συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των αποβλήτων, σεβασμός και 

ανταγωνιστική πληρωμή στους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά, 

 Ασφαλής διάθεση όλων των αποβλήτων που μπορούν να ανακυκλωθούν ή να 

επαναχρησιμοποιηθούν. 

 

2.1 Μείωση των αποβλήτων 

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

παραγωγή προϊόντων που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν. Ένας 

από τους στόχους του κοινωνικού προγράμματος για τα απόβλητα είναι να τα μειώσει 

μακροπρόθεσμα, στην πρώτη θέση, βοηθώντας τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν λιγότερα 

υλικά που θα μπορούσαν να γίνουν απόβλητα. 

 

2.2 Διαχωρισμός των απορριμμάτων στην πηγή τους 

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

διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωστους, και βοηθά επίσης στην 

πρόληψη των προβλημάτων υγείας που μπορούν να προκληθούν από τα ανάμεικτα 

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

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

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

είναι μέρος ενός συστήματος που περιλαμβάνει την επαναχρησιμοποίηση, κομποστοποίηση, 

τακτική συλλογή, ανακύκλωση και ασφαλή διάθεση. 

 

3. Επίδραση των επιχειρήσεις που απορρίπτουν βιομηχανικά απόβλητα, κατά παράβαση 

του Νόμου περί επεξεργασίας των αποβλήτων 

1. Κυρώσεις 

Οι κυρώσεις που περιλαμβάνουν εθελοντική εργασία ή πρόστιμα θα επιβάλλονται για την 

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

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

εταιρεία. Επομένως, είναι σημαντικό να συμμορφώνονται οι εργαζόμενοι αυστηρά με το 

νόμο καθημερινά. 
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2. Επίδραση στη διαχείριση  των εταιρειών  

Όταν οι επιχειρήσεις που παράγουν βιομηχανικά απόβλητα,  συμφωνούν με επιχειρήσεις που 

ασχολούνται με την επεξεργασία / ανακύκλωση αποβλήτων και τα απόβλητα που 

προμηθεύοντια δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία νόμιμα, οι υπεύθυνες εταιρείες θα 

υπόκεινται σε μέτρα κατά της απόκλισης και μπορούν να ανακοινώνονται δημοσίως. Τέτοιες 

περιπτώσεις δε θα υπόκεινται σε οικονομικές κυρώσεις, αλλά αναμένεται να επιρεάσουν 

δυσμενώς το ίματζ  του προϊόντος. 

3. Περιπτώσεις στις οποίες δίνεται δημοσιότητα 

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

ανακοινώνεται δημόσια σε ενημερωτικά δελτία. 

 

3.1 Η επεξεργασία / ανακύκλωση των αποβλήτων ως επιχειρηματικός κίνδυνος  

 Κατά τη διεξαγωγή σωστής επεξεργασίας / ανακύκλωσης των αποβλήτων είναι 

σημαντικό για κάθε εταιρεία να συμμορφώνεται με τους νόμους, συμπεριλαμβανομένου 

του Νόμου περί της επεξεργασίας των αποβλήτων. Οι εταιρείες πρέπει να έχουν κατά νου 

τους διάφορους κινδύνους που είναι κρυμμένοι και μπορούν να προκύψουν σε περίπτωση 

απουσίας κατάλληλης συμφωνίας με τον ανάδοχο, ή αν δεν συμμορφώνονται με τις 

πρακτικές του αναδόχου της επεξεργασίας / ανακύκλωσης. 

 Σε περίπτωση παραβίασης του Νομου περί επεξεργασίας των αποβλήτων, η επωνυμία 

της αντίστοιχης εταιρείας, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τις καταχρήσεις μπορούν 

να δημοσιοποιηθούν, 

 Οι ακόλουθες κοινές παραβιάσεις που οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

αυτό τείνουν να κάνουν είναι:  σύναψη συμφωνίας με εταιρείες των οποίων η άδεια έχει 

λήξει, παραβίαση των επιχειρησιακών κατευθυντήριων γραμμών που αναφέρονται σε 

επίσημα έγγραφα, κ.λπ., 

 Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ορισμένα απόβλητα που προκύπτουν 

από δημόσιες εκδηλώσεις, καθώς και μερικά ελαττωματικά προϊόντα, είναι δύσκολο να 

συμπεριληφθούν στην επεξεργασία / ανακύκλωση αποβλήτων. 

 

3.2 Η ανακύκλωση των αποβλήτων γίνεται ένας πόρος 

Η ανακύκλωση χρησιμοποιεί προϊόντων που δεν είναι πλέον χρήσιμα και τους μετατρέπει σε 

πρώτες ύλες για την παραγωγή νέων, χρήσιμων προϊόντων. Η ανακύκλωση κάποιων υλικών 

(όπως τα μέταλλα και το ελαστικό) πρέπει να πραγματοποιείται σε εργοστάσια. Άλλα υλικά, 
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όπως το χαρτί και το γυαλί, απαιτούν λιγότερο εξοπλισμό και χώρο και μπορούν να 

ανακυκλώνονται σε μικρά εργαστήρια και στα σπίτια των ανθρώπων. 

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

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

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

προϊόντα, ή αυτά δεν ανακυκλώνονται με ασφάλεια, η ανακύκλωση δεν αποτελεί λύση του 

προβλήματος. Η ανακύκλωση μειώνει τα απόβλητα μέσω της μετατροπής τους σε νέα 

προϊόντα, αλλά επίσης εξοικονομεί ενέργεια που χρησιμοποιείται στην παραγωγή. Για 

παράδειγμα, ξοδεύεται κατά ⅔ λιγότερη ενέργεια για την ανακύκλωση χαρτιού από ό,τι είναι 

αναγκαία για την παραγωγή νέου χαρτιού,  ή για την παραγωγή χάλυβα από θραύσματα και 

όχι από ακατέργαστο μετάλλευμα. Για την παραγωγή αλουμινίου από απορρίμματα 

ξοδεύεται αμελητέα ποσότητα ενέργειας σε σύγκριση με την παραγωγή του από 

ακατέργαστο μετάλλευμα βωξίτη. 

 Μειώνει την ποσότητα των στερεών αποβλήτων που ρυπαινουν το περιβαλλον, 

 Μειώνει την ποσότητα των στερεών αποβλήτων που χρειάζονται διάθεση, 

εξοικονομώντας χώρο και χρήματα, 

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

 Βοηθά στην τοπική και εθνική οικονομία, διότι πρέπει να εισαχθούν λιγότερες πρώτες 

ύλες, 

 Παρέχει θέσεις εργασίας. 

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

υποβοήθηση του περιβάλλοντος. Η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η μείωση των 

αποβλήτων προσφέρουν άμεσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δήμων. Όταν συνδυάζονται 

με επιδεξιότητα και ευθύνη και εκσυγχρονίζονται, με σκοπό την ποιότητα, τα υλικά  που 

αχρηστευτηκαν κύκλου είναι ένας τοπικός πόρος που μπορεί να συμβάλει στα τοπικά έσοδα, 

τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της τοπικής 

οικονομικής βάσης. 

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

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

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

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

υποστηρίζει 10 φορές περισσότερες θέσεις εργασίας από την υγειονομική ταφή και την 

αποτέφρωση. Ωστόσο, η παραγωγή νέων προϊόντων από τα παλιά προσφέρει τις μεγαλύτερες 
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οικονομικές αποδόσεις στον τομέα της ανακύκλωσης. Τα νέα εργοστάσια που βασίζονται 

στην ανακύκλωσης απασχολούν περισσότερους ανθρώπους και με υψηλότερους μισθούς από 

εκείνα που ασχολούνται με τη διαλογή αποβλήτων. Μερικές χαρτοβιομηχανίες που 

χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο χαρτί και κατασκευαστές πλαστικών προϊόντων, 

προσλαμβάνουν για παραδειγμα 60 φορές περισσότερους εργαζόμενους από τους χώρους 

υγειονομικής ταφής. 

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

προϋπόθεση  ακριβούς διαλογής και τιμολόγησης και καλής διαχείρισης. 

Η πρόσθετη αξία των απορριπτόμενων υλικών προστίθεται ως αποτέλεσμα του καθαρισμού, 

τη διαλογή και δεματοποίησή τους. Η παραγωγή που βασίζεται στην συλλογή οικιακών 

αποβλήτων προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη αξία στα κατασκευαζόμενα τελικά προϊόντά. Για 

παράδειγμα, παλιές εφημερίδες μπορούν να πωληθούν για 30 ευρώ ανά τόνο, αλλά οι νέες 

εφημερίδες πωλούνται για 600 ευρώ ανά τόνο. Κάθε βήμα στην ανακύκλωση, το οποίο κάνει 

ο δήμος σε τοπικό επίπεδο σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας, υψηλότερες δαπάνες για 

προμήθειες και υπηρεσίες και περισσότερα χρήματα που κυκλοφορούν στην τοπική 

οικονομία μέσω πληρωμών των δαπανών και των φορολογικών πληρωμών. 

Η ανακύκλωση έχει σημαντική επίδραση στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην τοπική και 

στην εθνική οικονομία. 

Η ανακύκλωση προωθεί επίσης την ανάπτυξη των περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Η 

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

μεγάλη προσφορά φθηνών υλικών από τα τοπικά προγράμματα συλλογής επιτάχυνει 

σημαντικά την ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και προϊόντων από πολλές εταιρείες. Για 

παράδειγμα, τα απόβλητα ελαστικών που χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές, 

συμπεριλαμβανομένων της ελαστικοποιημένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων. 

 

3.3 Οφέλη από την επαναχρησιμοποίηση 

 Περιβαλλοντικά οφέλη  

Πολλά προγράμματα διπλής χρήσης αναπτύχθηκαν από τους τοπικούς στόχους για τη 

μείωση των αποβλήτων, επειδή η επαναχρησιμοποίηση απαιτεί λιγότερους πόρους, λιγότερη 

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

νέων προϊόντων από παρθένα υλικά. 
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Επαναχρησιμοποίηση στην ιεραρχία της μείωσης των αποβλήτων 

 

Η επαναχρησιμοποίηση παρέχει ένα άριστο όφελος, περιβαλλοντικά προτιμητέα 

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

του αέρα, των υδάτων και του εδάφους, περιορίζοντας την ανάγκη νέων φυσικών πόρων, 

όπως, για παραδειγμα, ξυλεία, πετρέλαιο, ίνες και άλλα υλικά. Η πολιτική της ΕΕ σχετικά με 

το περιβάλλον κατά τα τελευταία χρόνια προσδιόρισε τη μείωση των αποβλήτων ως μια 

σημαντική μέθοδος για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενός παράγοντα 

που συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη. 

 Οφέλη για τους δήμους  

Στη διάρκεια  πολλών ετών η επαναλαμβανόμενη χρήση έχει χρησιμοποιηθεί ως ένας 

τρόπος απόκτησης υλικών για τις ανάγκες πολλών μειονεκτουσών ομάδων. Η 

επαναχρησιμοποίηση εξακολουθεί να είναι ένας εξαιρετικός τρόπος με τον οποίο οι 

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

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

οποίων η επαναχρησιμοποίηση είναι ευεργετική για την κοινωνία. Πολλά από τα κέντρα 

διπλής χρήσης εμπλέκονται σε προγράμματα κατάρτισης στο χώρο εργασίας, καθώς και 

προγράμματα για άτομα με αναπηρίες ή για προβληματικούς εφήβους. 

 Οικονομικά οφέλη  

Η επαναχρησιμοποίηση υλικών αντί της δημιουργίας νέων προϊόντων από νέα υλικά, 

μειώνει το βάρος για την οικονομία. Η επαναχρησιμοποίηση αποτελεί οικονομικό τρόπο για  

να αποκτήσουν οι ανθρώποι με διαφορετικό κοινωνικοοικονομικών καθεστώς τα αντικείμενα 

που χρειάζονται, όπως για παράδειγμα έπιπλα γραφείου και είδη οικιακής χρήσης, 
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αυτοκίνητα και ηλεκτρικές συσκευές. Είναι φθηνότερο να αγοράζουμε μεταχειρισμένα είδη 

από ό,τι νέα. 

 

3.4 Ποιά είναι τα οικονομικά οφέλη της ανακύκλωσης; 

Η ανακύκλωση μεαττρέπει τα απόβλητα σε πολύτιμες πρώτες ύλες και δημιουργεί θέσεις 

εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανιών, που συνδέονται με την ανακύκλωση, 

όπως χαρτοβιομηχανίες, καθώς και με την επαναχρησιμοποίηση και μεταποίησης), χτίζει πιο 

ανταγωνιστικές βιομηχανίες και να προσθέσει σημαντική αξία για την εθνική οικονομία. 

Άμεσες επιπτώσεις: 

 Η Κατασκευή εγκαταστάσεων για την ανακύκλωση, 

 Η δημιουργία θέσεων εργασίας που σχετίζονται με την ανακύκλωση, 

 Εκατομμύρια ευρώ για τις  ετήσιες αποδοχές του προσωπικού, 

 Έσοδα δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Έμμεσες επιπτώσεις 

 Η ανακύκλωση παρέχει σημαντικά οφέλη μέσω της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών που 

υποστηρίζουν άλλες εταιρείες. 

 Η ανακύκλωση είναι μια σημαντική πηγή φορολογικών εσόδων για το κράτος. 

 

4. Ανάπτυξη προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια και επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα που προσφέρουν 

μεταπτυχιακά προγράμματα στην περιβαλλοντική μηχανική ή / και τις περιβαλλοντικές 

επιστήμες. Επίσης, υπάρχουν πολλές σιερές μαθημάτων περιβαλλοντικής κατευθυνσης σε 

άλλα τμήματα των σχολων θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών και των σχολων  

αρχιτεκτονικής τοπίου, πολεοδομίας, κοινωνικών και διοικητικών επιστημών, γεωγραφίας, 

βιολογίας, κοινωνιολογίας, φυσιολογίας, γεωργικών επιστημών και της υδατοκαλλιέργειας. 

Με τον τρόπο αυτό αρκετοί εμπειρογνώμονες εργάζονται σε κυβερνητικούς και ιδιωτικούς 

οργανισμούς που σχετίζονται με την επεξεργασία των αποβλήτων. Αλλά ο καθένας πρέπει να 

ξέρει τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, προκειμένου να είναι επιτυχής η επεξεργασία 

των αποβλήτων. 

 Ποια είναι η ιεραρχία στην επεξεργασία των στερεών αποβλήτων; 

 Είναι χρήσιμη η ανακύκλωση; 
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 Υπάρχουν αρκετές εκτάσεις για τους χώρους υγειονομικής ταφής και γιατι είναι 

απαραίτητο να ανακυκλώνουμε; Ποια είναι πιο ακριβή, η ανακύκλωση ή η διάθεση των 

αποβλήτων; 

 Ποια είναι η σχέση μεταξύ της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της επεξεργασίας των 

αποβλήτων; 

 Είναι συγκρίσιμα τα επίπεδα παραγωγής στερεών αποβλήτων και η ανακύκλωσή τους 

στις διαφορετικές χώρες; 

 Με πιο τρόπο  η ανακύκλωση εξοικονομεί ενέργεια; 

 Ποια είναι τα συνηθέστερα ανακυκλωμένα υλικά; 

 Ποια προϊόντα καταλαμβάνουν τον περισσότερο χώρο στους χώρους υγειονομικής 

ταφής; 

 Τι είδους υλικά στα σκουπίδια μου είναι επικίνδυνα; 

 Πώς πρέπει να διαιρώ τα επεξεργασιμα υλικά ; 

 Πώς μπορώ να ξεκινήσω ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης στην περιοχή μου; 

 Πού μπορώ να φέρω αυτά τα υλικά προς ανακύκλωση; 

 Τι συμβαίνει μετά τη τοποθέτησή τους σε ανοιχτώ χώρο; 

 Πώς μπορώ να βρω τα ενημερωτικά υλικά που προωθούν την συμμετοχή σε 

δραστηριότητα αυτού του είδους; 

Η στρατηγική κατάρτισης θα μπορούσε να είναι μια λύση στην περιβαλλοντική συνείδηση 

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

εκπαίδευση και για το πώς αυτή επηρεάζει τη δημιουργική σκέψη και τις αλλαγές 

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

για διάφορα περιβαλλοντικά θέματα που είναι ήδη γμωστές, για την ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών ή του προγράμματος έρευνών των σπουδαστών. Τα παιδιά και οι δάσκαλοι 

πρέπει να μάθουν περισσότερα για την προστασία του περιβάλλοντος, για τον πλανήτη μας, 

και πρέπει να γνωρίζουν τις απαντήσεις σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις. Για το σκοπό αυτό 

πρέπει να αναπτυχθούν προγράμματα τοσο για παιδιά, όσο και για δασκάλους, και επίσης 

πρέπει να προετοιμαστούν ενημερωτικά υλικά όπως βιβλία, φυλλάδια, κ.λπ. 
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Αυτόματη μεταφορά των στερεών αποβλήτων από τις γραμμές παραγωγής κατά την 

επεξεργασία τους 

 

Τα οργανικά απόβλητα παράγονται όπου υπάρχουν ανθρώπινες κατοικίες. Οι βασικές 

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

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

χώρες η ποσότητα των οργανικών αποβλήτων αυξάνεται σημαντικά κάθε χρόνο. Παρά το 

γεγονός ότι πολλοί ενθουσιαστές κομποστοποιούν μερικά απόβλητα από την κουζίνα και τον 

κήπο τους, ένα μεγάλο μέρος των οικιακών απορριμμάτων μεταφέρονται σε χώρους 

υγειονομικής ταφής και συχνά μετατρέπονται στα πιο επικίνδυνα απόβλητα. Κάτω από την 

επίδραση κάποιων μικροοργανισμών, τα συστατικά των οργανικών αποβλήτων 

μετατρέπονται στους χώρους υγειονομικής ταφής σε υγρή «αλυσίβα», η οποία περιέχει 

βακτήρια, σάπια μάζα και, ενδεχομένως, χημικούς ρύπους από το χώρο υγειονομικής ταφής. 

Αυτή η αλυσίβα θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή απειλή αν φτάσει σε κοίτη ποταμού ή 

εισέλθει στο πόσιμο νερό. Η αποσύνθεση του οργανικού υλικού σε χωματερές παράγει 

επίσης μεθάνιο, το οποίο σε μεγάλη ποσότητα είναι ένα των επιβλαβών αερίων θερμοκηπίου. 

Τα ανθρώπινα οργανικά αποβλήτων συνήθως μεταφέρονται σε μονάδα μεταποίησης, όπου 

τα λύματα εισέρχονται στην κοίτη κάποιου  ποταμού ή απορρίπτονται απευθείας στη 

θάλασσα. 

Στις αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχουν διαφορετικές προσέγγισεις για την αντιμετώπιση των 

οργανικών αποβλήτων. Στην πραγματικότητα, η λέξη «απόβλητα» είναι συχνά ακατάλληλος 

όρος για την οργανική ύλη, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως με καλή πίστη. Οι οικονομίες 

των περισσότερων αναπτυσσόμενων χωρών υπαγορεύουν ότι τα υλικά και οι πόροι θα πρέπει 

να χρησιμοποιείται το πλήρες δυναμικό της, και αυτό διέδωσε την κουλτόυρα της 

επαναχρησιμοποίησης, επισκευής και ανακύκλωσης. Σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες 

υπάρχει ένας ολόκληρος τομέας των εργοστασίων ανακύκλωσης, των οδοκαθαριστών και 
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συλλεκτών, η δραστηριότητα των οποίων είναι να σώσούν το «απορριπτέα» υλικά και να τα 

απκατασήσουν για μελλοντική χρήση. 

Κατά τη δημιουργία μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων, συνήθως στις μεγαλύτερες πόλεις, οι 

εγκαταστάσεις για την αντιμετώπισή τους είναι ανεπαρκείς και ένα μεγαλο μέρος αφήνεται 

να σαπίσει στους δρόμους ή συλλέγεται και απορρίπτεται στα περίχωρα της πόλης. Υπάρχει 

ανεπαρκής περιβαλλοντικος έλεγχος στις χώρες αυτές για την αποτροπή τέτοιων πρακτικών. 

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία τρόπων χρησιμοποίησης των οργανικών αποβλήτων και οι βασικοί 

τρόποι προορίζονται για τη βελτίωση του εδάφους, την αύξηση της ανάπτυξης στα ζώα και 

την εξασφάλιση μιας πηγής ενέργειας. 

 

4.1 Οργανικά απόβλητα - είδη, πηγές και χρήσεις 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι οργανικών αποβλήτων, η οποίοι συνήθως απορρίπτονται. 

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

και παραδείγματα της συχνής χρήσης τους. 

Αστικά ή οικιακά απόβλητα 

Αυτό το είδος των αποβλήτων αποτελείται συνήθως από ωμά ή μαγειρεμένα υπολείμματα 

τροφίμων και απορρίμματα κήπου, όπως κομμένο γρασίδι ή υπολείμματα από κλαδευμένους 

θάμνους και φυτοφράκτες. 

Τα απόβλητα της κουζίνας είναι συχνά αναμειγμένα με ανόργανα υλικά όπως πλαστικές 

συσκευασίες που δεν μπορούν να κομποστοποιηθούν. Θα ήταν ωφέλημο αν αυτό το είδος 

αποβλήτων διαχωρίζεται στην πηγή - αυτό θα καταστήσει την ανακύκλωσή τους πολύ 

ευκολότερη. 

Τα οικιακά απόβλητα συνήθως παράγονται σε σχετικά μικρές ποσότητες. Στις 

αναπτυσσόμενες χώρες τα αστικά απόβλητα έχουν πολύ υψηλότερη περιεκτικότητα σε 

οργανική ύλη. 

Η βασική αρχή της ανακύκλωσης των οικιακών απορριμμάτων απεικονίζεται στο σχηματικό 

διάγραμμα παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 

Διαδικασία  ανακύκλωσης των οικικαών αποβλήτων 
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Οργανικά απόβλητα που παράγονται για εμπορικούς σκοπούς 

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

ξενοδοχεία και εστιατόρια. Οι ποσότητες των αποβλήτων εδώ είναι πολύ μεγαλύτερες και 

υπάρχει καλό δυναμικό για χρήση σε συνεργασία με μικρές επιχειρήσεις. 

Ζωικά και ανθρώπινα απόβλητα 

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

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

παθογόνους παράγοντες που προκαλούν σοβαρές ασθένειες. Θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι 

αναγκαίο να συμμορφώνουμε με τις διαδικασίες υγείας και ασφάλειας κατά τη διαχείριση  

των λυμάτων και τα άτομα που ασχολούνται με την επεξεργασία τους πρέπει να έχουν μια 

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

ποτέ να χρησιμοποιούνται για γεωργικές καλλιέργειες, που προορίζονται για κατανάλωση 

από τον άνθρωπο ή τα ζώα. 

 Απόβλητα ανθρώπινων κοπράνων παράγονται σε μεγάλες ποσότητες στις αστικές 

περιοχές και επεξεργάζονται με διαφορετικούς τρόπους. Στις χειρότερες περιπτώσεις, 

πολύ λίγα γίνονται για την εξάλειψη ή τη θεραπεία των εν λόγω αποβλήτων και αυτό 

μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο κίνδυνο για την υγεία. Συχνά, τέτοια είναι η 

κατάσταση στις φτωχές γειτονιές ή σε ορισμένες περιοχές μερικών μεγάλων πόλεων. Τα 

νερά απο την αποχέτευση συχνά υποβάλλονται μόνο σε μια πρόχειρη επεξεργασία και 

εκχέονται στο πλησιέστερο σώμα του νερού με ελάχιστη ή καμία επεξεργασία. Υπάρχουν 

μέθοδοι για τον καθαρισμό σε μεγάλη κλίμακα και η χρήση του νερού αποβλήτων ως 

λίπασμα και ως πηγή ενέργειας. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι η 

αναερόβια χώνευση για την παραγωγή βιοαερίου και υγρού λιπάσματος.  

 Η κομποστοποίηση των αποχωρητηρίων διευκολύνει τη μετατροπή των ανθρώπινων 

κοπράνων σε πλούσιο λίπασμα. 

 Τα ζωικά απόβλητα σπάνια χάνονται. Αυτά τα γόνιμα υπολείμματα χρησιμοποιούνται 

συνήθως ως πηγή λιπάσματος το οποίο εφαρμόζεται απευθείας στο έδαφος ή ως πηγή 

ενέργειας, είτε με άμεση καύση (μετά την ξήρανση), ή μέσω αποσύνθεσης για την 

παραγωγή μεθανίου. 
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Εξωτερική εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων που παράγει ηλεκτρική 

ενέργεια 

 

5. Πολιτικη που στηρίζει το περιβάλλον 

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

μιας περιβαλλοντικής πολιτικής που να υποστηρίζει τις βέλτιστες πρακτικές οι οποίες 

σχετίζονται με την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο: 

 Παροχή ευκαιρίας στη νομοθεσία (για την προστασία της δημόσιας υγείας, του 

περιβάλλοντος και τη διασφάλιση ασφαλών πρακτικών), 

 Κανονισμοί και Πρότυπα (πιστοποιητικά, άδειες, επιθεωρήσεις των χώρων υγειονομικής 

ταφής, των εκπομπών από τους αποτεφρωτήρες, κλπ), 

 Εφαρμογή οικονομικών και ποινικών κυρώσεων, 

 Σχεδιασμός των στερεών αποβλήτων (σκοποί για την ανακύκλωση και μείωση των 

αποβλήτων), 

 Κίνητρα αγοράς για την ανακύκλωση. 

 

6. Επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών 

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

επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών για τη συλλογή και διάθεση των στερεών αποβλήτων. 

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

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

μεταφοράς, στα παλιά, κακοσυντηρημένα μηχανημάτων και στις υπάρχουσες 
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αναποτελεσματικες διαδρομές συλλογής. Οι πόλεις μπορούν να αναθέτουν την υπηρεσία 

αυτή σε ιδιωτικές εταιρείες. Η εμπειρία δείχνει ότι η επεξεργασία των στερεών αποβλήτων, η 

οποία πραγματοποιείται από τον ιδιωτικό τομέα στοχίζει από 20% σε 40% λιγότερο σε σχέση 

με την επεξεργασία που πραγματοποιείται από τον δημόσιο τομέα, και η ιδιωτικοποίηση των 

δραστηριοτήτων αυτών και η διευκόλυνση της εισόδου ιδιωτικών πορμηθευτών συμβάλει 

στην υλοποίηση των «καλύτερων» πρακτικών και των κατάλληλων τεχνολογιών. Ωστόσο, οι 

αρχές που σχετίζονται με την επεξεργασία των αποβλήτων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μια 

τέτοια αλλαγή συνήθως απαιτεί την ταυτόχρονη μείωση της απασχόλησης στον τομέα αυτό 

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

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

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

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

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

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

λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα ζητήματα: 

 Η σχεδίαση, η ανάπτυξη και η εφαρμογή νέων ΧΥΤΑ είναι δαπανηρές και οι μικρές και 

μεσαίαες μονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να δοκιμαστούν,  

 Η τάση στους δήμους προς την εφαρμογή ακριβών σύγχρονων τεχνολογιών χωρίς 

απόβλητα, όπως οχήματα συλλογής και εργοστάσια επεξεργασίας οδηγεί συχνά σε 

πρόσθετες δαπάνες για την εκπαίδευση και τη συντήρηση, 

 Η βελτίωση της συλλογής των αποβλήτων, η οποία συμπεριλαβάνει μέτρα όπως 

υποχρεωτικά πρότυπα για τη διάθεση στους χώρους υγειονομικής ταφής και φθηνή 

αποκατάσταση, συνοδευόμενα από βελτίωση των στρατηγικών για τη μείωση των 

αποβλήτων μπορεί να αποδειχθεί οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση σε σύγκριση 

με την ανάπτυξη νέων δαπανηρών μονάδων για την επεξεργασία των αποβλήτων. 

Υγειονομική περίθαλψη.  

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

από χωματερές και χώρους που συχνά αργότερα μετατρέπονται σε ανεπίσημους οικισμούς 

είναι μόνο μερικές από τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές προκλήσεις που οφείλονται 

στην έλλειψη κονδυλίων για την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων. Η ανεξέλεγκτη 

διάθεση απειλεί άμεσα την υγεία τόσο των εργαζομένων στον άτυπο τομέα όσο και εκείνων 

των κατοίκων  που ζουν κοντά.  Επιπλέον, η ανεξέλεγκτη διάθεση έχει αρνητικές επιπτώσεις 

σε όλους που ζουν στις πόλεις - με τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία της πόλης στο σύνολό 

της μέσω της μόλυνσης της ύδρευσης, του αέρα και του εδάφους.  Οι αρχές πρέπει να 
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λάβουν υπόψη τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από τις τρέχουσες στρατηγικές τους για τη 

διαχείριση των αποβλήτων, καθώς τα και οφέλη για την υγεία και την αποδοτηκότητα του 

κόστους για τον εκσυγχρονισμού αυτών των μεθόδων επεξεργασίας, όπως για παράδειγμα η 

ανάδειξη των βελτιώσεων στους χώρους υγειονομικής ταφής, η διεύρυνση της συλλογής 

σκληρών αποβλήτων ή άλλα μέτρα που θα έχουν προτεραιότητα για επένδυση σε αυτά. 

Η μεταποιητική βιομηχανία στο σύνολό της είναι εξαιρετικά μεταβλητή και περιλαμβάνει 

ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων των επιχειρήσεων, από αυτές που συλλέγουν και 

επεξεργάζονται όλα τα είδη των υλικών, ως εκείνες που επαναχρησιμοποιούν υλικά ή 

κατασκευάζουν  προϊόντα με τη χρήση  ανακυκλωμένων υλικών. Η βιομηχανία υποστηρίζει 

επίσης τις επιχειρήσεις στη δημόσια εκπαίδευση, τις διαβουλεύσεις, τη μεταφορά, τη 

διαμεσολάβηση και τη λιανική πώληση των ανακυκλωμένων προϊόντων. Η παραγωγή που 

βασίζεται στην ανακύκλωση δίνει τα μεγαλύτερα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

οφέλη στα πλαίσια του βιομηχανικού τομέα και η εργασία με ανακυκλωμένα υλικά είναι 

επικερδής. 

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

προσθήκη ανακυκλωμένων υλικών αντί νέων υλικών ή να παράγονται ανακυκλωμένα 

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

σημερινή  αγορά είναι πραγματικά νέες εφευρέσεις. 

Στη βιομηχανία μεταποίησης, οι ευκαιρίες για τους μικρούς επιχειρηματίες είναι σχεδόν 

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

από ό,τι άλλα.  Επειδή η προσθήκη αξίας στα υλικά είναι ζωτικής σημασίας για να είναι 

κερδοφόρα, μία προσέγγιση είναι να χρησιμοποιειται υλικό που έχει προς το παρόν πολύ 

χαμηλή ή αρνητική αξία, προκειμένου να δημιουργήσετε ένα νέο προϊόν που έχει πολύ 

μεγαλύτερη αξία στην αγορά. Λόγω της χαμηλής τιμής τους, υπάρχει μεγάλο δυναμικό για 

τη χρήση πράσινου ή πολύχρωμου γυαλιού, χαρτιού, πλαστικών, φθαρμένων ελαστικών και 

απορριμάτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις, όπως μεταχειρισμένη ξυλεία κ.λπ. 

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

ανακυκλώσιμων υλικών. Η διαλογή και επεξεργασία των υλικών αυτών παρέχει δέκα φορές 

περισσότερες θέσεις εργασίας από ό,τι η απόρριψή τους. 

Οι κατασκευαστές που χρησιμοποιούν ανακυκλώσιμα υλικά για να φτειάχνουν νέα προϊόντα 

απασχολούν ακόμα περισσότερους ανθρώπους και με υψηλότερους μισθούς από τις εταιρείες 

διαλογής και επεξεργασίας. Για παράδειγμα, ορισμένα εργαστάσια που βασίζονται σε 

ανακυκλωμένο χαρτί και  κατασκευαστές πλαστικών προϊόντων απασχολούν μεταξύ 25 και 

60 φορές περισσότερους εργαζομένους από τους χώρους υγειονομικής ταφής. 
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7. Ποιες δραστηριότητες διεξάγονται από τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης; 

Παραδείγματα: 

 Επαναχρησιμοποίηση: συλλογή και πώληση οικοδομικών υλικών που χρησιμοποιούνται 

ως ντουλάπια κουζίνας, παράθυρα και εξοπλισμός. Αυτή είναι ωφέλημη για όλους, 

επειδή οι εργολήπτες εξοικονομούν από το κόστος διάθεσης, οι ιδιοκτήτες κτιρίων 

λαμβάνουν φορολογικές περικοπές και οι πελάτες με χαμηλά εισοδήματα αγοράζουν 

προϊόντα σε μειωμένες τιμές. 

 Επαναπαραγωγή: μια εταιρεία κατασκευής κασετών τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ  

συλλέγει και κατασκευάζει εκ νέου κασέτες τόνερ για εκτυπωτές, σταματώντας την 

απόρριψη πολλών τόνων μετάλλου και πλαστικών κάθε χρόνο. 

 Συλλογή: Μια εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού, 

χαρτονιού, μπουκαλιών και κουτιών στους δήμους και στους διαφορετικούς τομείς 

δραστηριότητας που παράγουν τα προϊόντα αυτά, καθώς και τη συλλογή άχρηστων 

υλκών από δραστηριότητες κατασκευής και κατεδάφισης. Η εταιρία διαλέγει επίσης τα 

υλικά και τα πωλεί σε κατασκευαστές που χρησιμοποιούν τις πρώτες ύλες για την 

παραγωγή ανακυκλωμένων προϊόντων. 

 Επεξεργασία: Μια εταιρεία ανακυκλώνει πλαστικά απορρίμματα μέσω άλεσης και τα 

πωλεί σε κατασκευαστές που χρησιμοποιούν πλαστικά στα προϊόντα τους. 

 Παραγωγή: Μια εταιρεία συλλέγει, επεξεργάζεται και παράγει προϊόντα από 

ανακυκλωμένο χαρτί. Μια τέτοια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί ανακυκλωμένες 

εφημερίδες, περιοδικά και χαρτί γραφείου που συλλέγονται από τις πόλεις και 

κωμοπόλεις για την κατασκευή φορητών υπολογιστών, σκληρών εξωφύλλων και 

παιχνιδιών. 
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