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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία προσεγγίζει το πρόβληµα της διαχείρισης των αστικών 
απορριµµάτων (ΑΣΑ) από µία διαφορετική θεώρηση αυτή της κυκλικής 
οικονοµίας. Η κυκλική οικονοµία είναι η οικονοµία η οποία παράγει «µηδενικά» 
απορρίµµατα. Τα συστήµατα κυκλικής οικονοµίας διατηρούν την προστιθέµενη 
αξία των προϊόντων για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και 
εξαλείφουν τα απόβλητα. ∆ιατηρούν τους πόρους εντός της οικονοµίας όταν 
ένα προϊόν έχει φθάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του, ώστε να µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν παραγωγικά κατ' επανάληψη και να δηµιουργήσουν νέα 
υπεραξία. Η µετάβαση σε µια πιο κυκλική οικονοµία απαιτεί αλλαγές σε όλο το 
εύρος των παραγωγικών διαδικασιών, από τον αρχικό σχεδιασµό των 
προϊόντων έως τα νέα επιχειρηµατικά µοντέλα και τα µοντέλα της αγοράς, από 
νέους τρόπους µετατροπής των αποβλήτων σε αγαθά και πόρους έως τους 
νέους τρόπους καταναλωτικής συµπεριφοράς. Αυτό συνεπάγεται πλήρη 
συστηµική αλλαγή και ανάπτυξη καινοτοµιών όχι µόνο τεχνολογικές, αλλά 
καινοτοµιών στην διοίκηση, την κοινωνία, τις µεθόδους χρηµατοδότησης και την 
πολιτική. Η σηµαντικότερη όµως προκειµένου να µπορεί να υλοποιηθεί είναι η 
αλλαγή του καθηµερινού τρόπου ζωής. Η αλλαγή των ίδιων των κοινωνικών 
αυτοµατισµών και της συλλογικής παιδείας. Η κοινωνία πρέπει να σέβεται τα 
προϊόντα και να συµβάλει στη ανακύκλωση τους. Φυσικά σε µια κυκλική 
οικονοµία, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν στοιχεία γραµµικότητας, καθώς 
πάντοτε απαιτούνται πρώτες ύλες  και πάντοτε θα υπάρχουν υπολειµµατικά 
απόβλητα. 

Τα απορρίµµατα δεν οφείλουν να αντιµετωπίζονται µε καχυποψία, ως ένα 
αναγκαίο κακό, αλλά ως ένα φυσικό αποτέλεσµα της ανθρώπινης 
δραστηριότητας. Όσο αναγκαία και απαραίτητη είναι η εργασία για τον αστικό 
πληθυσµό άλλο τόσο είναι αναγκαία και απαραίτητη η ορθολογική διαχείριση 
των αστικών απορριµµάτων (ΑΣΑ) στην κοινωνία. Με την παρούσα εργασία 
αποδεικνύεται ότι η ορθολογική, αειφορική διαχείριση των αστικών 
απορριµµάτων µπορεί να τα µετατρέψει από κάτι απεχθές και ανεπιθύµητο σε 
κάτι απόλυτα φυσικό, ακόµα και σε ένα κοινωνικό ∆ηµόσιο Αγαθό. Τα 
απορρίµµατα πέραν από την όποια οικονοµική τους διαχείριση επηρεάζουν την 
ίδια την διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.  

Η κυκλική οικονοµία δεν παράγει απόβλητα διότι τα απορρίµµατα 
αντιµετωπίζονται ως ∆ηµόσια Αγαθά. Το ερώτηµα που προκύπτει είναι σαφές: Τα 
Αστικά Απορρίµµατα µπορούν να είναι ∆ηµόσιο Αγαθό; 

Η προσέγγιση του ερωτήµατος γίνεται αρχικά µέσα από τον ίδιο τον ορισµό 
του ∆ηµόσιου Αγαθού και τις οικονοµικές ιδιότητες που πρέπει να διαθέτει ένα 
αγαθό για να είναι δηµόσιο και πως πρέπει να επιλέγεται ο τρόπος της διάθεσης 
του. Για να επιτευχθεί η σύγκριση των Αστικών Απορριµµάτων µε ένα αµιγώς 
∆ηµόσιο Αγαθό παρουσιάστηκε η περίπτωση του νερού. Στην συνέχεια 
προσεγγίζεται πολιτικά και θεσµικά µέσα από την διεθνή εµπειρία στις Ηνωµένες 
Πολιτείες της Αµερικής αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο δεύτερο µέρος 
προσεγγίζουµε το ερώτηµα µέσα από την Ελληνική πραγµατικότητα και τα 
στοιχεία από την πιλοτική έρευνα που διεξήχθη στον ∆ήµο Αµαρουσίου.  

Η απάντηση στο ερώτηµα δόθηκε µε τρεις διαφορετικούς τρόπους: α) 
θεωρητική προσέγγιση: µε βάση τις οικονοµικές «ιδιότητες» των αστικών 
απορριµµάτων, β) οικονοµική προσέγγιση: µε άξονα την «κυκλική» οικονοµία και 
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τα στοιχειά τις πιλοτικής έρευνας και γ) πρακτική προσέγγιση: µέσα από την 
συσχετισµένη θεώρηση µε ένα δηµόσιο αγαθό το νερό.  

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: υπό προϋποθέσεις τα Αστικά Απορρίµµατα 
είναι δηµόσιο αγαθό και αποδείχτηκε και µε τους τρεις προσεγγίσεις 

Το θέµα που µένει να ερευνηθεί είναι µε ποιούς τρόπους πρέπει να 
εκµεταλλευτούµε τα Αστικά Απορρίµµατα ως ∆ηµόσια Αγαθά ποιες καινοτοµίες 
πρέπει να αναπτύξουµε σε όλα τα επίπεδα τεχνολογικά, οικονοµικά, κοινωνικά 
πολιτικά και θεσµικά προκείµενου να πετύχουµε µια κυκλική οικονοµία που 
επιφέρει ένα νέο τρόπο ζωής. 

Λέξεις Κλειδιά: ∆ηµόσια Αγαθό, Αστικά Απορρίµµατα, Κυκλική Οικονοµία, 
Οικονοµία, Παροχές, Καινοτοµία, ∆ιαχείριση, Επεξεργασία, Πρώτες ύλες.  
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ABSTRACT  

The current paper approaches the residential waste management 
problem from a different scope, that of circular economy. Circular economy is 
the economy that produces “zero” waste.  

Circular economy systems keep the added value in products for as long 
as possible and eliminates waste. They keep resources within the economy 
when a product has reached the end of its life, so that they can be 
productively used again and again and hence create further value. Transition 
to a more circular economy requires changes throughout value chains, from 
product design to new business and market models, from new ways of turning 
waste into a resource to new modes of consumer behavior. This implies full 
systemic change, and innovation not only in technologies, but also in 
organisation, society, finance methods and policies. Even in a highly circular 
economy there will remain some element of linearity as virgin resources are 
required and residual waste is disposed of. 

The waste don’t have to be deal with suspicious and us necessary evil bat 
us a natural product of human activity. As work is necessary in human’s life 
likewise the rational and sustainable waste management to today’s society. 
The current paper proves that the rational and residential waste management 
can transform something repulsive and adverse to a common good. The 
residential waste management apart from the financial cost it also has an 
environmental cost. 

The circular economy doesn’t produce any waste because the wastes 
are considered common good. The question is clear: Can the residential waste 
considered as common good? 

To answer the question, first we try to define what are the characteristics 
of common good, and the way of their disposal, Secondly we present the case 
of water as a common good in order to achieve a feasible comparison. Next 
we approach politically and institutionally through the international experience 
in the USA and EU. Lastly the question is approached through the Greek 
experience and the data collected from pilot survey in municipality of 
Amarousion. 

The answer to the question was given with three different ways: a) the 
theoretical approach based on the economical characteristics of the 
residential waste, b)the economical approach based on the circular economy 
using the data from the pilot survey and c) practically from the direct 
comparison of the water us common good. 

The answer is clear: under certain circumstances the residential wasts are 
public good and it is proven by all tree ways. 

The issue that remains to be deal with is the means tο use the residential us 
public good which novelty we must evolve in all levels technological, 
economical, social, political and institutional in order to achieve circular 
economy  that result to a new way of living. 

Keywords: Public Good, Urban Waste, Circular Economy, Finance, 
Services, Innovation, Novelty, Management, Processing, Raw materials. 
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1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ:  
Βασική Προβληµατική Προσέγγισης και Κύριοι Άξονες 
θεώρισης  

Ο άνθρωπος είναι ένα αναπόσπαστο µέρος της φύσης. Επηρεάζεται από 
τον περιβάλλοντα χώρο, τα ζωικά και φυτικά είδη του, τις γεωλογικές και 
κλιµατολογικές συνθήκες κ.α.. Μέσα σ’ αυτό το φυσικό πλαίσιο προσαρµόζει 
όσο µπορεί τη ζωή του. Ωστόσο είναι το µόνο είδος που έχει την φυσική 
ικανότητα επεµβαίνει ο ίδιος στο φυσικό χώρο του, εκτρέφοντας ή 
καλλιεργώντας είδη, εξηµερώνοντας άλλα, αποψιλώνοντας εκτάσεις για 
δηµιουργία αγρών ή υλοτοµία κλπ, εκτρέποντας την ροή ποταµών, διασχίζοντας 
ποτάµια και θάλασσες, προκαλώντας ή περιορίζοντας αλλαγές και γενικά εκτελεί 
όλα τα έργα ανάγκης για την διαβίωση του και για την ολοκλήρωσή του ως ον. 

∆εν υπάρχει αµφισβήτηση για την τεχνολογική πρόοδο που συντελέστηκε 
κατά την διαδροµή των αιώνων από το ανθρώπινο γένος. Μια πρόοδο η οποία 
βελτίωσε τους όρους της ζωής του ανθρώπου. Ωστόσο, µε µια κριτική µατιά, δεν 
µπορεί να µη επισηµανθεί, µε ανησυχία, ότι  πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες 
που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής µας, ταυτόχρονα δηµιουργούν 
σηµαντικούς κινδύνους στο γήινο οικοσύστηµα. Το φυσικό περιβάλλον σήµερα, 
κινδυνεύει από την αλόγιστη, και ασύνετη,  ανθρώπινη δραστηριότητα.  Μια 
δραστηριότητα που οδηγεί, όπως επισηµαίνουν οι ειδικοί και όπως 
αντιλαµβανόµαστε οι µη ειδικοί, σε σηµαντικά προβλήµατα όπως αυτό της 
µεταβολής του κλίµατος, στην µεταβολή δηλαδή των χαρακτηριστικών του 
πλανήτη. Το ζήτηµα δεν είναι, όπως εκ πρώτης όψεως φαίνεται, απλά ζήτηµα 
εφαρµογής των σύγχρονων τεχνολογιών και ανακαλύψεων. Είναι βαθύτερο. 
Είναι ζήτηµα µεταβολής της στάσεώς µας απέναντι στη φύση. Είναι θέµα του 
πως εννοούµε και αντιλαµβανόµαστε την φύση. Ο άνθρωπος δεν στέκεται πια 
µπροστά της µε θαυµασµό και δέος, αλλά µε διάθεση τυχοδιωκτική. Έτσι από 
µητέρα, η φύση έγινε αντικείµενο αδυσώπητης εκµετάλλευσης.  

Ένα από τα βασικότερα αποτελέσµατα της ανθρώπινης δραστηριότητας 
είναι η δηµιουργία απορριµµάτων. Τα απορρίµµατα είναι φυσική απόρροια της 
παρουσίας του ανθρώπου σε µία περιοχή, σε έναν τόπο, και σε κάθε 
περίπτωση, τα απορρίµµατα ως έννοια είναι απολύτως ανθρωπογενή. 

Η απόρριψη «άχρηστων» υλικών ως προβληµατικό φαινόµενο, άρχισε να 
διευρύνεται όταν ο άνθρωπος  ξεκίνησε να δηµιουργεί υλικά τα οποία δεν ήταν 
άµεσα προϊόντα της φύσης αλλά παράγωγα κυρίως χηµικών διεργασιών.  

Οι πόλεις και ευρύτερα οι αστικές περιοχές έχουν την βασική ιδιότητα να 
προσελκύουν και να συµπυκνώνουν µεγάλο µέρος του πληθυσµού. Αυτό το 
φαινόµενο έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία των αστικών απορριµµάτων. Τα 
αστικά απορρίµµατα αποτελούν σήµερα ένα από τα σηµαντικότερα 
περιβαλλοντικά ζητήµατα των πόλεων. Τα αστικά απόβλητα αποτελούν σήµερα 
ένα αυξανόµενο σε µέγεθος και σοβαρότητα περιβαλλοντικό, κοινωνικό και 
οικονοµικό πρόβληµα για τις κοινωνίες. Ο όγκος παραγωγής απορριµµάτων 
αυξάνει µε ταχείς ρυθµούς αλλά οι τρόποι διαχείρισης τους, σε πολλές 
περιπτώσεις δεν είναι επαρκείς και βιώσιµοι. 

Στην σηµερινή ελληνική αστική κοινωνία συνηθίζεται να αντιµετωπίζονται τα 
αστικά απορρίµµατα ως ένα είδος «κατάρας» που ακολουθεί τον αστικό ιστό της 
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χώρας, κάτι το απεχθές, άλλωστε κανείς δεν επιθυµεί τα σκουπίδια του στην 
«αυλή» του, στην Πόλη του, στον Τόπο του. Τα αστικά απορρίµµατα ή όπως 
λαϊκά  αποκαλούνται σκουπίδια είναι εδώ και δεκαετίες µόνιµος πονοκέφαλος για 
όλες τις τοπικές κοινωνίες σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας. ∆εν είναι τυχαίο ότι 
όλοι οι διοικούντες προσπαθούσαν να µεταβιβάσουν το πρόβληµα στον 
επόµενο. Απόδειξη αυτής της πρακτικής ήταν στις προηγούµενες δεκαετίες µέχρι 
το 2000 η δηµιουργία εκατοντάδων παράνοµων κρυφών χωµατερών σε όλες την 
επικράτεια. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση το αντιµετώπιζε µε καθαρό 
στρουθοκαµηλισµό µε την γνωστή λογική ότι κρύβοντας το πρόβληµα αυτό δεν 
υφίσταται άρα δεν απαιτεί λύση. Οι δεκαετίες µετά την µεταπολίτευση µε την 
ανάπτυξη του αστικού ιστού στην χώρα µας διεύρυναν το πρόβληµα των 
απορριµµάτων. Η µη ύπαρξη συλλογικής περιβαλλοντικής συνείδησης οδήγησε 
σε επί πλέον επιδείνωση του προβλήµατος. Η όποια αλλαγή προήλθε 
αναγκαστικά από την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και όχι τυχαία 
αλλά λόγω των αυξηµένων προστίµων που µας υποβλήθηκαν. Ωστόσο η µέχρι 
σήµερα επίσηµη πολιτική ακόµα αντιµετωπίζει τα αστικά απορρίµµατα ως ένα 
απεχθές πρόβληµα που µπορεί να καταστρέψει πολύ εύκολα πολιτικές καριέρες.  

Ο δευτερογενής τοµέας της παραγωγικής διαδικασίας έχει ανάγκη από 
πρώτες ύλες. Σε έναν κόσµο όπου η ζήτηση και ο ανταγωνισµός για 
πεπερασµένους και ενίοτε εν ανεπαρκεία πόρους, αυξάνεται, πολύτιµα υλικά 
διαρρέουν από τις οικονοµίες µας ως αστικά απορρίµµατα. Ταυτόχρονα η πίεση 
για νέους πόρους εντείνει την περιβαλλοντική υποβάθµιση και την 
ευθραυστότητα των οικοσυστηµάτων. Η σύγχρονη Κοινωνία µπορεί να 
επωφεληθεί, από οικονοµική και περιβαλλοντική άποψη, από την καλύτερη 
αξιοποίηση των εν λόγω πόρων. Μετά τη βιοµηχανική επανάσταση, οι 
οικονοµίες µας διαµόρφωσαν ένα τυχοδιωκτικό αναπτυξιακό µοντέλο του τύπου 
«εξαγωγή πρώτων υλών-παραγωγή-κατανάλωση και τέλος απόρριψη» ένα 
γραµµικό µοντέλο που βασίζεται στην παραδοχή ότι οι πόροι είναι άφθονοι και 
διαθέσιµοι, ο εντοπισµός τους είναι εύκολος και η διάθεση των αποβλήτων τους 
είναι φθηνή και ανώδυνη. Γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητό ότι αυτό απειλεί 
το Περιβάλλον αλλά και την ανταγωνιστικότητα των Οικονοµιών µας. 

Η φύση µας δίδαξε πρώτη την περιβαλλοντική κυκλική οικονοµία, όλα τα 
οικοσυστήµατα µικροσκοπικά και µακροσκοπικά στηρίζονται σε αυτή. Όλα τα 
οικοσυστήµατα σε κανονικές συνθήκες χωρίς φυσικές ή µη καταστροφικές 
παρεµβάσεις λειτουργούν, αναπτύσσονται και εξελίσσονται µε κυκλικές 
διαδικασίες και συγκεκριµένα µε τον κύκλο ζωής. Η γένεση, η ανάπτυξη, η 
διαιώνιση, η εξέλιξη και ο θάνατος αποτελεί την απαρχή της φυσικής εξελικτικής 
διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή διατηρεί την εντροπία του οικοσυστήµατος 
σταθερή και υπάρχει συνεχείς ενεργειακή µετατροπή η οποία στην ουσία δεν 
επιφέρει λύµατα ή απορρίµµατα. ∆ιότι ο ίδιος ο θάνατος µίας µονάδας 
ουσιαστικά συντηρεί στην ζωή µία άλλη µονάδα και ούτω κάθε εξής. Αντίστοιχα 
µε την φύση τα συστήµατα κυκλικής οικονοµίας διατηρούν την προστιθέµενη 
αξία των προϊόντων για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και 
εξαλείφουν τα απόβλητα. Τα συστήµατα κυκλικών οικονοµιών διατηρούν τους 
πόρους εντός της οικονοµίας, όταν ένα προϊόν φθάνει στο τέλος του κύκλου 
ζωής του ανακυκλώνεται, ώστε οι πρώτες ύλες του να χρησιµοποιηθούν 
παραγωγικά κατ' επανάληψη και να δηµιουργήσουν περαιτέρω προϊόντα και 
νέες οικονοµικές αξίες. Φυσικά δεν µπορεί να υπάρξει µία ιδανική κυκλική 
οικονοµία, διότι δεν είναι εφικτή η πλήρης απαλοιφή των στοιχείων 
γραµµικότητας, καθώς  απαιτούνται πρωτογενείς πόροι και πάντοτε θα 
παράγονται υπολειµµατικά απόβλητα. Η µετάβαση µίας κοινωνίας σε µια κυκλική 
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οικονοµία απαιτεί αλλαγές σε όλο το εύρος των παραγωγικών διαδικασιών, από 
τον αρχικό σχεδιασµό των προϊόντων έως τα νέα επιχειρηµατικά µοντέλα και τα 
µοντέλα της αγοράς, από νέους τρόπους µετατροπής των αποβλήτων σε πόρο 
έως νέους τρόπους καταναλωτικής συµπεριφοράς. Αυτό συνεπάγεται πλήρη 
συστηµική αλλαγή και καινοτοµία όχι µόνο στις τεχνολογίες, αλλά και στην 
οργάνωση, την κοινωνία, τις µεθόδους χρηµατοδότησης και την πολιτική. Η 
σηµαντικότερη όµως προκειµένου να µπορεί να υλοποιηθεί είναι η αλλαγή του 
καθηµερινού τρόπου ζωής. Η αλλαγή των ιδίων των κοινωνικών αυτοµατισµών 
και της συλλογικής παιδείας. Η κοινωνία πρέπει να σέβεται τα προϊόντα και να 
συµβάλει στη ανακύκλωση τους.  

Το πρόβληµα της διαχείρισης των αποβλήτων συγκαταλέγεται στα τρία πιο 
σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα παγκοσµίως, µαζί µε την έλλειψη νερού 
και τις κλιµατικές αλλαγές. Η ρύπανση του περιβάλλοντος από αυτά, τείνει να 
απειλήσει την υγεία και αυτήν την ίδια την επιβίωση του ανθρώπου, και εφόσον 
δεν ληφθούν έγκαιρα µέτρα, θα γίνει ανεξέλεγκτη και µετά θα είναι πολύ δύσκολο 
να διορθωθεί η κατάσταση που θα προκύψει. Η διαχείριση των απορριµµάτων 
αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, εφόσον άπτεται της βιωσιµότητας του 
φυσικού περιβάλλοντος. 

Η παραγωγή στερεών αποβλήτων (απορριµµάτων) για τις σύγχρονες 
κοινωνίες, αποτελεί ένα αναπόφευκτο - επακόλουθο της στείρας κρατούσας 
φιλοσοφίας της παραγωγικής διαδικασίας και της κατανάλωσης. Οι µέχρι 
σήµερα προσεγγίσεις του προβλήµατος µιλούν απλά για την µείωση της 
παραγόµενης ποσότητας απορριµµάτων, που θα πρέπει να αποτελέσει κατά 
συνέπεια το σταθερό µακροπρόθεσµο στόχο προς τον οποίο θα πρέπει να 
κατατείνουν οι προσπάθειες της πολιτείας.  Όµως δεν φτάνει αυτό, θα πρέπει 
επιπροσθέτως να αξιοποιηθούν τα απορρίµµατα, και κυρίως να αλλάξει η 
φιλοσοφία της διαχείρισης των θεµάτων αυτών, αντιµετωπίζοντας την Φύση ως 
την µητέρα όλων, µε σεβασµό, και τον άνθρωπο ως ένα αναπόσπαστο µέρος 
της. 

Στην πραγµατικότητα, πρέπει να αλλάξει η γενικότερη νοοτροπία των 
ανθρώπων για το ζήτηµα αυτό,  και να αποκτηθεί µια φιλοσοφία διαφορετική µε 
προϋποθέσεις αειφορίας, που  θα µπορέσει στο µέλλον να προσφέρει τα 
ποθούµενα και σωστά αποτελέσµατα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθούν 
όλα τα αναγκαία µέτρα την εκπαίδευση των πολιτών προς µία ορθολογική 
διαχείριση των απορριµµάτων έτσι ώστε να εξοικονοµηθούν φυσικοί πόροι και 
να αποφευχθούν οι δυσµενείς επιπτώσεις της διάθεσης τους στο φυσικό 
περιβάλλον, µέσα από τη σταδιακή αναδιάρθρωση των πρακτικών και 
συµπεριφορών.   

1.1 ΕΡΩΤΗΜΑ: Τα Αστικά Απορρίµµατα είναι ∆ηµόσιο Αγαθό; 

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να παρουσιάσει µια άλλη οπτική γωνία 
στην αντιµετώπιση της διαχείρισης των απορριµµάτων. Τα απορρίµµατα δεν 
οφείλουν να αντιµετωπίζονται µε καχυποψία, ως ένα αναγκαίο κακό, αλλά ως 
ένα φυσικό αποτέλεσµα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Όσο αναγκαία και 
απαραίτητη είναι η εργασία για τον αστικό πληθυσµό άλλο τόσο είναι αναγκαία 
και απαραίτητη η ορθολογική διαχείριση των αστικών απορριµµάτων (ΑΣΑ) στην 
κοινωνία. Με την παρούσα εργασία γίνεται µια προσπάθεια να αποδειχτεί ότι η 
ορθολογική, αειφορική διαχείριση των αστικών απορριµµάτων  µπορεί να τα 
µετατρέψει από κάτι απεχθές και ανεπιθύµητο σε κάτι απόλυτα φυσικό ακόµα και 
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σε ένα κοινωνικό ∆ηµόσιο Αγαθό. Τα απορρίµµατα πέραν από την όποια 
οικονοµική τους διαχείριση επηρεάζουν την ίδια την διαχείριση του φυσικού 
περιβάλλοντος. Το ερώτηµα είναι σαφές: Τα Αστικά Απορρίµµατα µπορούν να 
είναι ∆ηµόσιο Αγαθό; 

1.2 Κύριοι άξονες θεώρησης 

Η παρούσα εργασία θέτει ένα βασικό ερώτηµα: είναι δυνατό τα αστικά 
απορρίµµατα να έχουν ιδιότητες που να τα καθιστούν ∆ηµόσια Αγαθά; 
Προκειµένου να αποδειχθεί ή όχι το συγκεκριµένο ερώτηµα. Για να έχουµε µια 
αξιόπιστη απάντηση, το ζήτηµα πρέπει να προσεγγιστεί σφαιρικά λαµβάνοντας 
υπόψη όλους τους δυνατούς παράγοντες που το επηρεάζουν και να γίνει µια  
αντικειµενική αξιολόγηση αυτών. Οι βασικοί άξονες µε τους οποίους θα 
προσεγγίσουµε το θέµα ,πρέπει να καλύπτουν τις συνθήκες που επηρεάζουν τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες στον αστικό ιστό. Με βάση τα παραπάνω οι 
βασικοί άξονες προσέγγισης της έννοιας τόσο των αστικών απορριµµάτων όσο 
και των δηµόσιων αγαθών πρέπει να εµπεριέχουν τουλάχιστον τις παρακάτω 
προσεγγίσεις: 

• Περιβαλλοντική Προσέγγιση. Η δηµιουργία, η συλλογή και η διαχείριση 
των αστικών απορριµµάτων καταρχήν επηρεάζουν άµεσα το αστικό 
περιβάλλον αλλά και την ίδια την φύση. Η ποιότητα του αστικού 
περιβάλλοντος επηρεάζεται άµεσα µέσα από το πρίσµα του υγιούς και 
του καθαρού περιβάλλοντος. Αλώστε η µόλυνση, η µεταλλαγή και ο 
καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος είναι αποτέλεσµα της 
ανθρώπινης δραστηριότητας.Επί παραδείγµατι δεν είναι τυχαίο ότι και τα 
φυσικά φαινόµενα όπως οι καιρικές συνθήκες τροποποιούνται µε βάσει 
τους εναέριους ρύπους. 
 

• Ανθρωπολογική Προσέγγιση. Τα αστικά απορρίµµατα δηµιουργούνται 
από την ύπαρξη και την δραστηριότητα του ανθρώπου στον αστικό 
ιστό. Χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα δεν υπάρχουν στην φύση 
απορρίµµατα. Η ποιότητα ζωής επηρεάζεται άµεσα από την διαχείριση 
των απορριµµάτων. Τα απορρίµµατα επηρεάζουν την ψυχολογική 
διάθεση αφού επεµβαίνουν άµεσα στο τοπίο του(το οπτικό, το οσµητικό 
κτλ.) δηµιουργώντας µέσω των αισθήσεων του δυσφορία. Επίσης η 
ύπαρξη του ίδιου του ανθρώπου απειλείται από την µη ορθή διαχείριση 
των απορριµµάτων του. Η ύπαρξη του απειλήθηκε ουκ ολίγες φορές 
από µολυσµατικές ασθένειες που προκλήθηκαν από την κακή διαχείριση 
των απορριµµάτων. 
 

• Κοινωνική Προσέγγιση. Η αστική κοινωνία είναι ουσιαστικά αποτέλεσµα 
της ανθρώπινης λειτουργίας και δράσης (πνευµατικής, εκπαιδευτικής, 
θρησκευτικής, πολιτιστικής, επαγγελµατικής, καλλιτεχνικής, αθλητικής 
κλπ) σε ένα τόπο. Η κοινωνία ως σύνολο, είναι η βασική απεικόνιση της 
ιδιοσυγκρασίας και της παιδείας των ατόµων που την απαρτίζουν. Η 
αντιµετώπιση των απορριµµάτων και η σχέση των πολιτών µε αυτά, έχει 
να κάνει µε τις αντιλήψεις,τις ιδέες,τις πρακτικές και γενικά µε τους 
κοινωνικούς αυτοµατισµούς που αναπτύσσονται σε αυτή. Το αν είναι 
εφικτή η υλοποίηση και η εφαρµογή στην πράξη µίας κυκλικής 
οικονοµίας που ελαχιστοποιεί τα απορρίµµατα έχει να κάνει µε την 
συλλογική συµµετοχή των ατόµων που την απαρτίζουν. Είναι φυσικό  για 
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την κοινωνία να προστατεύει τα αγαθά που διαθέτει, αν λοιπόν 
αποδειχθεί ότι τα αστικά απορρίµµατα αποτελούν αγαθό και µάλιστα 
δηµόσιο αγαθό τότε οι ίδιες οι κοινωνίες θα απαιτήσουν την ανηφορική 
και ορθολογική διαχείριση τους. 
 

• Οικονοµική Προσέγγιση. Η εργασία και η οικονοµία είναι η κινητήρια 
δύναµη οµαλής λειτουργίας της ίδιας της κοινωνίας. Ένα δηµόσιο 
αγαθό διαθέτει αξία αλλά πρέπει να και τιµή. Προκειµένου να είναι 
βιώσιµη διανοµή και η χρήση του η τιµή του δεν πρέπει να το καθιστά 
ασύµφορο ενώ η χρήση του πρέπει να επιβαρύνει το λιγότερο δυνατό 
την υπάρχουσα οικονοµία. Η διαχείριση ενός δηµόσιου αγαθού πρέπει 
να ακολουθεί τους κανόνες τις οικονοµίας προκειµένου να είναι επιτυχής. 
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε τα 
απορρίµµατα και από την οικονοµική αντίληψη των δηµόσιων αγαθών. 
 

• Πολιτική και Θεσµική Προσέγγιση. Τέλος η πολιτική και θεσµική 
θωράκιση είναι αυτή που µπορεί να εξασφαλίσει την επιτυχή διαχείριση 
οποιουδήποτε αγαθού, πόσο µάλλον αυτής των αστικών 
απορριµµάτων. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι χωρίς πολιτική βούληση η 
θεσµική κατοχύρωση δεν αρκεί. Όπως και το αντίθετο εάν υπάρχει η 
πολιτική βούληση, χωρίς την θεσµική κατοχύρωση, οι πολιτικές και η 
εφαρµογή τους είναι εφήµερες, λόγω των τοπικών και µη καιροσκοπικών 
συµφερόντων. Όταν η κοινωνία αντιληφθεί, την πραγµατική διάσταση 
και φύση των απορριµµάτων, τότε η πολιτική και η θεσµική κατοχύρωση 
τους,ως αναγκαία φυσική συµπεριφορά, είναι αυτονόητη πέρα των 
οποιοδήποτε προσωπικών συµφερόντων. 
 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία το ερευνητικό θέµα εξετάζεται µέσα 
από την διαδικασία της διαχείρισης των αστικών απορριµµάτων (συλλογή, 
επεξεργασία και διάθεση). Η προσέγγιση γίνεται πέραν των ανθρωπολογικών και 
κοινωνικών αναγκών κυρίως µέσα από το θεσµικό και το οικονοµικό πρίσµα. Η 
οικονοµική προσέγγιση χρησιµοποιηθεί τις θεωρίες της Οικονοµίας της κυκλικής 
οικονοµίας του Περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε την διαχείριση της ∆ηµόσια 
Οικονοµίας των δηµόσιων αγαθών. Θεσµικά και πολιτικά προσεγγίζεται 
κάνοντας σύγκριση των διεθνών εµπειριών. Τέλος για να απαντηθεί το ερώτηµα 
θα πρέπει να γίνει απαραίτητα η σύγκριση των αστικών απορριµµάτων µε ένα 
αποδεδειγµένο δηµόσιο αγαθό στην περίπτωση µας η σύγκριση θα γίνει µε αυτή 
του Νερού. 

1.3 Αφορµή και σκοπός ενασχόλησης  

Βασικός σκοπός στην συµµετοχή µου στο παρόν πρόγραµµα 
µεταπτυχιακών σπουδών ήταν η σηµαντική γνώση και εµπειρίες που 
αποκοµίζονται από αυτό,έτσι ώστε να βοηθήσουν στην αντιµετώπιση των 
προκλήσεων που αντιµετωπίζουµε καθηµερινά στον επαγγελµατικό χώρο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Έχοντας αρκετή προσωπική εµπειρία από την επαγγελµατική µου πορεία 
στον Ιδιωτικό τοµέα ως µελετητής, αλλα και στον ∆ήµο Αµαρουσίου, και 
συγκεκριµένα στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων, στην Υπηρεσία ∆όµησης, στην 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, και σήµερα στην διεύθυνση 
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Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, από την θέση του υπαλλήλου αρχικά, όσο και 
από την θέση προϊσταµένου τµήµατος σήµερα.Ερχόµενος σε συνέχη επαφή µε 
τα καθηµερινά προβλήµατα των δηµοτών αλλά και µε την διαχείριση πολλών 
θεµάτων και  νέων προκλήσεων που καλείται να αντιµετωπίσει η σύγχρονη 
Ελληνική πόλη. ∆ιαπίστωσα ότι, ένα από τα σηµαντικότερα και άλυτα 
προβλήµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ο σχεδιασµός και η υλοποίηση της 
διαχείρισης των αστικών απορριµµάτων. Ενδεικτικά ακόµα και σήµερα στις 
επεκτάσεις και τις εφαρµογές του σχεδίου πόλης, στις διανοίξεις νέων δρόµων, 
στον σχεδιασµό των αναπλάσεων στον αστικό ιστό, δεν αντιµετωπίζεται η 
συλλογή των απορριµµάτων µε το απαραίτητο σεβασµό. Η οργάνωση και 
µελέτη του οδικού δικτύου και των πεζοδρόµων πρέπει να λαµβάνει υπόψη εκτός 
των άλλων και τις βασικές προδιαγραφές, για την σωστή αποκοµιδή κι την 
διαχείριση των αστικών απορριµµάτων. 

Επίσης διαπιστώθηκε ότι σε κάθε περίπτωση, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο 
άµεσος αποδέκτης κάθε δυσαρέσκειας σχετικά µε τα απόβλητα από την τοπική 
κοινωνία, η οποία (τοπική αυτοδιοήκηση) πρέπει να ιεραρχεί ψηλά τα 
προβλήµατα της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας που αφορούν την 
καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και τη συλλογή των απορριµµάτων που 
δηµιουργεί η κοινωνία της πόλης. Ωστόσο, πλειστάκις οι πολίτες εθελοτυφλούν 
και δυσαρεστούνται όταν πρέπει να πάρουν µέτρα που αφορούν στην µείωση 
των παραγόµενων απορριµµάτων, όπως η διαλογή στην πηγή. Σε πλήρη 
ταύτιση µε την νοοτροπία αυτή των κατοίκων, βρίσκονται συνήθως και οι τοπικές 
πολιτικές ηγεσίες. Η αντιµετώπιση αυτή οφείλεται στο ότι τα αστικά απορρίµµατα 
δεν αντιµετωπίζονται, ως εν δυνάµει αγαθά, που έχουν αξία και µπορούν να 
βοηθήσουν την οικονοµία, ακόµα και σε τοπικό επίπεδο. ∆εν έχουν κατανοήσει 
ότι µε την επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση, µε βάση την διεθνή εµπειρία, 
είναι δυνατόν όχι µόνο να εξοικονοµηθούν πόροι και πρώτες ύλες, αλλά µέσω 
της εφαρµογής κυκλικών οικονοµιών να δηµιουργηθούν νέα προϊόντα και νέες 
θέσεις εργασίας. 

Ως απόρροια των ανωτέρω εµπειριών, σκέψεων και πεποιθήσεων, και ως 
σφοδρή επιθυµία, ετέθη ο σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. Ο 
οποίος ήταν η έρευνα κάποιων από τα σηµαντικά προβλήµατα που 
αντιµετωπίζονται στην εργασία µου στην τοπική αυτοδιοίκηση, και ιδιαιτέρως 
αυτό το δύσκολο µείζον ζήτηµα των αποβλήτων. Τοιουτοτρόπως προέκυψε η 
µελέτη µε στόχο την απόδειξη της άποψης µου, πως τα αστικά απορρίµµατα, µε 
τη σωστή αντιµετώπιση, αποτελούν ένα εν δυνάµει δηµόσιο αγαθό που αφορά 
όλη την κοινωνία. Αυτό θα µπορούσε να είναι µια προσωπική προσφορά για 
την ώθηση προς την αλλαγή της α-φύσικης κοινωνικής φιλοσοφίας 
(νοοτροπίας), την οποία έχει σήµερα η πλειοψηφία των κατοίκων των πόλεων, 
θεωρώντας τα (απορρίµµατα) «άχρηστα» υπολείµµατα άνευ αξίας, µε συνέπειες 
ενάντιες στην φύση. Αλλάζοντας οπτική και απόψεις, είναι δυνατόν να 
οδηγηθούµε µε την ενεργοποίηση όλων σε µία κυκλικού τύπου αντιµετώπιση της 
οικονοµίας που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής σε όλους τους κατοίκους του 
άστεως, µε παραµέτρους αειφορίας, οδηγώντας µας ξανά σε αρµονία µε την 
µητέρα γη.  

1.4 Πιλοτική ερεύνα  

Στόχος της ∆ιπλωµατικής εργασίας είναι η απόδειξη ότι τα αστικά 
απορρίµµατα είναι δηµόσιο αγαθό. Θεωρείται απαραίτητο, προκειµένου να 
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αποδείξουµε το βασικό ερώτηµα, να συλλεχθούν στοιχεία µέσω µίας Πιλοτικής 
Έρευνας. Για να είναι επιτυχής η έρευνα, θα πρέπει η περιοχή αναφοράς να 
επιλεγεί µε βασικά κριτήρια αξιολόγησης, ώστε τα στοιχεία που θα 
αποκοµισθούν να είναι αξιόπιστα. Στόχος της ∆ιπλωµατικής εργασίας είναι η 
απόδειξη ότι τα αστικά απορρίµµατα είναι δηµόσιο αγαθό. Είναι απαραίτητο 
προκειµένου να αποδείξουµε το βασικό ερώτηµα να συλλέξουµε στοιχεία µέσω 
µίας Πιλοτικής Έρευνας. Προκειµένου να είναι επιτυχής η έρευνα θα πρέπει η 
περιοχή αναφοράς να επιλεγεί µε βασικά κριτήρια αξιολόγησης προκειµένου τα 
στοιχεία που θα αποκοµισθούν να είναι αξιόπιστα.  

Το βασικό αντικείµενο του ερευνητικού ερωτήµατος είναι τα αστικά 
απορρίµµατα άρα τα απορρίµµατα που παράγονται από τις καθηµερινές 
δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα σε µία πόλη. Προκειµένου η έρευνα να 
είναι αντικειµενική δεν πρέπει σε αυτή να συµπεριλάβουµε σε αυτή τα βιοµηχανικά 
απορρίµµατα και η περιοχή που θα επιλεγεί να αντιπροσωπεύει όσο το δυνατόν 
περισσότερες αστικές χρήσεις. Χρήσεις που να περιλαµβάνουν κατοικίες, βασικά 
στοιχεία του δευτερογενή τοµέα όπως µικρές βιοτεχνικές χρήσεις χαµηλής 
όχλησης όπως παρασκευαστήρια τροφίµων σε υγειονοµικά καταστήµατα,  
εργαστήρια συνεργεία αυτοκινήτων κλπ και τριτογενή τοµέα.  

Άρα πιλοτική έρευνα πρέπει να εφαρµοσθεί σε µία περιοχή αναφοράς 
πρέπει να συνδυάζει:  

• να διαθέτει στοιχεία πολεοδοµικού κέντρου, 
• να διαθέτει ανεπτυγµένο τριτογενή τοµέα 
• να διαθέτει και τµήµα δευτερογενούς τοµέα χαµηλής όχλησης 
• να διαθέτει στοιχεία ιστορικού κέντρου,  
• να διαθέτει περιοχές υπό ένταξη  
• να διαθέτει Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) 
• να διαθέτει κεντρικούς άξονες οδικού δικτύου  
• να διαθέτει εύκολη πρόσβαση µε τα µέσα µαζικής µεταφορά, 
• να διαθέτει πολεοδοµικές ενότητες µε ενεργούς χώρους πολιτισµού και 

αθλητισµού,  
• να διαθέτει πολεοδοµικές ενότητες πυκνοκατοικηµένες και 

αραιοκατοικηµένες, 
• να διαθέτει πληθυσµό που να συµπεριλαµβάνει όλες τι κοινωνικές 

οµάδες αλλά να εµπεριέχει κυρίως κοινωνικές οµάδες της «µεσαίας» 
τάξης. 

• Και το βασικότερό διαθέτει επαληθευµένα και αξιόπιστα στοιχεία σχετικά 
µε την παραγωγή την σύσταση την ποιότητα και την ποσότητα των 
παραγόµενων αστικών απορριµµάτων. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κριτήρια αποφασίστηκε να 
χρησιµοποιηθεί σαν Πιλοτική πολεοδοµική µονάδα ο ∆ήµο και να αξιολογηθούν 
πέρα από τα πολεοδοµικά και γεωγραφικά στοιχεία τα οικονοµικά και 
δηµογραφικά στοιχεία που παρέχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΕΛΣΤΑΤ). Με βάση τα παραπάνω στοιχεία περιορίσαµε τους δήµους σε 
τέσσερις: 

• στον ∆ήµο Αθηναίων 
• στον ∆ήµο Χαλανδρίου 
• στον δήµο Αγίας Παρασκευής και  
• στον ∆ήµο Αµαρουσίου  
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Ωστόσο επιλέχτηκε η περιοχή του ∆ήµου Αµαρουσίου διότι από τα στοιχεία 
που αναλυτικά παραθέτουµε στο κεφάλαιο 6 ανταποκρίνεται πλήρως στα 
κριτήρια επιλογής αλλά και λόγω της επαγγελµατικής µου ενασχόλησης θα 
υπάρξει η πιθανή δυνατότητα να εφαρµόσουµε στην πράξη ορισµένες από τις 
προτάσεις που αναπτύσσονται στην παρούσα διπλωµατική. 

1.5 Μεθοδολογική προσέγγιση  

Προκειµένου να αποδείξουµε το ερευνητικό ερώτηµα, ότι τα Αστικά 
Απορρίµµατα (ΑΣΑ) αποτελούν ∆ηµόσια Αγαθά. Ακολουθήθηκε µια 
µεθοδολογική προσέγγιση που προσπάθησε να αναγνώσει το θέµα των 
απορριµµάτων από όλες τους τις πτυχές ήτοι Κοινωνικά, Περιβαντολλογικά, 
Οικονοµικά, Θεσµικά και Πολιτικά. Έχοντας λοιπών υπόψη και τους βασικούς 
άξονες θεώρησης η παρούσα εργασία στηρίχθηκε: 

1. Στις επιστηµονικές αρχές και τα κριτήρια που αναπτύχθηκαν στο 
σύνολο του Μεταπτυχιακού.  

 

2. Στην ανάλυση πρωτογενών δεδοµένων µέσω ειδικής βιβλιογραφίας: 
i. περί πολεοδοµικών θεµάτων, 
ii. περί της ανθρωπολογικής προσέγγισης της πόλης, 
iii. περί της περιβαλλοντικής οικονοµίας, 
iv. περί της κοινωνικής κυκλικής οικονοµίας, 
v. περί της οικονοµικών των δηµοσίων αγαθών, 
vi. περί της διαχείρισης των ΑΣΑ.  

 

3. Στην ανάλυση πρωτογενών δεδοµένων από τις θεωρίες: 
 

i. Που αναπτύσσονται στην επιστήµη της Πολεοδοµίας και 
Χωροταξίας. 

ii. Της νεοκλασικής οικονοµικής θεωρίας του Ιταλού οικονοµολόγου 
Vilfredo Pareto (1848-1923), που διαµόρφωσε µεταξύ άλλων 
οικονοµικών κανόνων, ένα κριτήριο για τη µεγιστοποίηση του 
κοινωνικού οφέλους κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
γνωστό ως «κριτήριο αριστοποίησης κατά Pareto», 

iii. Της σύγχρονης, οικονοµικής θεωρίας του John Maynard Keynes 
(1883-1946) σε συνδυασµό µε την θεωρία της Κοινωνικής, 
Περιβαλλοντικής και Κυκλικής Οικονοµίας όπως προκύπτει από τον 
συνδυασµό των απόψεων των οικονοµολόγων Robert Gordon 
(1954), Kenneth Boulding (1966), του «µοντέλου ισορροπίας της 
ύλης» από τους Ayres & Kneese και Kneese et al. (1970) τον Krutilla 
(1967) και λοιπών σύγχρονων οικονοµολόγων. 

iv. Που αναπτύσσονται στην Περιβαλλοντική Επιστήµη και της 
συµβολής της στην διαχείριση και τον έλεγχο στην ολοκληρωµένη 
ανάπτυξη. 

 
4. Στην  ανάλυση δευτερογενών δεδοµένων:  

 
i. Στοιχεία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

ειδικότερα της ∆ιεύθυνσης Βιοποικιλότητας, Εδάφους και 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων. 
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ii. Στοιχεία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
ειδικότερα της ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών 
Ύδατος που υπάγεται στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων 

iii. Στοιχεία από τον Ειδικό ∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο Νοµού Αττικής  
(Ε.∆.Σ.ΝΑ) και ειδικότερα της ∆ιεύθυνσης Ποιότητας, Πρόληψης & 
Επαναχρησιµοποίησης. 

iv. Στοιχεία από τον Ειδικό ∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο Νοµού Αττικής  
(Ε.∆.Σ.ΝΑ) και ειδικότερα της ∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης στο Τµήµα 
∆ιαλογής στην Πηγή 

v. Στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 
vi. Στοιχεία από την Eurostat στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 
vii. Στοιχεία από την Σχολή Χηµικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. και ειδικότερα 

του Τοµέα Χηµικών Επιστηµών 
viii. Στοιχεία από την ∆ήµο Αµαρουσίου και ειδικότερα της ∆ιεύθυνσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που αφορούν την ανάπτυξη του 
Τοπικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣ∆Α) του δήµου.  
 

5. Στην έρευνα πεδίου δηλαδή στις επί µέρους ενέργειες που εκτελέστηκαν 
µε σκοπό την ανεύρεση δευτερογενών στοιχείων (όπως στοιχεία της 
περιοχής, του είδους και της ποιότητας των Αστικών Απορριµµάτων, και 
άλλων) της εργασίας, καθώς και στοιχείων που αφορούν την µελέτη της 
πιλοτικής έρευνας στην περιοχή αναφοράς του ∆ήµου Αµαρουσίου ήτοι 
στοιχεία από προφορικές µαρτυρίες και απόψεις από συζητήσεις µε 
στελέχη των αρµόδιων φορέων καθώς και ειδικούς επιστήµονες, τους 
οποίους και ευχαριστώ για τον χρόνο που διέθεσαν: 

 
• Τον κύριο Μαχαίρα Ιωάννη στην ∆ιεύθυνση Βιοποικιλότητας, 

Εδάφους και ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας 

• Τον κύριο Σπυρόπουλο Νικόλαο στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

• Την κυρία Ασηµακόπουλου Γεωργία στην ∆ιεύθυνση Ποιότητας, 
Πρόληψης & Επαναχρησιµοποίησης του Ε.∆.Σ.ΝΑ. 

• Την κυρία Σταµατοπούλου Ευθυµία στο Τµήµα ∆ιαλογής στην Πηγή 
του Ε.∆.Σ.ΝΑ. 

• Την Καθηγήτρια της Σχολής Χηµικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. κυρία Λοϊζίδου 
Μαρία για τα στοιχεία της Περιβαλλοντική Επιστήµης και της 
συµβολής της στην διαχείριση και τον έλεγχο στην ολοκληρωµένη 
ανάπτυξη. 

• Την κυρία Καστίλλη Αικατερίνη Προϊστάµενη της ∆ιεύθυνσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αµαρουσίου για τις 
προσωπικές τις εµπειρίες, τις απόψεις και τα στοιχεία από το Τοπικό 
Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣ∆Α) του ∆ήµου. 

• Τον κύριο Κωνστάντζο Γεώργιο Μηχανικό Περιβάλλοντος MSc, PhDc 
ο οποίος συµµετείχε στην εκπόνηση του ΤΣ∆Α του ∆ήµου 
Αµαρουσίου. 

• Στοιχεία όπως οι αντιδράσεις των πολιτών, µε την επιφύλαξη της 
εγκυρότητας των επειδή αντλήθηκαν από τον τοπικό τύπο και την 
γραµµή ∆ηµότη του ∆ήµου Αµαρουσίου. 
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6. Στοιχεία από την προσωπική εργασία και εµπειρία του γράφοντος την 
εργασία λόγω: 
i. της επαγγελµατικής µου ιδιότητας ως Μηχανολόγος Μηχανικός 
ii. της επαγγελµατικής µου εµπειρίας ως στέλεχος στην  

   α) στην Υπηρεσία ∆όµησης και  
   β) στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων  
και ως προϊστάµενος στα τµήµατα:  
   α) ∆ιαχείρισης Εξοπλισµού και Οχηµάτων της ∆ιευθύνσεις 

Καθαριότητος και Ανακύκλωσης 
   β) Συνεργείων ∆οµηµένων και Υπαίθριων Χώρων της 

∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής  
   γ) Προγραµµατισµού και Μελετών της ∆ιευθύνσεις 

Καθαριότητος και Ανακύκλωσης την οποία στελεχώνει σε 
αυτήν την χρονική περίοδο.  

Τέλος η απάντηση του ερευνητικού ερωτήµατος δίνεται µέσα από τρείς 
προσεγγίσεις: 

1) την θεωρητική προσέγγιση  αναλύοντας τις οικονοµικές «ιδιότητες» των 
Αστικών Απορριµµάτων 

2) την οικονοµική προσέγγιση µε άξονα την «κυκλική» οικονοµία και τα 
στοιχειά τις πιλοτικής έρευνας και 

3) την πρακτική προσέγγιση χρησιµοποιώντας την συσχετισµένη θεώρηση 
και την άµεση σύγκριση  µε ένα αναγνωρισµένο και αναµφισβήτητο 
∆ηµόσιο Αγαθό το Νερό. 

 

1.6 ∆οµή ∆ιπλωµατικής Εργασίας. 

Η εργασία διαρθρώνεται σε δύο µέρη:  

Το πρώτο µέρος περιέχει τρία κεφάλαια και αποτελεί το θεωρητικό 
υπόβαθρο, στο οποίο γίνεται αναφορά στην Οικονοµική Θεώρηση των 
δηµόσιων και µη αγαθών. Γίνεται η ανάλυση των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν 
τα δηµόσια αγαθά. Στην συνέχεια απεικονίζεται η θεωρητική προσέγγιση των 
φυσικών αγαθών και η σχέση τους µε τις περιβαλλοντικές πολιτικές και την 
εισαγωγή της έννοιας της κυκλικής οικονοµίας (Κεφάλαιο 2). 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η έννοια της παροχής των αγαθών 
βασική έννοια για την οµαλή χρήση των δηµόσιων αγαθών στην οικονοµία. Στην 
συνέχεια αναλύεται η έννοια της ιδιοκτησία και της κοινοκτηµοσύνης των 
δηµόσιων αγαθών. Το τρίτο κεφάλαιο τελειώνει µε την παρουσίαση ενός τρόπου 
αποτίµησης των ∆ηµόσιων αγαθών µε βασική αναφορά στο γλυκό νερό ως 
∆ηµόσιο Αγαθό και την διαχείριση του. Ο λόγος που παρουσιάζεται η 
περίπτωση του νερού είναι ότι αποτελεί βασικό µεθοδολογικό κριτήριο για την 
απόδειξη του ερευνητικού ερωτήµατος.  

Στην συνέχεια γίνεται αναφορά των περιβαλλοντικών πολιτικών που 
εφαρµόστηκαν µέχρι στιγµής για την διαχείριση και αξιοποίηση των αστικών 
απορριµµάτων, που ακολουθούν θεσµοθετηµένα τα ανεπτυγµένα κράτη σε 
διεθνές επίπεδο µε κύρια αναφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωµένες 
Πολιτείες της Αµερικής. Στο τέλος της πρώτης ενότητας παρουσιάζονται και οι 
τάσεις-προοπτικές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πολιτικές 
εφαρµογής στην πράξη της «κυκλικής» Οικονοµίας.  
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Το δεύτερο µέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια στο οποίο γίνεται 
παρουσίαση του ζητήµατος στην Ελληνική πραγµατικότητα. Στο πέµπτο 
κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο Εθνικό θεσµικό υπόβαθρο και τις δυσκολίες που 
αντιµετωπίζει η εφαρµογή του. Επίσης γίνεται αναφορά στη σχέση αστικού ιστού 
και των αστικών απορριµµάτων και σε ποιό βαθµό και µε ποιό τρόπο 
επηρεάστηκε αυτή η σχέση από το 2000 έως σήµερα.  

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται µια ανάγνωση της Πιλοτικής Έρευνας στην 
περιοχή Αναφοράς του ∆ήµου Αµαρουσίου ώστε να εντοπίσουµε τις αδυναµίες 
και τις δυναµικές του χώρου, τα οποία θα µπορέσουν να συµβάλλουν στη 
συνέχεια στην αξιοποίηση της διαχείρισης των Αστικών Απορριµµάτων που 
παράγονται σε αυτόν. Τίθεται το ερώτηµα κατά πόσον η διαχείριση των αστικών 
απορριµµάτων µέσω της κυκλική οικονοµίας θα µπορούσε να βελτιώσει την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων του αστικού ιστού. Η προσέγγιση του ερωτήµατος 
γίνεται θεωρητικά λαµβάνοντας και αναλύοντας τις επιµέρους συνιστώσες, και 
το Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Αστικών Απορριµµάτων βασιζόµενοι στην 
ανάλυση των πρωτογενών και δευτερογενών δεδοµένων, την επιτόπια έρευνα και 
την προσωπική εργασία. 

Στην τρίτη ενότητα αποδεικνύεται το γεγονός ότι τα Αστικά Απορρίµµατα 
αποτελούν ένα ∆ηµόσιο Αγαθό. Η αποδείξει πραγµατοποιείται µε τρεις τρόπους:  

Α) Με την ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ: Με βάση τις οικονοµικές ιδιότητες των 
Αστικών Απορριµµάτων. 

Β) Με την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ: Με βάση τα Οικονοµικά 
αποτελέσµατα από την εφαρµογή της κυκλικής οικονοµίας και τέλος 

Γ) Με την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ: χρησιµοποιώντας την σύγκριση του 
γλυκού Νερού ως ∆ηµόσιο Αγαθό µε τα Αστικά Απορρίµµατα 

Τέλος, αντί επιλόγου, έχοντας αποδείξει ότι τα Αστικά Απορρίµµατα είναι 
∆ηµόσια Αγαθά υπό προϋποθέσεις, προσπαθούµε να οδηγηθούµε σε 
γενικεύσιµα συµπεράσµατα και νέα ερευνητικά ερωτήµατα για την αειφορική 
διαχείριση τους τόσο σε τοπικό όσο και σε Εθνικό επίπεδο.  
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ΜΕΡΟΣ Α’: 
 
                                                                       

Τα «∆ηµόσια Αγαθά» στην «Οικονοµία» Βασικές Έννοιες και 
σύγχρονη προβληµατική στον ∆ιεθνή και Ευρωπαϊκό Χώρο 
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2. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:  
Εννοιολογικοί αποσαφήνιση και συσχετισµοί 

Η οικονοµική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, ως κλάδος των 
οικονοµικών, έχει διατρέξει µια παράλληλη πορεία µε τη γενικότερη οικονοµική 
θεωρία τουλάχιστον από τον 18ο αιώνα, καθώς όλοι οι µεγάλοι κλασικοί 
οικονοµολόγοι έχουν εκφράσει, άµεσα ή έµµεσα, απόψεις, σχετικά µε τη 
διαχείριση των αγαθών και των υπηρεσιών του περιβάλλοντος. Ιστορικά η 
πρώτες αναφορές ξεκινούν τον 18ο αιώνα µε τους επονοµαζόµενους 
«κλασσικούς Οικονοµολόγους». Οι εκφραστές της κλασσικής θεωρίας 
θεωρούσαν το περιβάλλον ως την κύρια πηγή φυσικών πόρων όπως επίσης και 
ότι είναι άφθαρτο αλλά δυνατό να εξαντληθεί. Στην κλασσική πολιτική οικονοµία 
η ελεύθερη αγορά έχει την δυνατότητα να ευνοεί την ανάπτυξη και την 
τεχνολογική εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά ήταν ιδιαίτερα απαισιόδοξη όσον αφορά τον 
µακροπρόθεσµο χαρακτήρα της ανάπτυξης. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι της 
κλασσικής σχολής είναι ο A. Smith, ο Τ. Malthus, ο D. Ricardo και ο J. Mill. 

Ο Adam Smith (1723-1790) θεωρούσε ότι, οι διαδικασίες της καπιταλιστικής 
συσσώρευσης, οι οποίες προκαλούσαν στην αρχή αύξηση των εργατικών 
εισοδηµάτων και του βιοτικού επιπέδου και στη συνέχεια`, εξαιτίας της αύξησης 
του πληθυσµού, µείωση των αµοιβών και του βιοτικού επιπέδου, θα επέτρεπαν 
την ανάπτυξη της οικονοµίας, µακροχρόνια, µέχρι την εξάντληση των φυσικών 
πόρων, γεγονός που θα αποτελούσε το φραγµό της ανάπτυξης.  

Στην συνέχεια ο Thomas Malthus (1798) υποστήριζε ότι, λόγω του νόµου 
της φθίνουσας απόδοσης, που προκαλείται από τη σταθερή προσφορά γης 
από τη φύση, η παραγωγή των τροφίµων δεν θα µπορούσε να αυξηθεί µε 
γεωµετρική πρόοδο, όπως ο πληθυσµός. Η θεωρίες αυτές, αν και είχαν 
αδυναµίες, αφού δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί τόσο η ραγδαία πρόοδος της 
τεχνολογίας, όσο και τη µείωση του ρυθµού γεννήσεων στις δυτικές χώρες, 
επηρέασε σηµαντικά την οικονοµική σκέψη. 

Στην συνέχεια ο David Ricardo (1817) συνέβαλε ιδιαίτερα στην κατανόηση 
της σταδιακά αυξανόµενης στενότητας των φυσικών πόρων, µε την ερµηνεία 
της «εγγείου προσόδου». Η µεγάλη του διαφορά µε τον Smith βρισκόταν, 
ακριβώς, στο σηµείο αυτό: ο Smith υποστήριζε την συνεχόµενη αύξηση του 
βιοτικού επιπέδου όλων των τάξεων µέχρι να εξαντληθούν µακροπρόθεσµα οι 
φυσικοί πόροι, ενώ ο Ricardo θεωρούσε ότι η διευρυνόµενη ανάγκη για 
χρησιµοποίηση περισσότερων φυσικών πόρων, η οποία οδηγούσε σε 
καλλιέργεια λιγότερο γόνιµων εδαφών, θα αύξανε το οριακό κόστος 
παραγωγής, το κόστος διατροφής, την αµοιβή, για να εξασφαλιστεί η 
ακριβότερη τροφή, και τελικά µόνο οι ιδιοκτήτες της γης θα επωφελούνταν.  

Όπως γίνεται αντιληπτό µέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα οι θεωρίες των 
οικονοµικών ήταν απαισιόδοξες στις προβλέψεις τους ωστόσο πρώτος ο John 
Stuart Mill (1857) παρουσίασε µια αρκετά πιο αισιόδοξη οικονοµική θεωρία, σε 
σχέση µε τους προγενέστερους οικονοµολόγους. Υποστήριξε ότι, αφενός η 
εργατική τάξη δεν θα πολλαπλασιαζόταν µε τους ρυθµούς του Malthus, 
φοβούµενη µείωση του βιοτικού της επιπέδου, αφετέρου η µετατόπιση του ορίου 
παραγωγικότητας, τόσο από γεωγραφικής πλευράς, όσο και από πλευράς 
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έντασης της καλλιέργειας, αλλά και η βελτίωση της τεχνολογίας και του θεσµικού 
πλαισίου, θα συνέβαλαν, ώστε να µην καταλήξει η κοινωνία στο σηµείο, που 
προέβλεπε η θεωρία του Malthus. Είναι σηµαντικό ότι συνέκρινε-αντιστοίχησε, την 
αύξηση του πλούτου, που δηµιουργείται από την εκµετάλλευση των φυσικών 
πόρων µε την ευχαρίστηση, που λαµβάνει ο άνθρωπος από το περιβάλλον, 
υποστηρίζοντας ότι, ο πληθυσµός µπορεί να υποφέρει από υπερβολική 
συµφόρηση, ακόµη και αν υπάρχει επάρκεια τροφής και άλλων αγαθών.  

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, έγιναν σηµαντικές αλλαγές στην 
κλασσική οικονοµική θεωρία, από τις νέες ιδέες και αντιλήψεις, που εισήγαγαν η 
Μαρξιστική και η νεοκλασική θεωρία (Pearce & Turner, 1990). Ο Karl Marx (1867) 
πίστευε, αναφορικά µε το περιβάλλον, ότι η πρόοδος ήταν συνυφασµένη µε την 
εκµετάλλευση των φυσικών πόρων. Ο Marx έδινε έµφαση στο γεγονός ότι, µια 
βιώσιµη βάση, για την κοινωνία, είναι εφικτή µόνο όταν το παραγωγικό σύστηµα 
µπορεί να αναπαράγει τον εαυτό του. Σύµφωνα, µε σύγχρονους µελετητές, µε 
την προσέγγιση αυτή ο Marx, πίστευε πως µια κοινωνία µπορεί να είναι βιώσιµη 
όταν το σύστηµα παραγωγής της είναι σε θέση να αναπαράγει τον εαυτό του. 
Ωστόσο, το ίδιο το περιβάλλον και τα φυσικά οικοσυστήµατα είναι δυνατό να 
λειτουργήσουν ανασταλτικά ως προς την αναπαραγωγή του οικονοµικού 
συστήµατος. Άρα υπονοούσε ότι τα φυσικά συστήµατα, όπως επίσης και τα 
οικονοµικά και τα πολιτικά, είναι περιορισµένης «αναπαραγωγικότητας», 
λαµβάνοντας υπόψη, έστω κι έµµεσα, αυτό που σήµερα καλείται «Μοντέλο 
Ισορροπίας της Ύλης» (Materials Balance Approach), κατά την παραγωγική 
διαδικασία (Pearce & Turner, 1990). 

Η νεοκλασική οικονοµική θεωρία αναπτύχθηκε την ίδια περίοδο περί το 
1870, προωθώντας, κυρίως, την «οριακή ανάλυση» και την υπόθεση ότι η 
συµπεριφορά των οικονοµικών µονάδων διέπεται από την αρχή της 
µεγιστοποίησης. Αρχικά, ο Ιταλός οικονοµολόγος Vilfredo Pareto (1848-1923), 
διαµόρφωσε µεταξύ άλλων οικονοµικών κανόνων, ένα κριτήριο για τη 
µεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
µεταξύ των µελών του κοινωνικού συνόλου, γνωστό ως «κριτήριο 
αριστοποίησης κατά Pareto». Σύµφωνα µε αυτό, µία κατάσταση χαρακτηρίζεται 
βέλτιστη, όταν δεν µπορεί να βελτιωθεί η θέση κάποιου ατόµου χωρίς να 
επιδεινωθεί, ταυτόχρονα, η θέση κάποιου άλλου. Με τον όρο «βελτίωση» νοείται 
µια πιο ελκυστική επιλογή και µε τον όρο «επιδείνωση» νοείται µια λιγότερο 
ελκυστική επιλογή από την υπάρχουσα. Σε µια ανταγωνιστική αγορά, το σηµείο 
ισορροπίας της αποτελεί µια βελτιστοποίηση κατά Pareto και κάθε βέλτιστο 
σηµείο κατά Pareto αποτελεί σηµείο ισορροπίας, εφόσον πληρούνται µια σειρά 
αυστηρών παραδοχών (π.χ. υπάρχει τέλεια πληροφόρηση για τις επιλογές, δεν 
υπάρχουν φαινόµενα εξωτερικών οικονοµιών, κ.ά.) (Pearce & Turner, 1990). Το 
κριτήριο αυτό αποτέλεσε το βασικό θεώρηµα των «οικονοµικών της ευηµερίας» 
(welfare economics).  

Η πρώτη σηµαντική συµβολή των νεοκλασικών, σε θέµατα οικονοµίας του 
περιβάλλοντος, προήλθε από την προσέγγιση του Arthur C. Pigou. Ήταν ο 
πρώτος οικονοµολόγος, ο οποίος έγραψε, έστω και συνοπτικά, για το 
πρόβληµα του καταµερισµού του φυσικού πλούτου, όχι µόνο µεταξύ ατόµων της 
ίδιας γενιάς, αλλά και µεταξύ της υφιστάµενης και των µελλοντικών γενεών. Ο 
Pigou είχε προτείνει συγκεκριµένες πολιτικές, µεταξύ των οποίων την προστασία 
των µη-ανανεώσιµων φυσικών πόρων από το Κράτος µε την θέσπιση 
νοµοθεσίας, που θα αποτρέπει την ασυνείδητη εκµετάλλευση τους, την παροχή 
κινήτρων για επενδύσεις σε τοµείς όπως η δασοκοµία (Kula, 1994), την επιβολή 
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φόρου ρύπανσης (Pearce & Turner, 1990; Κώττης, 1994), κ.ά. Ο Pigou, επίσης, 
ανέπτυξε το θέµα των εξωτερικών οικονοµιών, παρουσιάζοντας το, ως την κύρια 
αιτία διαφοράς µεταξύ «ιδιωτικού καθαρού προϊόντος» και «κοινωνικού καθαρού 
προϊόντος» (Κώττης, 1994). Πάντως, στο θέµα των εξωτερικών οικονοµιών είχε 
αναφερθεί αρχικά ο Alfred Marshall (1842-1924), όταν ασχολήθηκε µε τη µείωση 
του παραγωγικού κόστους µιας επιχείρησης, που προκαλείται από εξωγενείς 
προς αυτήν παράγοντες (Κώττης, 1994). 

Στις αρχές του 20ου αιώνα την ίδια περίπου χρονική περίοδο µε τον Pigou, 
δύο άλλοι οικονοµολόγοι ο Gray (1914) και, αργότερα, ο Hotelling (1931), 
έθεσαν τα θεµέλια της οικονοµίας των µη-ανανεώσιµων φυσικών πόρων (Turner 
et al., 1994), µολονότι, αναφορές στο θέµα, και ειδικότερα στην εκµετάλλευση 
µεταλλείων, είχαν κάνει όλοι, σχεδόν, οι προηγούµενοι µεγάλοι οικονοµολόγοι 
Smith, Ricardo, Mill, Marx, Sorley, Marshal (Robinson, 1989). Οι Gray και Hotelling 
απέδειξαν ότι, η εκµετάλλευση των ορυκτών πόρων, σε µια συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο, δεν είναι ανεξάρτητη από την εκµετάλλευσή τους σε οποιαδήποτε άλλη 
χρονική περίοδο. Εποµένως, επειδή η σηµερινή εκµετάλλευση µη-ανανεώσιµων 
πόρων επηρεάζει τη µελλοντική τους διαθεσιµότητα, στο κόστος παραγωγής 
τους θα έπρεπε να προστεθεί ένα επιπλέον ποσό, το οποίο o Gray ονόµασε 
«κόστος χρήσης». Η εργασία του Hotelling τόνισε και µια άλλη, σηµαντική για την 
περιβαλλοντική οικονοµία, παράµετρο: την ελεύθερη πρόσβαση των φυσικών 
αγαθών, εξαιτίας του προβλήµατος της απουσίας δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, η 
οποία έχει ως αποτέλεσµα τον υψηλό βαθµό εκµετάλλευσής τους. 

Ο John Maynard Keynes (1883-1946) πρότεινε την άνοδο των δηµοσίων 
δαπανών σε περιόδους κρίσεων για να καλύψουν µέρος του ελλείµµατος 
ζήτησης, που υπό προϋποθέσεις µπορεί να οδηγήσει την οικονοµία µακριά από 
µια θέση ισορροπίας, πλήρους απασχόλησης. Οι δηµόσιες δαπάνες µπορεί να 
ξοδεύονται ως επιδόµατα ανεργίας κ.λπ., αλλά ο κύριος στόχος δεν είναι η 
αναδιανοµή αλλά η επανόρθωση της ισορροπίας. Μάλιστα η αύξηση της 
φορολογίας σε περιόδους κρίσης είναι πλήρως αντίθετη στη νοοτροπία του 
Κέυνς ο οποίος ζητά αύξηση των ελλειµµάτων στις κρίσεις, τα οποία 
χρηµατοδοτούνται από πλεονάσµατα στις καλύτερες εποχές. Η συµβολή της 
Κεύνσιανής σχολής στην οικονοµική του περιβάλλοντος περιορίζεται στην 
έµφαση ως προς την ανάγκη παρέµβασης του κράτους και στην εν µέρει 
συµβολή στη θεµελίωση της µακροοικονοµικής σκέψης. Ωστόσο, δεν 
ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε το περιβάλλον. Αντίστοιχα ο οικονοµολόγος µε την 
µεγαλύτερη επιρροή στον 20ο αιώνα ο Milton Friedman, (1912-2006) ηγέτης της 
Οικονοµικής Σχολής του Σικάγο και των µονεταριστών και υπέρµαχος του 
φιλελευθερισµού δεν ασχολήθηκε άµεσα µε το περιβάλλον ωστόσο υποστήριξε 
ότι µπορεί να υπάρξει συνεχής οικονοµική ανάπτυξη µέσα από ένα 
αποτελεσµατικό σύστηµα τιµών (φιλελεύθεροι-µονεταριστές). Το συγκεκρι-µένο 
σύστηµα τιµών θα έδινε την δυνατότητα συντήρησης υψηλών επιπέδων 
οικονοµικής δραστηριότητας µε παράλληλη διατήρηση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος. 

Με την περιβαντολλογική οικονοµία και το θέµα της βέλτιστης χρήσης των 
ανανεώσιµων φυσικών πόρων, µέσα στο χρόνο, ασχολήθηκε και ο Robert 
Gordon (1954), συγκρίνοντας την εκµετάλλευση αλιευµάτων υπό καθεστώς 
ελεύθερης πρόσβασης και υπό συνθήκες ενός µόνο ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση 
των ανανεώσιµων φυσικών πόρων, οι αποφάσεις σχετικά µε το βέλτιστο επίπεδο 
«αποκοµιδής» και τη χρονική στιγµή της «αποκοµιδής» είναι αλληλοεξαρτώµενες. 
Οι ανανεώσιµοι φυσικοί πόροι αυτοαναπαράγονται και, εποµένως, όσο 
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καθυστερεί η χρονική στιγµή της συλλογής τους, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η 
συλλεγόµενη ποσότητα (Turner et al., 1994). 

Αργότερα, ο Kenneth Boulding (1966) γράφει ένα δοκίµιο για το 
«∆ιαστηµόπλοιο Γη», συνδυάζοντας την οικονοµική µε άλλες επιστήµες, ώστε να 
παρουσιάσει την οικονοµία ως ένα κυκλικό σύστηµα ροής πόρων και το 
περιβάλλον ως ένα σύνολο, περιορισµένων δυνατοτήτων, φυσικών πηγών και 
αποθηκευτικών ικανοτήτων για τα απόβλητα. Με τον τρόπο αυτό ο Boulding 
θέλησε να τονίσει την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης των χρησιµοποιούµενων 
υλικών, της µείωσης των παραγόµενων αποβλήτων, της διατήρησης των µη-
ανανεώσιµων πηγών και της εκµετάλλευσης ανεξάντλητων πηγών ενέργειας, 
όπως η ηλιακή. Η εργασία αυτή συνετέλεσε στη διαµόρφωση του «µοντέλου 
ισορροπίας της ύλης» από τους Ayres & Kneese και Kneese et al. (1970), οι 
οποίοι ανέδειξαν τη σηµασία της ρύπανσης στο οικονοµικό µοντέλο. Εφόσον τα 
απόβλητα έχουν «ζηµιογόνο» χαρακτήρα στο οικονοµικό µοντέλο και η εκποµπή 
τους προς το περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, τότε η ρύπανση ίσως παράγει 
εξωτερικότητες, που είναι, επίσης, ζηµιογόνες. Εποµένως, οι κυβερνήσεις θα 
έπρεπε να λάβουν µέτρα για να ελέγξουν το βαθµό και την έκταση της 
ρύπανσης. Το µοντέλο ανέδειξε τις τρεις βασικές λειτουργίες του φυσικού 
περιβάλλοντος, ήτοι την παροχή πρώτων υλών (ανανεώσιµων και µη), την 
αποθήκευση των αποβλήτων (αέριων, υγρών, στερεών) και τις διάφορες 
υπηρεσίες, όπως η αναψυχή, η απόλαυση ενός καλαίσθητου τοπίου, ακόµη και 
η πνευµατική ικανοποίηση. 

Σύµφωνα µε τους Cummings και Harrison (1995), η συµβολή αρχικά του 
Weisbrod (1964) και αργότερα του Krutilla (1967), ως προς τις παρεχόµενες 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες, ήταν καθοριστική. Ο Weisbrod είχε υποστηρίξει, ότι η 
διακοπή λειτουργίας των Εθνικών Πάρκων και η κατάργηση της προστασίας 
τους, εφόσον δεν καλύπτουν τα έξοδα συντήρησής τους από τα εισιτήρια, 
µπορεί να είχε ως αποτέλεσµα τη µετατροπή τους σε χώρους 
εµπορικής/βιοµηχανικής ή οικιστικής χρήσης. Εποµένως, η εκ των υστέρων 
επαναδηµιουργία τους θα είχε απαγορευτικό κόστος. Κατά συνέπεια, η 
απόφαση να κλείσει το Πάρκο ενέχει µη αναστρέψιµο χαρακτήρα, άρα το Πάρκο 
αποτελεί ένα αναντικατάστατο αγαθό. Ο Weisbrod συνέχισε το συλλογισµό του, 
αναφέροντας ότι, µπορεί να υπάρχει ένας αριθµός νοικοκυριών, τα οποία αν και 
δεν χρησιµοποιούν το Πάρκο ή το επισκέπτονται σπάνια (και ως εκ τούτου τα 
έσοδα του Πάρκου από αυτά τα νοικοκυριά είναι ελάχιστα), θα ήταν πρόθυµα 
να καταβάλουν ένα χρηµατικό ποσό για να κρατήσουν το Πάρκο ανοιχτό. 
Χαρακτήρισε το µέγιστο χρηµατικό ποσό, που θα κατέβαλαν τα νοικοκυριά ως 
«αξία επιλογής» (option value), επισηµαίνοντας ότι, δεν υπήρχε µηχανισµός 
αγοράς για να υπολογιστεί η αξία αυτή (Cummings & Harrison, 1995). 

Ο Krutilla υποστήριξε ότι, η πραγµατική αξία των δηµόσιων αγαθών 
υποτιµάται, αν λαµβάνεται υπόψη µόνο η αξία από την χρήση τους, καθώς 
ορισµένοι άνθρωποι διαθέτουν οικονοµικούς πόρους για µερικά 
αναντικατάστατα αγαθά. ∆ύο σηµαντικά σηµεία στην ανάλυση του Krutilla ήταν 
η εισαγωγή των κινήτρων «ύπαρξης» και «κληροδοτήµατος» ενός αγαθού. 
Αναγνώρισε ότι ορισµένα άτοµα έχουν κίνητρα, επιθυµίες ή προτιµήσεις, 
διαφορετικές από αυτές της µελλοντικής χρήσης, όπως της διατήρησης του 
αγαθού για τις επόµενες γενιές ή απλά για την ύπαρξή του. Παρόλα αυτά, στην 
εργασία δεν προτεινόταν κάποια µέθοδος για την οικονοµική αξιολόγηση αυτών 
των κινήτρων, θεωρώντας τις απόψεις αυτές ως µια a priori υπόθεση 
(Cummings & Harrison, 1995). 
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Η περιβαλλοντική ιδεολογία µαζί µε την περιβαλλοντική οικονοµία αρχίζει να 
αναπτύσσεται δυναµικά και µε συστηµατικό τρόπο τις δεκαετίες '60-'70 στις 
Η.Π.Α., ταυτόχρονα µε το πρώτο κύµα της οικολογικής ανησυχίας (Navrud & 
Pruckner, 1997), ενώ στην Ευρώπη και σε αρκετές αναπτυσσόµενες χώρες της 
Ασίας, της Λατινικής Αµερικής και της Αφρικής, κατά τις δεκαετίες '80-'90 
(Navrud, 1992; Navrud & Pruckner, 1997). Από την δεκαετία του '60 στον 20ο 
αιώνα διαµορφώνονται νέες ιδεολογίες που αφορούν το περιβάλλον. Οι νέες 
αυτές ιδεολογίες είναι αποτέλεσµα της συνειδητοποίησης της περιβαλλοντικής 
καταστροφής και της υποβάθµισης που είχε συντελεστεί σε παγκόσµιο επίπεδο. 
Οι κυριότερες τάσεις που διαµορφώνονται είναι τέσσερις: 

1) Η απόλυτα τεχνοκρατική άποψη (η τεχνολογική πρόοδος αντιµετωπίζει 
την σπα-νιότητα των φυσικών πόρων),  

2) Η συµβιβαστική τεχνοκρατική (προώθηση αειφόρου ανάπτυξης),  

3) Η οικοκεντρική (µη υιοθέτηση συνεχούς οικονοµικής ανάπτυξης) και  

4) Η οικολογική (ελαχιστοποίηση χρήσης φυσικών πόρων). 

2.1 Ιδιότητες των Αγαθών στην Οικονοµία. 

Τα οικονοµικά του περιβάλλοντος (Environmental Economics) είναι ο 
επιστηµονικός κλάδος, ο οποίος έχει ως αντικείµενο τη µελέτη περιβαλλοντικών 
προβληµάτων, υπό το πρίσµα και τις αναλυτικές τεχνικές της οικονοµίας (Field, 
1994). Τα οικονοµικά των φυσικών πόρων (Natural Resource Economics) έχουν 
ως αντικείµενο τη βελτιστοποίηση της χρήσης των ανανεώσιµων και µη-
ανανεώσιµων φυσικών πόρων, υπό το πρίσµα της οικονοµίας (ibid.).  

Η διαχωριστική γραµµή µεταξύ των δύο αντικειµένων, όπως αναφέρεται και 
από τους Cropper και Oates (1992), είναι ασαφής. Όπως αναπαρίσταται 
σχηµατικά από τον Field (1994), η οικονοµία των φυσικών πόρων εξετάζει τη 
σχέση α, η οποία αναπαριστά την εισαγωγή πρώτων υλών στο οικονοµικό 
σύστηµα, ενώ η περιβαλλοντική οικονοµία τη σχέση β, ήτοι τις επιπτώσεις της 
οικονοµικής δραστηριότητας στην ποιότητα του περιβάλλοντος (∆ιάγραµµα 1).  

 

 

∆ιάγραµµα 1. Βασικές σχέσεις οικονοµίας και περιβάλλοντος  
(Πηγή: Field, 1994). 

Οικονοµικοί Ορισµοί 

Οι βασική ορισµοί των εννοιών που θα χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια, για 
την καλύτερη κατανόηση του κειµένου:  
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 Ελεύθερα αγαθά, χαρακτηρίζονται τα αγαθά που µπορούν να 
αποκτηθούν σε απεριόριστες ποσότητες, χωρίς παραγωγική προσπάθεια, 
δεδοµένης της υπερεπάρκειάς τους σε σχέση µε τη ζήτηση.  

 Οικονοµικά αγαθά, καλούνται τα αγαθά, η απόκτηση των οποίων 
συνεπάγεται κάποια θυσία, δηλαδή κάποια παραγωγική προσπάθεια. Για το 
λόγο αυτό ονοµάζονται και προϊόντα.  

 ∆ηµόσια αγαθά, είναι τα αγαθά, που αποτελούν αντικείµενο κοινής 
ιδιοκτησίας, και κατά συνέπεια, χαρακτηρίζονται από την αρχή της 
αδιαιρετότητας και της ελεύθερης πρόσβασης στη χρήση τους. ∆ηµόσια είναι τα 
αγαθά που ικανοποιούν κοινωνικές ή συλλογικές ανάγκες π.χ. η εθνική άµυνα, 
ένα αντιπληµµυρικό έργο, ο .αέρας, το νερό και άλλα. 

 ένας αντίστοιχος ορισµός κατά τους Harvey Rosen, Ted Gayer 2009 
«∆ηµόσια Οικονοµική: Σύγχρονη Θεωρία και ελληνική πραγµατικότητα»: 

  ∆ηµόσια αγαθά είναι αγαθά που παρέχουν οφέλη για ολόκληρη την 
κοινωνία ή για τµήµα της, άσχετα συνήθως από το εάν τα επιµέρους άτοµα είναι 
διατεθειµένα να πληρώσουν για να έχουν τα οφέλη αυτά.  

 Ιδιωτικά αγαθά, είναι τα αγαθά, τα οποία αποτελούν αντικείµενο ατοµικής 
ιδιοκτησίας και χαρακτηρίζονται από την αρχή του αποκλεισµού χρήσης τους, 
από εκείνους που δεν διατίθενται να καταβάλλουν ένα ορισµένο τίµηµα.  

 Όφελος ή χρησιµότητα, καλείται η ικανοποίηση που παρέχει στον 
καταναλωτή ένα αγαθό ή υπηρεσία.  

 Καθαρό κοινωνικό όφελος, καλείται η διαφορά µεταξύ της αξίας 
παραγωγής και της αξίας των παραγωγικών συντελεστών, τους οποίους 
καταναλώνει µια δραστηριότητα, όταν οι τελευταίοι χρησιµοποιούνται στην 
καλύτερη εναλλακτική χρήση.  

 Ευκαιριακό κόστος, θεωρείται η ευκαιρία, που χάνεται στην οικονοµία να 
παραχθεί ένα αγαθό µε ορισµένους πόρους, όταν µε αυτούς παράγεται κάποιο 
άλλο αγαθό. Συχνά, το κόστος ευκαιρίας αναφέρεται στην αξία που παράγεται 
από έναν πόρο στην καλύτερη δυνατή εναλλακτική επιλογή.  

 Ιδιωτικό κόστος, καλείται το κόστος που υφίσταται η παραγωγική 
δραστηριότητα, εξαιτίας της δέσµευσης ενός ή περισσοτέρων παραγωγικών 
συντελεστών (εργασία, πρώτες ύλες, ενέργεια, κ.λπ.) για τη δηµιουργία ενός 
οικονοµικού αγαθού.  

 Κοινωνικό κόστος, καλείται το κόστος που υφίσταται η κοινωνία, εξαιτίας 
των εξωτερικών επιδράσεων, που δηµιουργεί η παραγωγική δραστηριότητα.  

 Εξωτερικό κόστος, καλείται το κόστος µιας δραστηριότητας, το οποίο δεν 
επιβαρύνει την ίδια, αλλά εξωτερικεύεται προς άλλες δραστηριότητες. Συνθήκες 
εξωτερικής οικονοµίας δηµιουργούνται όταν ένα οικονοµικό υποκείµενο Α µειώνει 
την ευηµερία ενός οικονοµικού υποκειµένου Β, χωρίς το τελευταίο να 
αποζηµιώνεται για τη µεταβολή αυτή.  

 Πλεόνασµα ή όφελος καταναλωτή, καλείται το όφελος που απολαµβάνει 
ο καταναλωτής, επειδή σε µια ορισµένη τιµή, προµηθεύεται τις ποσότητες ενός 
αγαθού, που αντιστοιχούν σε πιο έντονες ανάγκες (και εποµένως θα ήταν 
διατεθειµένος να καταβάλει µεγαλύτερο τίµηµα για να τις ικανοποιήσει). Με άλλα 
λόγια, το πλεόνασµα του καταναλωτή δείχνει τη διαφορά µεταξύ της µέγιστης 
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τιµής που είναι διατεθειµένος να πληρώσει ένας καταναλωτής για την απόκτηση 
κάποιου αγαθού και της πραγµατικής τιµής που πληρώνει.  

 Πλεόνασµα ή όφελος παραγωγού, καλείται η διαφορά ανάµεσα στο 
ποσό που εισπράττει ο παραγωγός για τα αγαθά που πουλά και το κόστος 
παραγωγής τους. Με άλλα λόγια το πλεόνασµα παραγωγού αντανακλά τη 
διαφορά µεταξύ τιµής και κόστους παραγωγής. Υπολογίζεται από το εµβαδόν 
της περιοχής µεταξύ της τιµής και της καµπύλης προσφοράς (καµπύλη οριακού 
κόστους).  

 

 Ολική οικονοµική αξία (Total value) ενός περιβαλλοντικού αγαθού, 
ορίζεται η οικονοµική αξία που προκύπτει ως ακολούθως:  

Ολική οικονοµική αξία = “αξία χρήσης” + “αξία µη χρήσης” = 

“αξία χρήσης” + “αξία επιλογής ” + “αξία κληροδοτήµατος” + “αξία ύπαρξης” 

 Αξία χρήσης (use value) ενός περιβαλλοντικού αγαθού καλείται η 
οικονοµική αξία, που προκύπτει από την πραγµατική χρήση του αγαθού, όπως 
για παράδειγµα η πληρωµή εισιτηρίου για την επίσκεψη ενός πάρκου, οι 
απολαβές από την αλιεία, τη δασοκοµία, κ.λπ., όπως επίσης και την έµµεση 
χρήση του, δηλ. τις υπηρεσίες που µπορεί να προσφέρει, π.χ. ο έλεγχος της 
αέριας ρύπανσης ή της εδαφικής διάβρωσης από ένα αστικό δάσος, οι 
υπηρεσίες αναψυχής µια λίµνης, κ.λπ.  Ο προσδιορισµός µόνο του 
συγκεκριµένου τύπου αξίας, µπορεί να οδηγήσει σε υποτίµηση της αξίας του 
περιβαλλοντικού αγαθού (Pearce & Turner, 1990; Turner et al., 1994; Coller & 
Harrison, 1995). ∆ύο βασικά σηµεία συντελούν προς αυτό: (α) ορισµένα άτοµα ή 
νοικοκυριά χρησιµοποιούν ένα περιβαλλοντικό αγαθό, χωρίς να καταβάλλουν 
χρηµατικό αντίτιµο (π.χ. επισκέπτονται ελεύθερους χώρους αναψυχής) και (β) 
ορισµένα άτοµα ή νοικοκυριά µπορεί να αντλούν ευχαρίστηση ή να 
απολαµβάνουν υπηρεσίες από κάποιο αγαθό, χωρίς να το χρησιµοποιούν 
άµεσα, όπως συµβαίνει µε τα σηµαντικά οικοσυστήµατα, π.χ. το δάσος του 
Αµαζονίου. Η αντίληψη αυτή οδήγησε στην εισαγωγή ενός νέου όρου, γνωστού 
ως «αξία µη χρήσης».  

Αξία µη-χρήσης (non-use value) ενός περιβαλλοντικού αγαθού καλείται το 
οικονοµικό µέγεθος, το οποίο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες αξιών 
(Coller & Harrison, 1995):  

i. Αξία επιλογής (Option Value): Εκφράζει την προθυµία του ατόµου να διαθέσει 
ένα χρηµατικό ποσό για να διατηρήσει ένα περιβαλλοντικό αγαθό, για το 
ενδεχόµενο µιας µελλοντικής χρήσης του.  

ii. Αξία κληροδοτήµατος (Bequest value): Εκφράζει την προθυµία του ατόµου να 
καταβάλει ένα χρηµατικό ποσό, προκειµένου να διατηρήσει ένα αγαθό προς 
όφελος των µελλοντικών γενεών.  

iii. Αξία ύπαρξης (Existence value): Εκφράζει το ποσό, που προτίθεται να 
καταβάλει κάποιος, προκειµένου να προστατεύσει απλώς ένα περιβαλλοντικό 
αγαθό, χωρίς να προσβλέπει στη χρησιµοποίησή του. Οι Boyle & Bishop (1985) 
όπως, επίσης, οι Pearce & Τurner (1990) συµπεριλαµβάνουν στην αξία ύπαρξης, 
την αξία κληροδοτήµατος. Επίσης, οι Turner et al. (1994) αναφέρουν ότι η αξία 
χρήσης συµπεριλαµβάνει, πέρα από την άµεση, και µια έµµεση αξία χρήσης (π.χ. 
τη λειτουργία του δάσους στον κύκλο του άνθρακα), αν και περιβάλλεται από 
αβεβαιότητα και δυσκολία στον διαχωρισµό της.  
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2.1.1 Ιδιότητες των αµιγώς δηµοσίων αγαθών. 

Είναι αναγκαίο να γίνει κατανοητό ο ορισµός του δηµόσιου αγαθού γιατί 
είναι η βασική έννοια µε στην οποία θα γίνεται αναφορά. Τα αµιγώς ∆ηµόσια 
Αγαθά πληρούν δυο οικονοµικές ιδιότητες: 

(1) Το ανεπιθύµητο του περιορισµού της χρήσης. 

Εννοιολογική αποσαφήνιση:  

• Τα δηµόσια αγαθά καταναλώνονται εξ αδιαιρέτου από το κοινωνικό 
σύνολο. 

• Η συνολικά διαθέσιµη ποσότητα ενός δηµόσιου αγαθού Χ στην 
κοινωνία ισούται µε την ποσότητα του δηµόσιου αγαθού Χ που 
καταναλώνει κάθε άτοµο(Α, Β, …) χωριστά(Χ=ΧΑ=ΧΒ). 

• Η κατανάλωση ενός δηµόσιου αγαθού δεν είναι ανταγωνιστική (δεν 
εµποδίζει την κατανάλωση της ίδιας ακριβώς ποσότητας του ίδιου 
αγαθού από ένα άλλο άτοµο). 

• Η προσθήκη ενός επιπλέον χρήστη (καταναλωτή) δεν επηρεάζει το 
κόστος παραγωγής του δηµόσιου αγαθού, π.χ. η γέννηση ενός παιδιού 
ή ο θάνατος ενός ηλικιωµένου (στα ιδιωτικά αγαθά η συνολική 
διαθέσιµη ποσότητα ιδιωτικών αγαθών ισούται µε το άθροισµα των 
ποσοτήτων των αγαθών αυτών που καταναλώνουν όλα τα άτοµα, 
Υ=ΥΑ+ΥΒ και η κατανάλωση ενός αγαθού από ένα άτοµο αποκλείει την 
κατανάλωση του ίδιου αγαθού από άλλο άτοµο π.χ. µήλο). 

 

(2) Το αδύνατο του περιορισµού της χρήσης. 

Εννοιολογική αποσαφήνιση:  

• ∆εν είναι δυνατή η είσπραξη υπεραξίας (κέρδους) από τη διάθεση των 
δηµοσίων αγαθών, π.χ. δεν µπορούµε να διαιρέσουµε τη χρησιµότητα 
που αντλεί ο καθένας µας από τις υπηρεσίες εθνικής άµυνας και να 
πληρώσουµε το αντίτιµο αλλά µπρούµε να πληρώσουµε το αντίτιµο για 
το Νερό.  

• Το κράτος δε θα µπορούσε να αποκλείσει από το όφελος των δηµοσίων 
αγαθών τα άτοµα που αρνούνται να καταβάλλουν τιµή (στον ιδιωτικό 
τοµέα µπορούµε να αποκλειστούµε από την κατανάλωση αγαθών που 
δεν πληρώνουµε, π.χ. παγωτό). 

• Τα άτοµα δεν αποκαλύπτουν τις προτιµήσεις τους για αυτά τα αγαθά 
(στον ιδιωτικό τοµέα τις αποκαλύπτουν µέσω των τιµών) και το κόστος 
παραγωγής τους καλύπτεται από τους φόρους. Όλοι όµως 
αποκρύπτουν τις προτιµήσεις τους (ισχυρίζονται ότι δεν αποκοµίζουν 
όφελος από την παραγωγή δηµοσίων αγαθών και δηµιουργείται το 
«πρόβληµα του λαθρεπιβάτη (ελεύθερου καβαλάρη)-free rider problem». 

 

Τα αγαθά που συγκεντρώνουν ταυτόχρονα και τις δύο παραπάνω 
ιδιότητες στο µέγιστο δυνατό βαθµό λέγονται αµιγή ή γνήσια δηµόσια αγαθά. 
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Τα δηµόσια αγαθά που δεν συγκεντρώνουν ταυτόχρονα και τις δύο 
παραπάνω ιδιότητες, αλλά έχουν σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό τη µία ή και 
τις δύο παραπάνω λέγονται µη-αµιγή ή δηµόσια αγαθά. 

2.1.2 Ιδιότητες των δηµόσιων αγαθών. 

Ορισµένες κατηγορίες ιδιότητες των µη αµιγών δηµοσίων αγαθών είναι οι 
εξής: 

(1) Αγαθά, από τα οποία ο αποκλεισµός είναι εφικτός, αλλά ανεπιθύµητος. 
Π.χ. Θα µπορούσαν να επιβληθούν διόδια για τη χρήση ενός µη 
πολυσύχναστου δρόµου, αλλά η είσπραξη διοδίων σε αυτή την 
περίπτωση θα ήταν ανεπιθύµητη, επειδή: 

- το επιπλέον (οριακό) κόστος από τη χρήση του δρόµου από ένα 
επιπλέον αυτοκίνητο είναι µηδαµινό, λόγω έλλειψης συνωστισµού. 

- το κόστος συλλογής διοδίων µπορεί να είναι αρκετά υψηλό. 

- µπορεί να περιοριστεί η κίνηση αυτοκινήτων στο συγκεκριµένο 
δρόµο 

(2) Αγαθά, από τα οποία ο αποκλεισµός είναι επιθυµητός, αλλά ανέφικτος 
ή πολύ δαπανηρός. Π.χ. Στους πολυσύχναστους δρόµους που οδηγούν 
στο κέντρο της πόλης, θα ήταν επιθυµητό να επιβάλλουµε διόδια (γιατί 
το επιπλέον κόστος από τη χρήση των δρόµων από έναν επιπλέον 
οδηγό είναι µεγάλο σε όρους ρύπανσης, χρόνου αναµονής και 
κυκλοφορίας), αλλά θα αυξάνονταν ακόµη περισσότερο ο χρόνος 
αναµονής και η ατµοσφαιρική ρύπανση. 

(3)  Αγαθά, από τα οποία ο αποκλεισµός είναι εφικτός, αλλά άλλες φορές 
είναι επιθυµητός και άλλες ανεπιθύµητος. Π.χ. Οι υπηρεσίες 
πυρόσβεσης θα ήταν δυνατό να παρέχονται µόνο στα νοικοκυριά που 
πληρώνουν γι' αυτές. Αν εκδηλωθεί φωτιά σε λίγα σηµεία και επαρκεί ο 
στόλος της πυροσβεστικής, ο αποκλεισµός είναι ανεπιθύµητος, γιατί η 
κατάσβεση µίας επιπλέον φωτιάς έχει χαµηλό κόστος. Αν εκδηλωθούν 
πολλές πυρκαγιές ταυτόχρονα και δεν επαρκεί ο πυροσβεστικός στόλος, 
ο αποκλεισµός είναι επιθυµητός, γιατί το κόστος κατάσβεσης µίας 
επιπλέον φωτιάς είναι υψηλό. 

2.1.3 Ιδιότητες ιδιωτικών αγαθών που παρέχονται από το δηµόσιο 

Το δηµόσιο εκτός από τα δηµόσια αγαθά που παρέχει (γνήσια ή µη 
γνήσια), παρέχει και µια άλλη κατηγορία αγαθών αυτά, που δεν ικανοποιούν 
καµιά από τις υποθέσεις για τα δηµόσια αγαθά, δηλαδή αδυναµία αποκλεισµού 
και µη ανταγωνιστικά στην κατανάλωση. 

Τα αγαθά αυτά λέγονται «ιδιωτικά αγαθά που παρέχονται από το δηµόσιο» 

Π.χ. η ιατρική περίθαλψη που παρέχουν δηµόσιοι φορείς υγείας, είναι µια 
υπηρεσία η οποία είναι ανταγωνιστική στη χρήση και στην οποία µπορεί να 
επιβληθεί η αρχή του αποκλεισµού. 

2.2 Η Κυκλική Οικονοµία. 

Η κυκλική Οικονοµία είναι ένας νέος τοµέας που µπορεί να αποτελέσει 
σηµαντικό εργαλείο αυτοοργάνωσης της κοινωνίας, κοινωνικού ελέγχου των 
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δηµοσίων αγαθών καταπολέµησης της ανεργίας αλλά και παραγωγής 
κοινωνικού έργου, από την στιγµή που είναι κατανοητοί και διαφανείς οι στόχοι 
και από την στιγµή που αναπτύσσεται η κατάλληλη παιδεία για την κατανόηση 
του περιεχόµενου της κοινωνικής οικονοµίας. 

 

∆ιάγραµµα 2. Γραµµική Οικονοµία σε συσχέτιση µε την Κυκλική Οικονοµία.  
(Πηγή: Ellen MacArthur Foundation (2012) Towards the Circular Economy: 

Economic and business rationale for an accelerated transition. 

 

Στην παρούσα χρονική στιγµή η ιδέα της κυκλικής οικονοµίας έχει ωριµάσει 
στην Ευρωπαϊκή κοινότητα.  Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Περιβάλλον συνέταξε τη 
στρατηγική Ευρώπη του 2020 η οποία προσανατολίζεται σε µια πιο αποδοτική 
και βιώσιµη ολιστική οικονοµική ανάπτυξη, µε στόχο τη διατήρηση της 
προστιθέµενης αξίας των προϊόντων καθώς και τη µείωση στην παραγωγή 
αποβλήτων. Οι βασικές γραµµές της στρατηγικής για τη δηµιουργία µιας 
κυκλικής οικονοµίας περιλαµβάνουν τη διατήρηση των πόρων στην οικονοµία 
και αφορά προϊόντα που έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους, τα οποία θα 
επαναχρησιµοποιούνται. Προκειµένου ο στόχος αυτός να βρει εφαρµογή 
απαιτούνται αλλαγές σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής όπως στο 
σχεδιασµό προϊόντων που θα απευθύνονται σε νέα επιχειρηµατικά και εµπορικά 
µοντέλα, νέες µεθόδους που θα µετατρέπουν τα απορρίµµατα σε πόρους 
καθώς και νέα πρότυπα καταναλωτικής συµπεριφοράς (European Commission 
2014). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε µια φιλόδοξη δέσµη µέτρων για την κυκλική 
οικονοµία µε δράσεις που θα συµβάλουν στο «κλείσιµο του κύκλου» ζωής των 
προϊόντων µέσω περισσότερης ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης και θα 
αποφέρουν οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για την οικονοµία. Η 
συγκεκριµένη προσπάθεια θα υποστηριχθεί οικονοµικά µε χρηµατοδότηση από 
τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταµεία, ύψους 650 εκατ. ευρώ από το 
πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020», και 5,5 δισ. ευρώ από τα διαρθρωτικά ταµεία για 
τη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και µε επενδύσεις στην κυκλική οικονοµία σε 
εθνικό επίπεδο π.χ. στην Γερµανία. 

Οι δράσεις θα στοχεύουν στη µέγιστη αξιοποίηση και χρήση όλων των 
πρώτων υλών, των προϊόντων και των αποβλήτων, θα εξοικονοµούν ενέργεια 
και θα µειώσουν τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου. Οι προτάσεις καλύπτουν 
τον πλήρη κύκλο ζωής από την παραγωγή και την κατανάλωση ως τη διαχείριση 
των αποβλήτων και την αγορά δευτερογενών πρώτων υλών.  
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Οι ανεπτυγµένες χώρες της Ευρώπης έχουν αντιληφθεί την µεγάλης 
σηµασία της κυκλικής οικονοµίας Το πρώτο σχέδιο για την εφαρµογή της 
κυκλικής οικονοµίας εκπονήθηκε το 2014 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από µια 
βασική οµάδα έργου, της οποίας προεδρεύουν από κοινού ο πρώτος 
αντιπρόεδρος Frans Timmermans (First Vice-President 2014-2019) και ο 
αντιπρόεδρος Jyrki Katainen (Vice-President 2014-2019) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σε στενή συνεργασία µε τους επιτρόπους Karmenu Vella και Elzbieta 
Bienkowska. Πολλοί άλλοι επίτροποι συµµετείχαν στην προετοιµασία της δέσµης 
µέτρων και συνέβαλαν στον προσδιορισµό των πλέον αποτελεσµατικών 
εργαλείων, καλύπτοντας ευρύ φάσµα τοµέων πολιτικής. 

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Frans Timmermans, 
υπεύθυνος για τη βιώσιµη ανάπτυξη, είχε δηλώσει: 

«Ο πλανήτης και η οικονοµία µας δεν µπορούν να επιβιώσουν αν 
συνεχίσουµε µε την ίδια προσέγγιση όσον αφορά τον τρόπο που παίρνουµε τις 
πρώτες ύλες, παράγουµε προϊόντα, τα χρησιµοποιούµε και τα πετάµε. Πρέπει να 
διαφυλάσσουµε τους πολύτιµους πόρους και να αξιοποιούµε πλήρως όλη την 
οικονοµική αξία που ενέχουν. Η κυκλική οικονοµία έχει να κάνει µε τη µείωση των 
αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά έχει να κάνει και µε τη 
ριζική µετατροπή του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί ολόκληρη η οικονοµία µας. 
Επανεξετάζοντας τον τρόπο µε τον οποίο παράγουµε, εργαζόµαστε και 
αγοράζουµε, µπορούµε να δηµιουργήσουµε νέες ευκαιρίες και νέες θέσεις 
εργασίας. Η δέσµη µέτρων σκιαγραφεί µια αξιόπιστη και φιλόδοξη διαδικασία για 
καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρώπη µε δράσεις στήριξης που 
καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής του προϊόντος. Αυτός ο συνδυασµός 
έξυπνης νοµοθεσίας και κινήτρων σε επίπεδο ΕΕ θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές, καθώς και τις εθνικές και τοπικές αρχές, να προωθήσουν τη 
µετατροπή αυτή». 

Ο κ. Jyrki Katainen, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρµόδιος 
για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, 
είχε δηλώσει: 

«Οι εν λόγω προτάσεις στέλνουν ένα θετικό µήνυµα σε αυτούς που 
επιθυµούν να επενδύσουν στην κυκλική οικονοµία. Σήµερα λέµε ότι η Ευρώπη 
είναι ο καλύτερος τόπος για την ανάπτυξη βιώσιµων και φιλικών προς το 
περιβάλλον επιχειρήσεων. Η µετάβαση σε µια πιο κυκλική οικονοµία έχει να κάνει 
µε την αναδιαµόρφωση της οικονοµίας της αγοράς και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητάς µας. Αν µπορούµε να είµαστε πιο αποδοτικοί από πλευράς 
πόρων και να µειώσουµε την εξάρτησή µας από περιορισµένες πρώτες ύλες, 
µπορούµε να αναπτύξουµε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα». 
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∆ιάγραµµα 3. Σχηµατική Απεικόνιση Κυκλικής Οικονοµίας  
(Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή COM(2014) 398 final) 

 

Στο εννοιολογικό ∆ιάγραµµα 3 παρουσιάζεται µε απλοποιηµένο τρόπο τα 
κύρια στάδια ενός κυκλικού οικονοµικού µοντέλου, καθένα από τα οποία 
παρουσιάζει ευκαιρίες όσον αφορά τη µείωση του κόστους και της εξάρτησης 
από φυσικούς πόρους, την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, 
καθώς και τον περιορισµό των αποβλήτων και των βλαβερών εκποµπών στο 
περιβάλλον. Τα στάδια είναι αλληλένδετα, καθώς για παράδειγµα τα υλικά 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε διαδοχικό τρόπο· η βιοµηχανία ανταλλάσσει 
υποπροϊόντα, τα προϊόντα ανακαινίζονται ή ανακατασκευάζονται ή οι 
καταναλωτές επιλέγουν συστήµατα υπηρεσιών προϊόντων. Ο σκοπός είναι να 
ελαχιστοποιηθούν οι πόροι που διαφεύγουν από τον κύκλο, ώστε το σύστηµα 
να λειτουργεί µε βέλτιστο τρόπο. 

Μέσα από αυτές τις διεργασίες προκύπτουν οι υπόλοιπες νοµοθετικές 
ρυθµίσεις και οδηγίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η διαχείριση απορριµµάτων προσανατολισµένη σε µια κυκλική οικονοµία 

Η αποτελεσµατικότητα των µέτρων που αφορούν στην ολοκληρωµένη 
διαχείριση των απορριµµάτων σύµφωνα µε τους Plata-Diaz κ.ά. (2014) 
επηρεάζεται από οικονοµικούς και πολιτικούς παράγοντες όπως το κόστος 
διαχείρισης και η γενικότερη δηµοσιονοµική πίεση που χαρακτηρίζει τις 
διαδικασίες αυτές. Στα µεγάλα αστικά κέντρα όπου η παραγωγή απορριµµάτων 
είναι αυξηµένη, απαιτείται η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων να 
αφορά µια ολοκληρωµένη διαδικασία όπου θα εφαρµόζονται εξελιγµένες 
τεχνολογίες γεγονός που αναπόφευκτα δηµιουργεί αύξηση του κόστους 
διαχείρισης (Marconsin & Rosa 2013). 

Στην Ελλάδα το κόστος διαχείρισης των απορριµµάτων για κάθε νοικοκυριό 
διαµορφώνεται µε βάση τα τετραγωνικά κάθε οικήµατος, όπου κάθε πολίτης 
επιβαρύνεται µε ένα αντίτιµο ανταποδοτικών τελών καθαριότητας, ωστόσο ένα 
σηµαντικό ποσοστό των πολιτών δεν γνωρίζει το ύψος του ποσού το οποίο 
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καταβάλλει στο ∆ήµο. 

Προκειµένου να σχεδιαστεί η πολιτική και οι αντίστοιχες στρατηγικές για ένα 
πλαίσιο διαχείρισης απορριµµάτων, είναι απαραίτητο να γίνει µια αρχική εκτίµηση 
της αποδοτικότητας του κόστους καθώς και ανάλυση της σχέσης κόστους - 
οφέλους (Chang et al 2012). Όπως περιγράφθηκε στο παρόν κεφάλαιο στο 
παρελθόν τέτοιου είδους περιβαλλοντικές αποφάσεις στηρίζονταν κυρίως σε 
οικονοµικούς και τεχνικούς όρους και προϋποθέσεις, ωστόσο, σήµερα γίνονται 
προσπάθειες ώστε να εκτιµηθούν και να ποσοτικοποιηθούν, τουλάχιστον ως ένα 
ικανοποιητικό βαθµό, οι περιβαλλοντικές και οικολογικές επιπτώσεις που 
συνδέονται µε τα έµµεσα κόστη και οφέλη διαχείρισης (Boardman et al 2001). 

Η εκτίµηση του κόστους διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων µπορεί 
να λειτουργεί ως αρωγός για την προοπτική υιοθέτησης νέων πρακτικών ή για τη 
διατήρηση των υφιστάµενων µέτρων και ουσιαστικά να βελτιώνει την ποιότητα 
των διαδικασιών λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων Το γεγονός αυτό 
ουσιαστικά αποτελεί και µια µεγάλη πρόσκληση για τους ∆ήµους που καλούνται 
να διαχειριστούν τα απορρίµµατά τους, καθώς καλούνται να εφαρµόσουν την 
καλύτερη δυνατή λύση και µάλιστα έχοντας στη διάθεσή τους περιορισµένους 
οικονοµικούς πόρους. 

Οι Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) αποτελούν ένα 
πρόσφατο παράδειγµα για την οικονοµική ενίσχυση και ταχύτερη υλοποίηση 
ολοκληρωµένων έργων διαχείρισης απορριµµάτων. Πρόκειται για ένα σχετικά 
καινούργιο θεσµό για πολλές χώρες ανάµεσά τους η Βραζιλία (Marconsin & 
Rosa 2013) και η Ελλάδα, που έχει ως στόχο την αξιοποίηση σύγχρονων µέσων 
για τη δηµιουργία υποδοµών και υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα και την 
οικονοµική ανάπτυξη µέσα από την απελευθέρωση πόρων δηµιουργώντας 
παράλληλα νέες αγορές για επενδύσεις σε ιδιωτικούς φορείς (Σ∆ΙΤ 2014). 
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3. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ:  
Η οικονοµική προσέγγιση 

Ένα αγαθό έχει εννοιολογική σηµασία στην κοινωνία µέσα από την παροχή 
του. Η παροχή µπορεί να είναι δωρεάν ή να προσφέρεται αντάλλαγµα για την 
απόκτηση του.  Η αειφορική διαχείριση και παροχή των δηµόσιων αγαθών 
προκειµένου να µην δηµιουργούν κοινωνικούς αποκλεισµούς και άρα 
ανισότητες. Ανάλογα µε τις ιδιότητες, την φύση και την διαχείριση των αγαθών 
καθορίζεται η επιλογή του τρόπου µε τον οποίο πρέπει να παρέχεται το κάθε 
δηµόσιο αγαθό. Άρα βασική προϋπόθεση για την δίκαιη διάθεση του δηµόσιο 
αγαθό είναι η αποτελεσµατική παροχή του το οποίο αναπτύσσεται αναλυτικά 
στην συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου. Ωστόσο κάθε οικονοµία δέχεται 
παρεµβάσεις ορισµένες από αυτές προέρχεται από στρεβλώσεις όπως το 
πρόβληµα της ιδιοκτησίας των ∆ηµόσιων αγαθών και η διαφορά µεταξύ αξίας 
και τιµής, που οδηγούν τελικά και στην ύπαρξη εξωτερικών οικονοµιών που 
διαχειρίζονται παράλληλα τα ∆ηµόσια αγαθά. Προκειµένου να γίνει κατανοητή η 
στρέβλωση αναπτύσσεται και η έννοια της παροχής των ιδιωτικών αγαθών και η 
σύγκριση ανάµεσα στις δύο περιπτώσεις. Η έννοια της κοινοκτηµοσύνης είναι 
βασική έννοια για την κατανόηση. Επί πλέων να γίνει γίνουν πιο εύκολα 
αντιληπτές οι έννοιες του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάζουµε την περίπτωση 
του νερού ενός βασικού δηµόσιου αγαθού που η αναγκαιότητα του έχει 
αναγνωρισθεί από την απαρχή του ανθρώπινου είδους. Για αυτό το λόγο και 
στην συνέχεια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας προκειµένου να 
προχωρήσουµε στην απόδειξη του ερευνητικού ερωτήµατος θα προχωρήσουµε 
στην άµεση σύγκρισης της περίπτωσης του νερού µε αυτήν των Αστικών 
Απορριµµάτων.  

3.1 Αποτελεσµατική παροχή δηµόσιων αγαθών 

Η αριστοποίηση από κοινωνική άποψη απαιτεί το οριακό κοινωνικό όφελος 
(SMB) να είναι ίσο µε το οριακό κοινωνικό κόστος (SMC). 

∆ιευκρινήσεις: 

- Οριακό κοινωνικό όφελος (SMB): Η αξία για την κοινωνία από την 
κατανάλωση µιας επιπλέον µονάδας αγαθού. 

- Οριακό κοινωνικό κόστος (SMC): Το κόστος της κοινωνίας από την 
παραγωγή µιας επιπλέον µονάδας αγαθού. 

 

Έστω ότι οι άνθρωποι έχουν να επιλέξουν µεταξύ ενός ιδιωτικού αγαθού (x) 
και ενός δηµόσιου αγαθού (G). 

- Το οριακό όφελος (προθυµία πληρωµής) του G από το άτοµο i είναι: 

������ =  �	
�

�	��
 

- Το οριακό κοινωνικό όφελος (SMB) είναι το άθροισµα του οφέλους όλων 
των ατόµων: 
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Η αποτελεσµατικότητα στην παροχή του δηµόσιου αγαθού προϋποθέτει 
τον κανόνα του Samuelson : 

 

� ���  =  ��



���
 

 

∆ηλαδή πρέπει να εκπληρώνονται ταυτόχρονα οι εξής προϋποθέσεις: 

(1) Όλοι καταναλώνουν την ίδια ποσότητα, G 

(2) Το οριακό όφελος διαφέρει από άτοµο σε άτοµο. 

(3) Η Αποτελεσµατικότητα επιβάλλει το άθροισµα των ατοµικών οριακών 
ωφελειών να είναι ίσο µε το οριακό κόστος του αγαθού. 

Μαθηματική Προσέγγιση του κανόνα. 

Έστω δύο άτοµα το 1 και το 2 που καταναλώνουν το ιδιωτικό αγαθό Χ και 
το δηµόσιο αγαθό G και έχουν αντίστοιχο εισόδηµα M1, M2. Ισχύει δε ότι οι τιµές 
των Χ και G είναι αντίστοιχα ΡX και ΡG Ζητείται να υπολογισθεί η ποσότητα του 
δηµόσιου αγαθού G που ικανοποιεί το κάθε άτοµο. 

Ανάλυση 

Ισχύει ότι η ποσότητα του G είναι κοινή και για τα δύο άτοµα, αφού το 
αγαθό αυτό είναι δηµόσιο. Εποµένως η άριστη παροχή (ποσότητα)του 
δηµόσιου αγαθού G και για τα δύο άτοµα, είναι αυτή που µεγιστοποιεί την 
ωφέλεια τους στα πλαίσια των εισοδηµατικών δυνατοτήτων τους τα παραπάνω 
απεικονίζονται ως εξής: 

Max U1(X1,G) + U2(X2,G) => PX X1 + ΡX Χ2 + 2*PGG = M1 + Μ2 

όπου: 

Χ1: η ποσότητα του ιδιωτικού αγαθού Χ για το άτοµο 1, 

Χ2: η ποσότητα του ιδιωτικού αγαθού Χ για το άτοµο 2, 

G: η κοινή ποσότητα του δηµόσιου αγαθού G για κάθε άτοµο. 

 

Διαγραμματική προσέγγιση 

(α) Το Οριακό Κοινωνικό Όφελος µπορεί να παρασταθεί µε τη συνολική 
καµπύλη ζήτησης. 

- Η καµπύλη κάθε ατόµου αντιπροσωπεύει το όφελος (την προθυµία 
πληρωµής) για κάθε επιπλέον µονάδα αγαθού. 

- Η συνολική καµπύλη ζήτησης αντιπροσωπεύει το συνολικό όφελος (τη 
συνολική προθυµία πληρωµής) για µια επιπλέον µονάδα αγαθού. 

(β) Το οριακό κοινωνικό κόστος µπορεί να παρασταθεί µε τη συνολική 
καµπύλη προσφοράς. Ισχύουν δε τα εξής: 
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- το κάθε άτοµο καταναλώνει την ίδια ποσότητα δηµόσιου αγαθού. 

- Το οριακό όφελος, δηλαδή η προθυµία πληρωµής είναι διαφορετική για 
κάθε άτοµο. 

Για να συναγάγουµε τη συνολική καµπύλη ζήτησης, κρατούµε σταθερή την 
ποσότητα και προσθέτουµε τις ατοµικές καµπύλες ζήτησης (τα ατοµικά οφέλη) 
για να βρούµε το συνολικό όφελος, δηλαδή κάνουµε κάθετη άθροιση των 
ατοµικών καµπύλων ζήτησης. Το σηµείο τοµής των καµπυλών συνολικής 
ζήτησης και συνολικής προσφοράς είναι σηµείο ισορροπίας και άρα 
αντιπροσωπεύει την άριστη ποσότητα του δηµόσιου αγαθού και για τα δύο 
άτοµα, δηλαδή για την κοινωνία συνολικά, αν υποθέσουµε ότι αυτή αποτελείται 
από δύο άτοµα. Το αποτέλεσµα αυτό είναι αποτελεσµατικό κατά 
Pareto.(∆ιάγραµµα 4) 

 

∆ιάγραµµα 4. Άριστη ποσότητα του δηµόσιου αγαθού - Σηµείο ισορροπίας. 

3.2 Αποτελεσµατική παροχή ιδιωτικών αγαθών 

Για να αποσαφηνισθεί και εµπεδωθεί καλύτερα ο µηχανισµός της 
αποτελεσµατικής παροχής των δηµοσίων αγαθών αφενός και αφετέρου για να 
δειχθούν οι διαφορές της αποτελεσµατικής παροχής µεταξύ δηµόσιων και 
ιδιωτικών αγαθών, ακολουθεί η παρουσίαση διαγραµµατικά του µηχανισµού της 
αποτελεσµατικής παροχής ιδιωτικών αγαθών. 

Όπως έχουµε δει η συνολική καµπύλη ζήτησης συνάγεται από το άθροισµα 
των επιµέρους καµπυλών ζήτησης των ατόµων. 

Ισχύουν δε τα εξής: 

- Κάθε σηµείο στην καµπύλη ζήτησης κάθε ατόµου αντιπροσωπεύει την 
προθυµία του να πληρώσει για κάθε µια επιπλέον µονάδα του αγαθού. 

- Άρα κάθε σηµείο της καµπύλης ζήτησης δείχνει το οριακό όφελος του 
ατόµου από την κατανάλωση µιας επιπλέον µονάδας του αγαθού. 

- Η καµπύλη ζήτησης είναι η καµπύλη οριακού οφέλους. 

Ας υποθέσουµε ότι τα άτοµα έχουν να επιλέξουν µεταξύ Μ και Σ, δύο 
ιδιωτικών αγαθών που παρέχονται από το δηµόσιο. 

Επειδή η ποσότητα του ιδιωτικού αγαθού που καταναλώνεται από το 
οποιοδήποτε άτοµο i δεν µπορεί να καταναλωθεί από άλλα άτοµα, το ιδιωτικό 
οριακό όφελος ταυτίζεται µε το κοινωνικό οριακό όφελος. Άρα στην περίπτωση 
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αυτή το κοινωνικό οριακό όφελος (SMB)= ιδιωτικό οριακό όφελος (PMB). 

Με δεδοµένο ότι το οριακό όφελος είναι ίσο µε τον οριακό λόγο 
υποκατάστασης µεταξύ του αγαθού αυτού και ενός άλλου αγαθού π.χ. του 
αγαθού αναφοράς, έχουµε ότι SMB = MRSmh, όπου "i" είναι το κάθε άτοµο στην 
κοινωνία. 

Γνωρίζουµε ότι, το οριακό όφελος του ατόµου από ένα ιδιωτικό αγαθό 
πρέπει να είναι ίσο µε το οριακό κόστος, δηλαδή για τα ιδιωτικά αγαθά η 
αποτελεσµατικότητα απαιτεί: MRSMH = MCM. 

Ας υποθέσουµε ότι έχουµε δύο άτοµα (1 και 2) και το καθένα καταναλώνει 
δύο ίδια ιδιωτικά αγαθά Χ και Y, µε τιµές ΡΧ και ΡΥ, αντίστοιχα. 

Τα άτοµα έχουν αντίστοιχα εισόδηµα Μ1 και Μ2. 

Ας θεωρήσουµε το αγαθό Χ ως αγαθό αναφοράς, οπότε η σχετική τιµή 
του Y είναι Ρ=(ΡΥ/ΡΧ) 

Το άριστο επίπεδο παροχής των ιδιωτικών αγαθών δίνεται από τη λύση του 
προβλήµατος: 

Max U1(X1,Y1) + U2(X2,Y2)  =>  Χ1 + Χ2 + PY1 + ΡY2 = Μ1 + Μ2 

όπου: Χ1,Χ2,Υ1,Υ2 οι ποσότητες των δύο ιδιωτικών αγαθών για τα δυο άτοµα 
αντίστοιχα. 

Για ένα ιδιωτικό αγαθό, οι καταναλωτές ζητούν διαφορετικές ποσότητες 
στην ίδια τιµή. 

Για να βρούµε τη συνολική ζήτηση ενός αγαθού (πχ µήλα), ορίζουµε µια 
κοινή τιµή που ισχύει για όλα τα άτοµα και προσθέτουµε οριζόντια τις ποσότητες 
που ζητούνται από όλα τα άτοµα στην τιµή αυτή, όπως δείχνει το παρακάτω 
∆ιάγραµµα 5: 

 

∆ιάγραµµα 5. Σηµεία ισορροπίας ιδιωτικού αγαθού. 

 

Το σηµείο τοµής των καµπυλών συνολικής ζήτησης και συνολικής 
προσφοράς είναι σηµείο ισορροπίας και άρα αντιπροσωπεύει την άριστη 
ποσότητα του ιδιωτικού αγαθού για όλα τα άτοµα, που αποτελεί το άθροισµα 
των επιµέρους ατοµικών ποσοτήτων. 

Το αποτέλεσµα αυτό είναι αποτελεσµατικό κατά Pareto. 
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3.3 Σύγκριση για την άριστη παροχή ιδιωτικών και δηµόσιων αγαθών 

(α) ∆ηµόσια αγαθά. 

Η συνολική καµπύλη ζήτησης συνάγεται µε κάθετη άθροιση των ατοµικών 
καµπυλών ζήτησης. 
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 (β) Ιδιωτικά αγαθά. 

Η συνολική καµπύλη ζήτησης συνάγεται µε οριζόντια άθροιση των 
ατοµικών καµπυλών ζήτησης. 

P� =  MC� ,              MRS �! =  P 
P�

=  MRT�  

3.4 Αποτελεσµατική εφαρµογή παροχής ιδιωτικών και δηµόσιων 
αγαθών 

Προκειµένου να γίνει αντιληπτή η εφαρµογή παροχής ιδιωτικών και 
δηµόσιων αγαθών η ανάλυση θα γίνει µέσο δύο ενδεικτικών περιπτώσεων υπό 
την µορφή παραδειγµάτων: 

Ανάλυση διαχείρισης αποτελεσµατικής παροχής ενός αγαθού ιδιωτικού 
και δηµοσίου. 

Έστω δύο άτοµα ο Α και Ε, τα οποία έχουν τις εξής συναρτήσεις ζήτησης 
και αντιµετωπίζουν την εξής συνάρτηση οριακού κόστους: 

P# = 100 −  �
'  Q#  (1) 

P) = 200 −  Q)  (2) 

MC =  '
+  Q    (3) 

 (α) Στην περίπτωση που το αγαθό είναι Ιδιωτικό 

Σε µια ανταγωνιστική αγορά ισχύουν: 

- Η καµπύλη συνολικής ζήτησης είναι ίση µε το οριζόντιο άθροισµα των 
καµπυλών ζήτησης του Α και Ε, δηλαδή Q= QA+QE (4) 

- Ο Α και Ε πληρώνει την ίδια τιµή που είναι ίση µε το οριακό κόστος, 
δηλαδή ΡΑ = ΡΕ = Ρ = MC (5) 

Εποµένως για τον υπολογισµό της κοινής τιµής, αν λύσουµε αρχικά τις (1), 
(2) ως προς QA και QE θα έχουµε: 

P# = 100 −  � 
'  Q#  =>     Q# =  200 − 2P#  (6) 

ΡΕ = 200 - QE => QE = 200 - ΡΕ (7) 

Άρα από την (4) θα έχουµε 
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Q = QA + QE = 200 — 2ΡΑ + 200 — ΡΕ => λόγω της (5) 

Q = 400 — 3Ρ (8) 

Στην συνέχεια η (3) λόγω της (5) µετατρέπεται ως εξής: 

 

MC = — Q => Ρ = 0,67Q => λόγω της (8) 

Ρ = 0,67 X (400 - 3Ρ) => Ρ = 89,04 κοινή τιµή. 

Μετά τον υπολογισµό της κοινής τιµής για τα άτοµα Α και Ε θα 
υπολογισθούν οι ποσότητες του αγαθού για το καθένα χωριστά, λύνοντας τις 
(1) και (2) ως εξής: 

ΡΑ = 100 – 1/2 QA => 0,5QA = 100 - ΡΑ => QA = 200 - 2ΡΑ = 200 - 2 x 89,04 = 21,93 

ΡΕ = 200 - QE => QE = 200 - ΡΕ = 200 - 89,04 = 110,96 

∆ηλαδή στους Α και Ε θα προσφερθεί κοινή τιµή ιδιωτικού αγαθού 89,04 µε 
αντίστοιχες ποσότητες QA=21,93 και QE=110,96. 

(β) Στην περίπτωση που το αγαθό είναι δηµόσιο 

Σε µια ανταγωνιστική αγορά ισχύουν: 

- Η καµπύλη συνολικής ζήτησης είναι ίση µε το κάθετο άθροισµα των 
καµπυλών ζήτησης του Α και Ε, δηλαδή P= PA+PE (4) 

- Ο Α και Ε απολαµβάνει την ίδια ποσότητα, δηλαδή Q=QΑ=QΕ (5) 

- Ρ=MC (6) 

Εποµένως για τον υπολογισµό της κοινής ποσότητας από την (4) λόγω 
των (1), (2) θα έχουµε: 

Ρ = 100- 1/2 QA + 200 — QE => λόγω (5) 

Ρ = 300 — 1,5Q => λόγω (6) 

MC = 300 — 1,5Q => λόγω (3) 

2/3Q = 300 — 1,5Q => Q = 300/2,17 = 138,46 η κοινή ποσότητα. 

Στην συνέχεια µετά τον υπολογισµό της κοινής ποσότητας για τα άτοµα Α 
και Ε θα υπολογισθούν η τιµή του αγαθού για το καθένα χωριστά, λύνοντας τις 
(1) και (2) ως εξής: 

ΡΑ = 100 – 1/2 QA => ΡΑ = 100 - 0,5 x 138,46 = 30,77 

ΡΕ = 200 - QE => ΡΕ = 200 - 138,46 = 61,54 

∆ηλαδή στους Α και Ε θα προσφερθεί κοινή ποσότητα δηµόσιου αγαθού 
138,46 µε αντίστοιχες τιµές PA=30,77 και PE=61,54. 

Συµπέρασµα: 

Παρατηρούµε ότι συµφέρει περισσότερο τα δύο άτοµα όταν η παροχή του 
αγαθού γίνεται από το δηµόσιο, αφού όπως προέκυψε παραπάνω η κοινή 
ποσότητα του αγαθού ως δηµόσιο είναι µεγαλύτερη από τις επιµέρους 
ποσότητες των δύο ατόµων όταν το αγαθό είναι ιδιωτικό, οι δε επιµέρους τιµές 
του αγαθού ως δηµόσιο για τα δύο άτοµα είναι µικρότερες από την κοινή τιµή 
όταν το αγαθό είναι ιδιωτικό. 
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Ανάλυση περίπτωσης διαχείρισης για κάθε άτοµο, τιµής και ποσότητας, 
για αποτελεσµατική παροχή ενός αγαθού ιδιωτικού και δηµόσιου. 

Έστω δύο άτοµα ο Α και Ε, τα οποία έχουν τις εξής συναρτήσεις ζήτησης 
και αντιµετωπίζουν την εξής συνάρτηση οριακού κόστους: 

QA = 300 - 6ΡΑ (1) 

QE = 225 — 5ΡΕ (2) 

MC = 0,5Q (3) 

 (α) Στην περίπτωση που το αγαθού είναι Ιδιωτικό 

Σε µια ανταγωνιστική αγορά ισχύουν: 

- Η καµπύλη συνολικής ζήτησης είναι ίση µε το οριζόντιο άθροισµα των 
καµπυλών ζήτησης του Α και Ε, δηλαδή Q= QA+QE (4) 

- Ο Α και Ε πληρώνει την ίδια τιµή που είναι ίση µε το οριακό κόστος, 
δηλαδή ΡΑ= ΡΕ =P=MC(5) 

Εποµένως για τον υπολογισµό της κοινής τιµής από την (4) λόγω των(1), 
(2) θα έχουµε: 

Q = 300 - 6ΡΑ + 225 - 5ΡΕ => λόγω της (5) 

Q = 525 - IIP => Ρ = 47,73 - 0,09Q (6) 

Στην συνέχεια, γνωρίζοντας ότι MC=P, από την (3) θα έχουµε: 

Ρ = 0,5Q => Q = 2Ρ (7) 

Εποµένως λόγω της (7) η (6) µετατρέπεται ως εξής: 

Ρ = 47,73 - 0,09 Χ 2Ρ => Ρ = 47,73 - 0,18Ρ => P = -.,.+
�,�/  = 40,38  η κοινή τιµή. 

Μετά τον υπολογισµό της κοινής τιµής για τα άτοµα Α και Ε θα 
υπολογισθούν οι ποσότητες του αγαθού για το καθένα χωριστά, λύνοντας τις 
(1) και (2) ως εξής: 

QA = 300 - 6 X 40,38 = 57, 69 

QE = 225 - 5 X 40,38 = 23,08 

∆ηλαδή στους Α και Ε θα προσφερθεί κοινή τιµήιδιωτικούαγαθού40,38 µε 
αντίστοιχες ποσότητες QA=57,69 και QE=23,08. 

(β) Στην περίπτωση που το αγαθό είναι δηµόσιο 

Σε µια ανταγωνιστική αγορά ισχύουν: 

 

- Η καµπύλη συνολικής ζήτησης είναι ίση µε το κάθετο άθροισµα των 
καµπυλών ζήτησης του Α και Ε, δηλαδή P= PA+PE (4) 

- Ο Α και Ε απολαµβάνει την ίδια ποσότητα, δηλαδή Q=QA= QE (5) 

- Ρ=MC (6) 

Εποµένως για τον υπολογισµό της κοινής ποσότητας, αρχικά αν λύσουµε 
τις (1), (2) ως προς PA&PE θα έχουµε: 

QA = 300 - 6ΡΑ => ΡΑ = 50 - 0,17QA QE = 225 - 5ΡΕ => ΡΕ = 45 - 0,20QE 
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Άρα από την 4) θα έχουµε: 

Ρ = 50 - 0,17QA + 45 - 0,20QE => λόγω της (5) 

Ρ = 95 - 0,37Q (7) 

Στην συνέχεια η (3) λόγω των (5) και (6) µετατρέπεται ως εξής: 

Ρ = 0,5Q => λόγω της (7) 

P = 95 - 0,37Q = 0,5Q => Q =  34
5,/.  = 109,62 η κοινή ποσότητα. 

 

Στην συνέχεια για τον υπολογισµό των τιµών για το καθένα άτοµο χωριστά 
θα λύσουµε τις (1) και (2) ως εξής: 

Q# = 300 − 6P#  =>  P# =  300
6 − 1

6   x 109,62 = 31,73 

Q) = 225 − 5P)   =>  P) =  225
5 −  15   x 109,62 = 21,92 

∆ηλαδή στους Α και Ε θα προσφερθεί κοινή ποσότητα δηµόσιου αγαθού 
109,62 µε αντίστοιχες τιµές PA=31,73 και PE=21,92. 

Συµπέρασµα: 

Παρατηρούµε ότι συµφέρει περισσότερο τα δύο άτοµα όταν η παροχή του 
αγαθού γίνεται από το δηµόσιο, αφού όπως προέκυψε παραπάνω η κοινή 
ποσότητα του αγαθού ως δηµόσιο είναι µεγαλύτερη από τις επιµέρους 
ποσότητες των δύο ατόµων όταν το αγαθό είναι ιδιωτικό, οι δε επιµέρους τιµές 
του αγαθού ως δηµόσιο για τα δύο άτοµα είναι µικρότερες από την κοινή τιµή 
όταν το αγαθό είναι ιδιωτικό. 

3.5  Η έννοια των εξωτερικών οικονοµιών και η σχέση τους µε τα Αγαθά 

Η περιβαλλοντική οικονοµία στηρίζεται στην υπόθεση ότι, όλες οι 
λειτουργίες, που παρέχονται από το φυσικό περιβάλλον, έχουν µια οικονοµική 
αξία, η οποία θα ήταν έκδηλη εάν οι λειτουργίες ήταν ενταγµένες σε µια 
πραγµατική αγορά (Turner et al., 1994). Οι παράγοντες που κατέχουν 
καθοριστικό ρόλο στην ανεπάρκεια των µηχανισµών αγοράς είναι το πρόβληµα 
της ιδιοκτησίας των κοινών αγαθών και η διαφορά µεταξύ αξίας και τιµής, που 
οδηγούν τελικά και στην ύπαρξη εξωτερικών οικονοµιών (Pearse & Turner, 1990; 
Cropper & Oates, 1992; Tietenberg, 1992; Turner et al., 1994; Kula, 1994; Κώττης, 
1994). 

Στις «τέλειες» αγορές, η τιµή ενός προϊόντος προσδιορίζεται από το σηµείο 
τοµής των καµπύλων προσφοράς και ζήτησης. Η καµπύλη της ζήτησης 
εκφράζει την οριακή προθυµία πληρωµής για το αγαθό, ενώ η καµπύλη 
προσφοράς του οριακό κόστος παραγωγής του. Ως εκ τούτου το σηµείο 
ισορροπίας στην τιµή P* και στην ποσότητα Q* είναι αυτό για το οποίο ισχύει: 

οριακό κοινωνικό κόστος του Χ = οριακή προθυµία για πληρωµή του Χ 

Όταν η καµπύλη του οριακού κόστους περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία του 
κόστους παραγωγής ενός αγαθού τότε καλείται καµπύλη του οριακού 
κοινωνικού κόστους και η τιµή αγοράς είναι στο σηµείο στο οποίο το οριακό 
κοινωνικό κόστος είναι ίσο µε τη ζήτηση (οριακή προθυµία πληρωµής) για το 
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αγαθό (∆ιάγραµµα 6). 

 

∆ιάγραµµα 6. Σηµείο ισορροπίας "τέλειας" αγοράς. 

Στην πράξη ωστόσο, οι αγορές δεν λειτουργούν τόσο αποτελεσµατικά. Η 
απουσία δικαιωµάτων ιδιοκτησίας στα περιβαλλοντικά και σε άλλα δηµόσια 
αγαθά και η ταύτιση της αξίας ενός αγαθού µε την τιµή του (για τα περισσότερα 
περιβαλλοντικά αγαθά η τιµή αγοράς είναι µηδενική) έχουν ως αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία εξωτερικών οικονοµιών (ή απλά εξωτερικοτήτων). Οι στρεβλώσεις 
αυτές είναι από τους σηµαντικότερους λόγους για τους οποίους διαφέρει το 
ιδιωτικό από το κοινωνικό κόστος, αφού το οριακό κόστος παραγωγής δεν 
ενσωµατώνει το πραγµατικό κόστος που δηµιουργείται στην κοινωνία κατά την 
παραγωγική διαδικασία (π.χ. η τιµή χρέωσης του αρδευτικού νερού σε συνθήκες 
έλλειψης δεν λαµβάνει υπόψη το κόστος ευκαιρίας του πόρου σε άλλες 
ανταγωνιστικές χρήσεις). ∆ηλαδή οι δραστηριότητες κάποιων οικονοµικών 
µονάδων µπορούν να έχουν επιδράσεις σε άλλες οικονοµικές µονάδες που δεν 
λαµβάνονται υπόψη από τις πρώτες. 

Γενικά εξωτερικότητες εµφανίζονται όταν οι ενέργειες ενός οικονοµικού 
υποκειµένου Α προκαλούν µεταβολή της ευηµερίας ενός οικονοµικού 
υποκειµένου Β (θετικές ή αρνητικές) και ο Β δεν πληρώνει ή δεν αποζηµιώνεται για 
τη µεταβολή της ευηµερίας του, καθώς δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει µε 
κάποιο τρόπο τις ενέργειες του Α. Η ρύπανση των νερών, του αέρα, κ.λπ., από 
µια βιοµηχανική δραστηριότητα αποτελεί κλασικό παράδειγµα αρνητικής 
εξωτερικής οικονοµίας. Παραδείγµατα θετικών εξωτερικών οικονοµιών 
αποτελούν τα µειωµένα ποσοστά εγκληµατικότητας που συνδέονται µε την 
εκπαίδευση, η µείωση της θνησιµότητας από µια µεταδοτική ασθένεια λόγω του 
εµβολιασµού των ατόµων ή η βελτίωση της ποιότητας του νερού µιας λίµνης 
λόγω της εγκατάστασης µονάδας βιολογικού καθαρισµού από µια βιοµηχανία. 

Οι εξωτερικότητες οδηγούν γενικά σε ανεπαρκή κατανοµή των πόρων και 
των παραγωγικών συντελεστών, σε µη ορθολογική διαχείριση των φυσικών 
πόρων και, τελικά, σε µη αποδεκτές κοινωνικές λύσεις.  

3.6 Η κοινοκτηµοσύνη των δηµόσιων αγαθών 

Το δικαίωµα της ιδιοκτησίας αναφέρεται σε ένα σύνολο νοµικών τίτλων που 
ορίζουν τα δικαιώµατα του ιδιοκτήτη, τα προνόµια και τους περιορισµούς για τη 
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χρήση των πόρων (Βλάχου, 2001). Εφόσον τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας είναι 
καθορισµένα µε σαφήνεια και χαρακτηρίζονται από τις ακόλουθες ιδιότητες, 
µπορούν να οδηγήσουν σε καλή λειτουργία του συστήµατος της ελεύθερης 
αγοράς (Tietenberg, 1992): 

- Καθολικότητα: όλοι οι πόροι έχουν τίτλους ατοµικής ιδιοκτησίας που 
προσδιορίζουν τα προνόµια και τους περιορισµούς για τη χρήση των. 

- ∆υνατότητα αποκλεισµού: ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωµα της παρεµπόδισης 
τρίτων από το να ασκούν δικαιώµατα ανάλογα µε αυτά του ιδιοκτήτη. 

- ∆υνατότητα µεταβίβασης: τα δικαιώµατα µπορούν να µεταβιβαστούν από 
τον ιδιοκτήτη σε τρίτους είτε στο σύνολό τους είτε µερικώς (π.χ. µε πώληση 
ή ενοικίαση, αντίστοιχα). 

- ∆υνατότητα επιβολής και κατοχύρωσης: τα δικαιώµατα του ιδιοκτήτη 
εξασφαλίζονται από υφαρπαγή ή καταπάτηση από τρίτους. 

Υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις, η αγορά µπορεί να λειτουργήσει 
‘ιδανικά’ υπό την έννοια ότι υπάρχουν δοσµένες τιµές για τα αγαθά και ο µεν 
καταναλωτής αποφασίζει να αγοράσει τις ποσότητες εκείνες που µεγιστοποιούν 
τη χρησιµότητά του (δηλ. µεγιστοποιούν το πλεόνασµα του καταναλωτή) και, 
αντίστοιχα, ο παραγωγός παράγει και πουλά την ποσότητα που µεγιστοποιεί το 
πλεόνασµα του παραγωγού (Βλάχου, 2001). 

Κατά κανόνα, όµως, οι φυσικοί πόροι, όπως και τα δηµόσια αγαθά, 
χαρακτηρίζονται από αδιαιρετότητα στην κατανάλωση και στερούνται της 
δυνατότητας του αποκλεισµού. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει κοινή ιδιοκτησία 
του πόρου «χωρίς περιορισµό», δηλ. η χρήση δεν είναι περιορισµένη και η 
κατανάλωση γίνεται στη βάση του «όποιος προλάβει πρώτος». Η κατάσταση 
αυτή έχει ως αποτέλεσµα, στις περισσότερες περιπτώσεις, την υπερεκµετάλλευση 
και τελικά την καταστροφή του πόρου, ένα πρόβληµα αναγνωρισµένο από 
δεκαετίες.  

Μια λύση για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της καταστροφής των 
φυσικών πόρων προτάθηκε από τον Coase (1960), ο οποίος δηµοσίευσε µια 
εργασία (για την οποία έλαβε το Νόµπελ Οικονοµίας) στην οποία αποδεικνύει ότι: 
«σε περίπτωση ρύπανσης ενός πόρου ελεύθερης πρόσβασης, αν παραχωρηθεί 
το δικαίωµα ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε από τα δύο µέρη (αυτόν που ρυπαίνει ή 
αυτόν που υφίσταται τη ρύπανση) θα αναπτυχθεί αυτόµατα ένας µηχανισµός 
συναλλαγής που θα οδηγήσει στο άριστο επίπεδο ρύπανσης». Το θεώρηµα του 
Coase εφαρµόζεται υπό τις παραδοχές ότι: 

(α) ο αριθµός των συναλλασσόµενων είναι µικρός, έτσι ώστε να µπορέσει 
να υπάρξει συνεύρεση και καθορισµός του αντιτίµου και 

(β) το κόστος διαπραγµάτευσης είναι µικρό, έτσι ώστε να µην 
αποθαρρύνονται οι συναλλασσόµενοι. 

Είναι προφανές ότι στην πράξη σπάνια οι δύο αυτές προϋποθέσεις 
πληρούνται. Ωστόσο, η συµβολή του θεωρήµατος στην ανάδειξη της σηµασίας 
των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας είναι σηµαντική. 
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3.7 Η διαφορά αξίας και τιµής το παράδειγµα του Νερού 

Σύµφωνα µε τις αρχές της νεοκλασικής οικονοµικής θεωρίας, ένα αγαθό 
αποκτά αξία όταν χαρακτηρίζεται από σπανιότητα και χρησιµότητα. Η αξία αυτή, 
θεωρητικά, αντανακλάται στην τιµή αγοράς του αγαθού. 

Εάν ισχύει η παραπάνω διαπίστωση, σε όλες τις περιπτώσεις, τότε αξία µπορούν 
να έχουν µόνο τα αγαθά που πωλούνται στην αγορά. Αγαθά που δεν 
πωλούνται στην αγορά - συµπεριλαµβανοµένων των αγαθών και των 
υπηρεσιών του περιβάλλοντος, αλλά και των δηµόσιων αγαθών γενικότερα - δεν 
µπορούν να έχουν οικονοµική αξία. Υπό αυτές τις συνθήκες, για παράδειγµα, το 
νερό έχει οικονοµική αξία µόνο όταν η προσφορά του είναι περιορισµένη, σε 
σχέση µε τη ζήτηση. Το νερό σε συνθήκες σπανιότητας αποκτά οικονοµική αξία 
επειδή πολλοί χρήστες ανταγωνίζονται για τη χρήση του, χωρίς να µπορούν να 
καλυφθούν οι ανάγκες όλων (∆ιάγραµµα 7). 

Σε ένα τέτοιο σύστηµα αγοράς, η αξία του νερού, καθορίζεται από την τιµή 
του, η οποία χρησιµεύει ως οδηγός για την κατανοµή του νερού µεταξύ των 
εναλλακτικών του χρήσεων και κατευθύνει, θεωρητικά, το νερό στις χρήσεις που 
µεγιστοποιούν την απόδοση του πόρου. Όταν το νερό είναι διαθέσιµο πρακτικά 
σε απεριόριστες ποσότητες, τότε θεωρείται ως ελεύθερο αγαθό, υπό την 
οικονοµική έννοια, και δεν έχει τιµή άρα ούτε αξία. Η αντίληψη αυτή έρχεται σε 
αντίθεση µε την αίσθηση του τι είναι πολύτιµο και στην πραγµατικότητα εκφράζει 
τη διαφορά µεταξύ αξίας και τιµής, αφού, αγαθά χωρίς αγοραία τιµή µπορούν 
να έχουν οικονοµική αξία. 

Αυτή η επισήµανση έγινε αρχικά τον 19ο αιώνα από τον Dupuit (1844) και 
τον Marshall (1879). Η διάκριση µεταξύ της τιµής και της αξίας γίνεται κατανοητή 
από τον Adam Smith το 1776 µε το παράδοξο του νερού και των διαµαντιών: 

«...Η λέξη αξία έχει δύο διαφορετικές έννοιες και εκφράζει µερικές φορές τη 
χρησιµότητα κάποιου αντικειµένου και µερικές φορές τη δύναµη της αγοράς 
άλλων αγαθών από την κατοχή αυτού του αντικειµένου. Το ένα καλείται ‘αξία 
χρήσης’ και το άλλο ‘αξία ανταλλαγής’. Τα πράγµατα που έχουν τη µέγιστη αξία 
χρήσης έχουν συχνά ελάχιστη ή καµία αξία ανταλλαγής και αντίθετα αυτά που 

∆ιάγραµµα 7. Μετατροπή του νερού σε ∆ηµόσιο αγαθό. 
(Πηγή Κώττης, 1994) 
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έχουν τη µέγιστη αξία ανταλλαγής έχουν συχνά ελάχιστη ή καµία αξία χρήσης. 
Τίποτα δεν είναι πιο χρήσιµο από το νερό αλλά δεν µπορείς να αγοράσεις τίποτα 
σε αντάλλαγµα αυτού. Ένα διαµάντι, αντίθετα, έχει λιγοστή αξία χρήσης αλλά 
µπορείς να αγοράσεις µια πολύ µεγάλη ποσότητα άλλων αγαθών...». 

Η καµπύλη ζήτησης ενός προϊόντος εκφράζει το ανώτερο χρηµατικό ποσό 
που είναι διατεθειµένος να δαπανήσει κάποιος καταναλωτής για διαφορετικές 
ποσότητες ενός αγαθού. Όµως, ο καταναλωτής αγοράζει όλες τις ποσότητες 
στην ίδια τιµή. Η διαφορά µεταξύ των χρηµάτων που δαπάνησε ο καταναλωτής 
βάσει της τιµής αγοράς (πραγµατική δαπάνη) και των χρηµάτων που θα ήταν 
διατεθειµένος να δαπανήσει βάσει της µέγιστης προθυµίας πληρωµής (η οποία 
εκφράζει το συνολικό όφελος ή τη χρησιµότητα του προϊόντος για τον 
καταναλωτή) καλείται πλεόνασµα καταναλωτή. 

Τα παραπάνω φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 8. Ο καταναλωτής αγόρασε 
ποσότητα Q ίση µε το ΟΓ. Για την ποσότητα αυτή δαπάνησε συνολικά, βάσει της 
τιµής Ρ, χρήµατα που αντιστοιχούν στο εµβαδόν του ορθογωνίου ΟΡΒΓ. Ο 
καταναλωτής θα ήταν διατεθειµένος να πληρώσει όµως το ποσό που αντιστοιχεί 
στο τραπέζιο ΟΑΒΓ. Η διαφορά µεταξύ της πραγµατικής και της µέγιστης 
δαπάνης, ήτοι το τρίγωνο ΑΒΡ, είναι το πλεόνασµα του καταναλωτή.  

Επιστρέφοντας στο παράδοξο του Smith (∆ιάγραµµα 9) για το νερό και τα 
διαµάντια, η διαφορά µεταξύ των δύο έγκειται στο γεγονός ότι τα διαµάντια έχουν 
µεγάλη ανταλλακτική αξία, η οποία εκφράζεται µέσα από την αγοραία τιµή, ενώ 
το νερό έχει µεγάλη αξία χρήσης. Κατά συνέπεια, η συνολική αξία του νερού 
(δηλ. το άθροισµα της αγοραίας αξίας και του πλεονάσµατος του καταναλωτή) 
είναι πολύ µεγαλύτερη από τη συνολική αξία των διαµαντιών. 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 8. Πλεόνασµα του καταναλωτή. 
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∆ιάγραµµα 9. Το παράδοξο του Smith. 
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4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:  
Στο διεθνής περιβάλλον 

4.1 Η περιβαλλοντικές πρακτικές σε διεθνές επίπεδο: 
 Ιστορική Αναδροµή 

Οι Η.Π.Α. ήταν οι πρώτες που διαπίστωσαν την αξία στην κοινωνία και την 
οικονοµία της περιβαλλοντικής αποτίµησης οι οποίες ξεκίνησαν µετά από 
σηµαντικές καταστροφές του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη 
υπερεκµετάλλευση των πόρων από τις εταιρείες ειδικά κατά την διάρκεια αλλά και 
στην συνέχεια της οικονοµικής κρίσης από τις αρχές του 20ου αιώνα. Οι πρώτες 
αναφορές στην αποτίµηση των ∆ηµόσιων αγαθών εµφανίζονται, στο 
νοµοθετικό πλαίσιο των Η.Π.Α., ήδη, από τη δεκαετία του '30. Στην Πράξη Ελέγχου 
Πληµµύρων (Flood Control Act), το 1936, περιλαµβάνονται ορισµένες 
επισηµάνσεις για τα µη µετρήσιµα οικονοµικά µεγέθη και τον ρόλο που αυτά 
διαδραµατίζουν. Σηµείο αναφοράς όµως, αποτέλεσε το «Πράσινο Βιβλίο» (Green 
Book) του 1950, στο οποίο µε βάση την ανάλυση των επιπτώσεων των λεκανών 
απορροής των ποταµών, δόθηκε ένα πρώτο αποτελεσµατικό θεωρητικά πλαίσιο 
της οικονοµικής ανάλυσης της διαχείρισης και των επιπτώσεων αυτής  
(Hanemann, 1992). Συγκεκριµένα ο υπολογισµός του καθορισµού της αξίας των 
χώρων αναψυχής, είναι η αφετηρία που οδήγησε στην ανάπτυξη της µεθόδου 
Ανάλυσης Ταξιδιού, αποτελεί ένα ορόσηµο στην περιβαλλοντική αποτίµηση. 

Περί τα 1960, εισάγεται η Μέθοδος Υποθετικής Αξιολόγησης. Η αναγνώριση 
τόσο της µεθόδου Υποθετικής Αξιολόγησης  όσοι της µεθόδου Ανάλυσης 
Κόστους Ταξιδιού πραγµατοποιήθηκε επίσηµα το 1979 από το Συµβούλιο 
Υδάτινων Πόρων (Water Resource’s Council) στην αναθεώρηση των «Αρχών και 
Προτύπων για την αξιολόγηση υδάτινων έργων και προγραµµάτων» (Principles 
and Standards to Evaluate Water Projects).  

Η περιβαλλοντική αποτίµηση σε ευρύτερο επίπεδο πραγµατοποιείται 
χρονικά τις δεκαετίες '70 και '80 µε δύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα:  

1. η Προεδρική Εντολή Εκτέλεσης 12292/1981 (President’s Executive Order) 
σύµφωνα µε την οποία οι κρατικές υπηρεσίες πρέπει να επιλέγουν 
κανονισµούς που  µεγιστοποιούν το καθαρό Κοινωνικό Όφελος και  

2. η Πράξη Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Electric Consumers Act) 
του 1986 σύµφωνα µε την οποία απαιτούνταν από την Οµοσπονδιακή 
Επιτροπή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Federal Electric Utility Commission) να 
λαµβάνει υπόψη της, κατά τη διαδικασία έκδοσης νέων αδειών 
λειτουργίας ή επαναλειτουργίας υδροηλεκτρικών έργων, το κόστος των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Τέλος σηµεία αναφοράς για τις Η.Π.Α. σε σχέση µε την αλληλεπίδραση 
µεταξύ της περιβαλλοντικής αποτίµησης και της περιβαλλοντικής πολιτικής, 
αποτέλεσε η Πράξη CERCLA, (γνωστότερη ως Superfund), µε τις αναθεωρήσεις 
της, η οποία ψηφίστηκε αρχικά από το Κογκρέσο το ∆εκέµβριο του 1980. 
Σύµφωνα µε την συγκεκριµένη Πράξη, τα οµοσπονδιακά και πολιτειακά γραφεία 
καταστάθηκαν υπεύθυνα για τη διαχείριση των κρατικών φυσικών πόρων και 
έπρεπε να λάβουν µέτρα, ώστε να εκτιµήσουν και να αποκαταστήσουν 
περιβαλλοντικές ζηµιές, εντοπίζοντας και τους υπεύθυνους φορείς (Daum, 1993) 
ενώ  το Υπουργείο Εσωτερικών (Department of Interior), ήταν αρµόδιο για τον 
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καθορισµό των κριτηρίων αποτίµησης, εκδίδει οδηγίες ιεράρχησης των µεθόδων 
που µετά από δικαστικές αποφάσεις τροποποιείται έτσι ώστε οι αξίες µη-χρήσης 
πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στις µελέτες εκτίµησης περιβαλλοντικών ζηµιών 
και ως καλύτερη διαθέσιµη µέθοδος, για τον σκοπό αυτό, καθορίστηκε η 
Υποθετική Αξιολόγηση. (Hanemann, 1992; Shavel, 1993). 

Στην συνέχεια, το Ωκεανογραφικό και Ατµοσφαιρικό Εθνικό Συµβούλιο 
εκδίδει το 1994 προτεινόµενες οδηγίες για την εφαρµογή της µεθόδου της 
Υποθετικής Αξιολόγησης, οι οποίες λαµβάνουν τελική µορφή τον Ιανουάριο του 
1996. 

Οι µέθοδοι της αποτίµησης των ∆ηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών 
χρησιµοποιούνται βασικά σε 6 διαφορετικά πεδία: 

• στην αξιολόγηση των σχεδίων που σχετίζονται µε το περιβάλλον 

• στην αξιολόγηση και αναθεώρηση νοµικών διατάξεων (υλοποίηση 
πολιτικών) 

• στην αξιολόγηση της καταστροφής φυσικών πόρων 

• στην κοστολόγηση περιβαλλοντικών αγαθών 

• στην αξιολόγηση της διαχείρισης των ρύπων 

• στη λογιστική εκτίµηση του περιβάλλοντος. 

Αναφορικά µε το πεδίο της «Περιβαλλοντικής Λογιστικής» δεν υπάρχει, µέχρι 
σήµερα σχετικός νόµος, ο οποίος απαιτεί την αξιολόγηση περιβαλλοντικών 
δεδοµένων στον υπολογισµό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ), αν και 
έχουν καταβληθεί σχετικές προσπάθειες (Espinosa & Smith, 1994). 

Μία αξιοσηµείωτη έκδοση αποτελεί το Εγχειρίδιο Ολοκληρωµένης 
Περιβαλλοντικής και Οικονοµικής Λογιστικής (Handbook on Integrated 
Environmental and Economic Accounts) της Στατιστικής Υπηρεσίας των Η.Π.Α. 
(Statistical Division of the United States), το οποίο συµπληρώνει το Σύστηµα 
Εθνικής Λογιστικής (System of National Accounts) ως προς δύο σηµεία:  

1. την ελάττωση των εθνικών πόρων τόσο στην παραγωγή όσο και στην 
τελική ζήτηση και 

2.  τις αλλαγές στην ποιότητα του περιβάλλοντος. Για τη µετατροπή των 
µεγεθών αυτών σε χρηµατικές µονάδες, το Εγχειρίδιο προτείνει τρεις 
διαφορετικές προσεγγίσεις: 

α) πραγµατικές τιµές αγοράς 

β) τεχνικές περιβαλλοντικής αποτίµησης και 

γ) κόστος αποφυγής και αποκατάστασης της υποβάθµισης του 
περιβάλλοντος (Navrud & Pruckner, 1997). 

Στην Ευρώπη η περιβαλλοντική εκτίµηση και οι µέθοδοι εφαρµογής της 
ουσιαστικά ξεκινούν την δεκαετία του '70. Πιο συγκεκριµένα οι πρώτες 
προσπάθειες γίνονται το 1973 στην Ολλανδία όπου µε την µέθοδο της 
υποθετικής αξιολόγησης επιχειρήθηκε ο προσδιορισµός του αποδεκτού επιπέδου 
θορύβου ενώ µε την ίδια µέθοδο ένα χρόνο αργότερα έγινε προσπάθεια 
εκτίµησης του κόστους της αέριας ρύπανσης. Αρκετά χρόνια αργότερα, µε την 
µέθοδο του κόστους αποκατάστασης αποτιµήθηκε το κόστος των επιπτώσεων 
της κυκλοφορίας οχηµάτων µέσα από την αποτίµηση του κόστους θορύβου, 
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της αέριας ρύπανσης και άλλων παραγόντων. 

Η Υπηρεσία ∆ηµοσίων Οδών της Νορβηγίας χρησιµοποίησε την υποθετική 
αξιολόγηση για να αποδώσει µε οικονοµικούς όρους τις επιπτώσεις από τα έργα 
οδοποιίας στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Επίσης, στην Αγγλία η ίδια 
µέθοδος χρησιµοποιήθηκε για να αξιολογηθούν σχέδια της Εθνικής Αρχής 
Ποταµών (National Rivers Authority)  και της Επιτροπής ∆ασών (Forestry 
Commission) που αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας των νερών και τη 
δηµιουργία δασών αντίστοιχα. Στην Αγγλία επίσης η παραπάνω µέθοδος σε 
συνδυασµό µε την µέθοδο της Ανάλυσης Αγορών Ωφέλιµων Χαρακτηριστικών 
χρησιµοποιήθηκε για την κατάλληλη χωροθέτηση του τρίτου αεροδροµίου του 
Λονδίνου σε σχέση µε τα επίπεδα θορύβου. 

Γενικά στην Ευρώπη η οικονοµική αποτίµηση του περιβάλλοντος και των 
επιπτώσεων σε αυτό είναι περιορισµένη. Αντίθετα, οι περισσότερες δράσεις και 
πολιτικές επικεντρώνονται στη µείωση της παραγωγικότητας, στο κόστος 
πρόληψης και αποκατάστασης κ.λπ. του καταστροφών του περιβάλλοντος 
µέσω των «πράσινων φόρων» και όχι στην οικονοµική εκτίµηση των επιπτώσεων 
µε τις µεθόδους της περιβαλλοντικής αποτίµησης (MPHPPEM, 1985; Schulz & 
Schulz, 1991). Τα τελευταία χρόνια αρκετές χώρες της Ευρώπης έχουν εµβαθύνει 
στο πεδίο που καλείται «περιβαλλοντική λογιστική». Είναι χαρακτηριστικό πως οι 
στατιστικές υπηρεσίες αρκετών ευρωπαϊκών χωρών όπως είναι η Ολλανδία, η 
Γερµανία, η Σουηδία, η ∆ανία και η Νορβηγία έχουν επιχειρήσει να υπολογίζουν 
το «πράσινο» ΑΕΠ (Navrud & Pruckner, 1997) ενώ η Βρετανική κυβέρνηση το 
1990 πρότεινε την χρήση µεθόδων περιβαλλοντικής αποτίµησης στην εκπόνηση 
των Αναλύσεων Κόστους-Οφέλους. Τέσσερα χρόνια αργότερα το 1994, η Ε.Ε θα 
εκδώσει µια έκθεση µε τον τίτλο "Directions for the EU on Environmental Indicators 
and Green National Accounting-The Integration of Environmental and 
Economic Information Systems" (COM (94)670,1994), στην οποία δηλώνεται η 
ανάγκη «ειδικής δράσης για τη βελτίωση της µεθοδολογίας και τη διεύρυνση του 
σκοπού των χρηµατικών αποτιµήσεων των περιβαλλοντικών ζηµιών». Την 
τελευταία δεκαετία, διαφαίνονται, ολοένα και περισσότερο, τάσεις ενσωµάτωσης 
των µεθόδων της περιβαλλοντικής αποτίµησης, σε όλα τα επίπεδα. Η 
περιβαλλοντική αποτίµηση είναι ένα θέµα που φαίνεται να απασχολεί την Ε.Ε 
αφού πλέον εκφράζεται η ανάγκη ενσωµάτωσης περιβαλλοντικών θεµάτων 
στην οικονοµική πολιτική της. 

4.2 Ευρωπαϊκή - Κοινοτική νοµοθεσία και στόχοι που απορρέουν 

Η βασική κινητήρια δύναµη πίσω από την αναµόρφωση της Ευρωπαϊκής 
νοµοθεσίας είναι η προσπάθεια προσαρµογής της Ευρωπαϊκής πολιτικής προς 
τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η 
βασική µεταστροφή αφορά στη χρήση οικονοµικών εργαλείων αντί των 
ρυθµιστικών εργαλείων περιβαλλοντικής πολιτικής. Σύµφωνα µάλιστα µε το 
Ευρωπαϊκό 5ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το περιβάλλον προωθείται η χρήση 
εργαλείων, τα οποία κινητοποιούν τις δυνάµεις της αγοράς. Η κύρια κατεύθυνση 
αυτών των εργαλείων στις Ευρωπαϊκές χώρες προσανατολίζεται στην αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» και την περιβαλλοντική φορολογία, µε ελάχιστες όµως 
ουσιαστικές εφαρµογές µέχρι σήµερα. 

Σε γενικές γραµµές, οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
ενσωµατώνουν αρχές της περιβαλλοντικής οικονοµίας είναι η 85/337/ΕΟΚ για 
την εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον διαφόρων σχεδίων δηµοσίων και 



42 

ιδιωτικών έργων, η 96/61/ΕΚ σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο 
της ρύπανσης, η 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πολιτικής στη διαχείριση υδάτινων 
πόρων, η 2002/49/ΕΚ σχετικά µε την αξιολόγηση και διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου και η 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη όσον 
αφορά στην πρόληψη και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζηµιών. 
Αναλυτικότερα: 

Η Οδηγία 85/337/ΕΟΚ 

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ προβλέπει, εκτός από την ποιοτική περιγραφή των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον διαφόρων σχεδίων, και την περιγραφή των µέτρων 
προκειµένου να µειωθούν, να αποφευχθούν ή να αντισταθµιστούν οι δυσµενείς 
συνέπειες στο περιβάλλον λόγω του έργου. Συγκεκριµένα το άρθρο 5 §2 
αναφέρει: 

«Οι πληροφορίες τις οποίες παρέχει ο κύριος του έργου, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1, πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον: 

• Την περιγραφή του σχεδίου ως προς τη θέση, το σχεδιασµό και το 
µέγεθός του, 

• Την περιγραφή των µέτρων που µελετώνται προκειµένου να 
αποφευχθούν, να µειωθούν και, αν είναι δυνατό, να αντιµετωπισθούν οι 
σηµαντικότερες δυσµενείς επιπτώσεις, 

• Τα απαραίτητα στοιχεία για την εξακρίβωση και την εκτίµηση των 
σηµαντικών επιπτώσεων που το σχέδιο προβλέπεται ότι θα έχει στο 
περιβάλλον...» 

Επίσης στο παράρτηµα III σχετικά µε το άρθρο 5 αναφέρεται ότι στην 
περιγραφή του σχεδίου πρέπει να περιλαµβάνεται: 

«Η Περιγραφή των µέτρων που εξετάζονται για να αποφευχθούν, να 
µειωθούν και, αν είναι δυνατό, να αντισταθµιστούν οι σηµαντικές δυσµενείς 
επιπτώσεις του σχεδίου στο περιβάλλον» 

Η Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.  

Η εν λόγω Οδηγία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 2004/12/ΕΚ, 
καλύπτει όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά της Κοινότητας και 
όλα τα απορρίµµατα συσκευασίας, 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 εκ των οποίων 
αποτελούνται. Τα κράτη µέλη οφείλουν να θεσπίσουν µέτρα µε στόχο την 
πρόληψη της δηµιουργίας απορριµµάτων συσκευασίας και την ανάπτυξη 
συστηµάτων επαναχρησιµοποίησης των συσκευασιών, µειώνοντας τις 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα κράτη µέλη πρέπει να καθιερώσουν 
συστήµατα ανάκτησης, συλλογής και αξιοποίησης ώστε να επιτύχουν τους 
ακόλουθους αριθµητικούς στόχους: 

1. έως τις 30 Ιουνίου 2001 το αργότερο, ανάκτηση ή αποτέφρωση σε 
εγκαταστάσεις αποτεφρώσεως απορριµµάτων µε ανάκτηση ενέργειας 
µεταξύ 50 % τουλάχιστον και 65 % το πολύ κατά βάρος, των απορριµµάτων 
συσκευασίας. 

2. έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το αργότερο, ανάκτηση ή αποτέφρωση σε 
εγκαταστάσεις αποτεφρώσεως απορριµµάτων µε ανάκτηση ενέργειας 60% 
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τουλάχιστον κατά βάρος, των απορριµµάτων συσκευασίας. 

3. έως τις 30 Ιουνίου 2001 το αργότερο, ανακύκλωση µεταξύ 25% τουλάχιστον 
και 45% το πολύ, κατά βάρος, του συνόλου των υλικών συσκευασίας που 
περιέχονται στα απορρίµµατα συσκευασίας, µε ελάχιστο ποσοστό 15% 
κατά βάρος, για κάθε υλικό συσκευασίας. 

4. έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το αργότερο, ανακύκλωση µεταξύ 55% 
τουλάχιστον και 80% το πολύ, κατά βάρος, των απορριµµάτων 
συσκευασίας. 

5. έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το αργότερο, επίτευξη των ακόλουθων 
ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης για υλικά που περιέχονται σε 
απορρίµµατα συσκευασίας: 

α) 60%, κατά βάρος, για το γυαλί, 

β) 60%, κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι, 

γ) 50%, κατά βάρος, για τα µέταλλα, 

ε) 22,5%, κατά βάρος, για τα πλαστικά, λαµβάνοντας αποκλειστικά 
υπόψη υλικά που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά, 

στ) 15%, κατά βάρος, για το ξύλο. 

Με την οδηγία όµως 2004/12/ΕΚ οι στόχοι για την Ελλάδα, την Ιρλανδία και 
την Πορτογαλία, λόγω της ειδικής τους κατάστασης, δηλαδή του µεγάλου 
αριθµού µικρών νήσων, της ύπαρξης αγροτικών και ορεινών περιοχών και του 
υφιστάµενου σήµερα χαµηλού επιπέδου κατανάλωσης συσκευασιών, 
µετατέθηκαν κατά 4 χρόνια έως το 2005 και 2011 αντίστοιχα. 

Η Οδηγία 96/61/ΕΚ 

Η οδηγία 96/61/ΕΚ σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης, γνωστή και ως I.P.P.C. (Integrated Pollution Prevention and Control), 
οργανώθηκε, βάσει και των απαιτήσεων του Άρθρου 16.2. αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Γραφείο Ολοκληρωµένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης (European 
Integrated Pollution Prevention and Control Bureau). Η υπηρεσία αυτή είναι 
επιφορτισµένη µε το αντικείµενο της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των 
Κρατών Μελών και της παραγωγής Κειµένων Αναφοράς (BAT reference 
documents - BREFs), τα οποία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τα Κράτη Μέλη 
όταν επιλέγουν Β∆Τ (Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές) σε ευρύτερες (π.χ. σε επίπεδο 
κλάδου) ή σε συγκεκριµένες περιπτώσεις (π.χ. σε ανεξάρτητη εγκατάσταση). 

Η Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 

Η Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων, στοχεύει 
στην πρόληψη ή στη µείωση των αρνητικών επιπτώσεων της ταφής αποβλήτων 
στο περιβάλλον, και ειδικότερα στις επιπτώσεις στα επιφανειακά ύδατα, στα 
υπόγεια ύδατα, στο έδαφος, στον αέρα ή στην υγεία του ανθρώπου. Η Οδηγία 
ταξινοµεί τους χώρους ταφής σε τρεις κατηγορίες: 

• Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) 

• Χώροι Υγειονοµικής Ταφής µη επικινδύνων αποβλήτων / υπολειµµάτων 
(ΧΥΤΑ/Υ) 

• Χώροι Υγειονοµικής Ταφής αδρανών αποβλήτων (ΧΥΤ Αδρανών) 
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Επιπροσθέτως, αποσκοπώντας στη διασφάλιση της ελεγχόµενης διάθεσης 
των αποβλήτων, απαγορεύει τη διάθεση αποβλήτων χωρίς να προηγηθεί η 
επεξεργασία τους και επιβάλει ποσοτικούς στόχους για την εκτροπή των 
βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων από τους χώρους διάθεσης: 

• Μέχρι 16 Ιουλίου του 2010 τα ΒΑΑ που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ να µειωθούν 
στο 75% σε σχέση µε τις ποσότητες βιοαποδοµήσιµων αστικών 
αποβλήτων που παράχθηκαν το 1995. 

• Μέχρι 16 Ιουλίου του 2013 η µείωση αυτή να φτάσει στο 50%, και 

• Μέχρι 16 Ιουλίου του 2020 η µείωση να φθάσει στο 35% 

Επισηµαίνεται ότι από τους παραπάνω στόχους, σύµφωνα µε το άρθρο 3 
της Οδηγίας, εξαιρείται η ιλύς. 

Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ κοινοτική πολιτική στον τομέα των υδάτινων πόρων 

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ σχετικά µε την κοινοτική πολιτική στον τοµέα των 
υδάτινων πόρων αναγνωρίζει καταρχήν την αξία της χρήσης και των υπηρεσιών 
των νερών και προβλέπει της πραγµατοποίηση οικονοµικής ανάλυσης της 
χρήσης αυτών. Η εν λόγω οδηγία κάνει απευθείας αναφορά στην χρήση 
οικονοµικών εργαλείων απόδοσης οικονοµικής αξίας στις υπηρεσίες που 
προσφέρουν οι υδάτινοι πόροι, η οποία λαµβάνεται υπόψη κατά την τιµολογιακή 
πολιτική, προκειµένου να ενθαρρύνει την ορθολογική κατανάλωση του 
συγκεκριµένου φυσικού πόρου. Το αντικείµενο της µέσα σε άλλα είναι: «…η 
επισκόπηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων και οικονοµική ανάλυση της χρήση ύδατος…» καθώς και η 
αναγνώριση του ότι το κόστος ανάκτησης σχετίζεται άµεσα µε την αποτίµηση 

των υπηρεσιών των νερών και τη χρήση οικονοµικών µέτρων για τον περιορισµό 
της ρύπανσης µέσω τιµολογιακής πολιτικής και βάσει της αρ Η οδηγία 
2000/60/ΕΚ σχετικά µε την κοινοτική πολιτική στον τοµέα των υδάτινων πόρων 
αναγνωρίζει καταρχήν την αξία της χρήσης και των υπηρεσιών των νερών και 
προβλέπει της πραγµατοποίηση οικονοµικής ανάλυσης της χρήσης αυτών. Η εν 
λόγω οδηγία κάνει απευθείας αναφορά στην χρήση οικονοµικών εργαλείων 
απόδοσης οικονοµικής αξίας στις υπηρεσίες που προσφέρουν οι υδάτινοι 
πόροι, η οποία λαµβάνεται υπόψη κατά την τιµολογιακή πολιτική, προκειµένου 
να ενθαρρύνει την ορθολογική κατανάλωση του συγκεκριµένου φυσικού πόρου. 
Το αντικείµενο της µέσα σε άλλα είναι: «…η επισκόπηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και οικονοµική ανάλυση της 
χρήση ύδατος…» καθώς και η αναγνώριση του ότι το κόστος ανάκτησης 
σχετίζεται άµεσα µε την αποτίµηση των υπηρεσιών των νερών και τη χρήση 
οικονοµικών µέτρων για τον περιορισµό της ρύπανσης µέσω τιµολογιακής 
πολιτικής και βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Επίσης εισάγεται  η 
διαφοροποίηση των εννοιών χρήσεων διακρινόµενων, τουλάχιστον, σε 
βιοµηχανία, νοικοκυριά και γεωργία, στην ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος, βάσει της οικονοµικής ανάλυσης που διενεργείται 
λαµβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».  

Η Οδηγία 2002/49/ΕΚ αξιολόγηση και διαχείριση του θορύβου 

Η οδηγία 2002/49/ΕΚ σχετικά µε την αξιολόγηση και διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου αναφέρεται ειδικά στην χρήση της ανάλυσης 
κόστους-ωφέλειας ως κριτήριο για την αξιολόγηση των µέτρων περιορισµού του 
θορύβου. Στο άρθρο 11 συγκεκριµένα αναφέρει: 
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«Το αργότερο στις 18 Ιουλίου 2009, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας  

Η έκθεση περιλαµβάνει επισκόπηση της ποιότητας του ηχητικού 
περιβάλλοντος στην Κοινότητα µε βάση τα δεδοµένα που αναφέρονται στο 
άρθρο 10, και λαµβάνει υπόψη την επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο και 
κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Ο περιορισµός των επιβλαβών επιδράσεων και 
η σχέση κόστους/ωφέλειας αποτελούν κύρια κριτήρια επιλογής των 

προτεινόµενων στρατηγικών και µέτρων.» 

Η οδηγία ορίζει ότι µέχρι τις 18 Ιουλίου 2008, τα κράτη µέλη πρέπει να έχουν 
εκπονήσει σχέδια δράσης για τη διαχείριση των προβληµάτων και των 
επιδράσεων του θορύβου. Στο παράρτηµα V, που αφορά στις «στοιχειώδεις 
απαιτήσεις για τα σχέδια δράσεις», γίνεται αναφορά στη χρήση οικονοµικών 
πληροφοριών και µέτρων για τον σχεδιασµό του σχεδίου δράσης. 

Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη 

Η οδηγία 2004/35/ΕΚ, σχετικά µε την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά 
στην πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζηµιάς, είναι, σύµφωνα 
µε το πρώτο άρθρο, η διαµόρφωση ενός πλαισίου «για την περιβαλλοντική 
ευθύνη βάσει της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει", µε σκοπό την πρόληψη και την 

αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζηµίας.» 

Η Οδηγία για τα Απόβλητα 2008/98/EK 

Η Οδηγία πλαίσιο 2008/98/EK, η οποία ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο 
µε το Ν. 4042/2012, αντικαθιστά την Οδηγία 2006/12/ΕΚ, καταργεί τις Οδηγίες για 
τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και των λιπαντικών - 75/439/ΕΚ, 
91/689/ΕΚ. Η Οδηγία θεσπίζει την ιεραρχία δράσεων για το σχεδιασµό της 
διαχείρισης των απορριµµάτων (πρόληψη, επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, 
ανάκτηση, διάθεση), προβλέπει τη θέσπιση στόχων πρόληψης της παραγωγής 
των απορριµµάτων µέχρι το 2014, προβλέπει τη χωριστή συλλογή υλικών όπως 
τουλάχιστον το χαρτί, τα µέταλλα, το πλαστικό, το γυαλί από το 2015 και θέτει 
τους εξής στόχους ανακύκλωσης: 

• έως το 2020 η προετοιµασία για την επαναχρησιµοποίηση και την 
ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το 
µέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχοµένως 
άλλης προέλευσης στο βαθµό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόµοια µε 
τα απόβλητα των νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί κατ' ελάχιστον στο 50% 
ως προς το συνολικό βάρος. 

• έως το 2020 η προετοιµασία για την επαναχρησιµοποίηση, η 
ανακύκλωση και η ανάκτηση των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών 
και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) πρέπει να αυξηθεί κατά 70 % τουλάχιστον ως 
προς το βάρος. 

Επίσης καθορίζει πότε η αποτέφρωση των απορριµµάτων θεωρείται 
ανάκτηση και όχι διάθεση, σε συµφωνία και µε τα έγγραφα αναφοράς των 
βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών για την αποτέφρωση των αποβλήτων (IPPC 
Directive). 

Αναφορικά µε τα Βιολογικά απόβλητα, η Οδηγία δεν επιβάλει ποσοτικούς 
στόχους αλλά προτρέπει (άρθρο 22) : 

• Την ξεχωριστή συλλογή τους µε στόχο την ξεχωριστή επεξεργασία τους 
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• Την επεξεργασία του οργανικού κλάσµατος µε γνώµονα την προστασία 
του περιβάλλοντος 

• Τη χρήση περιβαλλοντικά ασφαλών προϊόντων από την επεξεργασία 
των οργανικών αποβλήτων 

Η Οδηγία πλαίσιο θέτει όπως αναφέρθηκε το στόχο της ανακύκλωσης του 
50% των οικιακών και ενδεχοµένως άλλης προέλευσης απορριµµάτων στο 
βαθµό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόµοια µε τα απόβλητα των νοικοκυριών, 
καθώς και την χωριστή συλλογή υλικών, τουλάχιστον όσον αφορά στο γυαλί, 
πλαστικό, χαρτί και µέταλλο. Η Ε.Ε. δεν έχει καθορίσει την ακριβή ερµηνεία και τις 
µεθόδους εφαρµογής και υπολογισµού για τον παραπάνω στόχο ανακύκλωσης 
και οι στόχοι που τίθενται είναι εθνικοί. Παρόλα αυτά, όπως συνέβη και µε τους 
στόχους για την εκτροπή των ΒΑΑ από τους Χ.Υ.Τ.Α., οι στόχοι αυτοί ενδέχεται να 
καταµεριστούν αναλογικά στην Περιφέρειες. 

4.3 Τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση µετά το 2000. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αποτελεί πρωτοπόρο στην περιβαλλοντική 
προστασία τόσο για λόγους διατήρησης των οικοσυστηµάτων και των φυσικών 
πόρων όσο και για λόγους τεχνολογικής εξέλιξης και καινοτοµίας. Βασική 
αναφορά στην κοινοτική νοµοθεσία είναι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής µε τίτλο: «Προς µια θεµατική στρατηγική για την πρόληψη και την 
ανακύκλωση των αποβλήτων» (COM (2003) 301). Με την ανακοίνωση αυτή, η 
Επιτροπή θέτει τις βάσεις της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την πρόληψη και την 
ανακύκλωση των αποβλήτων και, µε αφετηρία την ήδη συντελεσθείσα πρόοδο, 
περιγράφει τις εναλλακτικές δυνατότητες στρατηγικού χαρακτήρα που θα 
επιθυµούσε να αποτελέσουν αντικείµενο διαλόγου. Στην ανακοίνωση αυτή 
ξεκάθαρη πρώτη επιλογή της Επιτροπής αποτελεί η πρόληψη της δηµιουργίας 
των αποβλήτων. Στην συνέχεια άλλο βασικό σηµείο αναφοράς στην στρατηγική 
χάραξη είναι η ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Ένα βήµα µπροστά για την 
αειφόρο χρήση των πόρων - θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της 
δηµιουργίας και την ανακύκλωση των αποβλήτων» (COM (2005) 666) Η οποία 
χαράσσει τις κατευθύνσεις της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και 
περιγράφει τα µέτρα που θα επέτρεπαν τη βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων. Η 
στρατηγική αυτή για την πρόληψη της δηµιουργίας και την ανακύκλωση 
αποβλήτων αποτελεί µία από τις συνολικά επτά (7) στρατηγικές που 
προβλέπονται από το Έκτο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον  

Στόχος της στρατηγικής είναι να µειωθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των αποβλήτων καθ΄ όλο τον κύκλο ζωής τους, από την παραγωγή 
µέχρι την τελική διάθεση τους, µέσω της πρόληψης και της ανακύκλωσης. Η 
προσέγγιση αυτή επιτρέπει να αντιµετωπίζεται κάθε είδος αποβλήτων όχι µόνο 
ως πηγή ρύπανσης  που επιβάλλεται  να µειωθεί, αλλά και ως ενδεχόµενος  
πόρος  που προσφέρεται  για εκµετάλλευση. 

Η ιεράρχηση των µεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων καθώς και οι στόχοι 
της κοινοτικής νοµοθεσίας διαπνέουν το σύνολο της στρατηγικής: Πρόκειται για 
την πρόληψη και τον περιορισµό των αποβλήτων, τη προαγωγή της 
επαναχρησιµοποίησης τους, την ανακύκλωση και την αξιοποίησή τους. Οι εν 
λόγω στόχοι εντάσσονται στην προσέγγιση που βασίζεται στην αξιολόγηση του 
περιβαλλοντικού αντίκτυπου και πέραν του κύκλου ζωής των πόρων. Η 
στρατηγική προβλέπει τον περιορισµό της παραγωγής αποβλήτων, δίχως 
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εντούτοις να καθορίζεται συνολικός ποσοτικός στόχος δεδοµένου ότι θεωρείται 
ότι ανάλογοι στόχοι δεν συνεπάγονται απαραίτητα βελτίωση του περιβάλλοντος. 
Όντως, ορισµένες τεχνικές µείωσης των όγκου των αποβλήτων αποδεικνύονται 
πιο ρυπογόνες από άλλες, µολονότι επιτρέπουν τη µεγαλύτερη µείωση του 
όγκου των αποβλήτων. 

Η στρατηγική για την πρόληψη της παραγωγής των αποβλήτων αφορά 
πρωτίστως τη µείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των αποβλήτων και των 
προϊόντων που πρόκειται να καταστούν απόβλητα. Για να είναι αποτελεσµατική, 
η προαναφερόµενη µείωση του αντίκτυπου πρέπει να αφορά όλα τα στάδια του 
κύκλου ζωής των πόρων. Η εφαρµογή των ήδη διαθέσιµων µέσων βάσει του 
κείµενου κοινοτικού νοµοθετικού πλαισίου, όπως η διάδοση των βέλτιστων 
διαθέσιµων τεχνικών ή ο οικολογικός σχεδιασµός των προϊόντων αποτελεί, κατά 
συνέπεια, σηµαντικό παράγοντα τελικής επιτυχίας. 

Επιπλέον, η στρατηγική προσφέρει πλαίσιο συντονισµένης ανάπτυξης των 
ειδικών εθνικών δράσεων. Η νέα πρόταση για οδηγία πλαίσιο σχετικά µε τα 
απόβλητα υποχρεώνει ως εκ τούτου τα κράτη µέλη να εκπονούν προγράµµατα  
πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων. Τα εν λόγω προγράµµατα  
περιλαµβάνουν συγκεκριµένους στόχους πρόληψης των οποίων επιδιώκεται η 
πραγµάτωση στο πλέον ενδεδειγµένο επίπεδο, ενώ παράλληλα προβλέπεται η 
γνωστοποίησή τους στο κοινό. 

Η συγκεκριµένη προσέγγιση βασίζεται στον κύκλο ζωής των προϊόντων και 
των αποβλήτων και προϋποθέτει περαιτέρω βελτίωση των γνώσεων για τις 
επιπτώσεις της χρήσης των πόρων στην παραγωγή και τη διαχείριση των 
αποβλήτων καθώς και τη συστηµατικότερη προσφυγή σε θεµατικές παρεκτάσεις 
και µοντέλα. 

Η προσέγγιση της στρατηγικής αυτής είναι συµπληρωµατική προς άλλες 
Οδηγίες και στρατηγικές, όπως αυτή  της οδηγίας 96/61/ΕΚ «Σχετικά µε την 
ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης», της Πράσινης Βίβλου από 
το 2001 σχετικά µε την ολοκληρωµένη πολιτική προϊόντων (COM 2001 68), και 
της ανακοίνωσης της επιτροπής, µε τίτλο: «Θεµατική στρατηγική για την αειφόρο 
χρήση των φυσικών πόρων» (COM (2005) 670). Συνοψίζοντας πρόκειται 
συνολικά για µια προσέγγιση που επιτρέπει τη µείωση των πιέσεων που 
ασκούνται στο περιβάλλον (εξάντληση πόρων και ρύπανση) σε κάθε στάδιο του 
κύκλου ζωής των πόρων, συµπεριλαµβανόµενης της παραγωγής, της 
συλλογής, της χρήσης και της τελικής τους διάθεσης.  

Η αποτελεσµατικότητα της Θεµατικής αυτής Στρατηγικής αξιολογήθηκε από 
την Επιτροπή, µε την δηµοσίευση της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης το 2011 
καθώς και µε το συνοδευτικό Κείµενο Εργασίας (Staff Working Document). Στην 
αξιολόγηση αυτή περιλαµβάνεται µια περίληψη των κυριότερων ενεργειών που 
έλαβαν χώρα, τα κύρια διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά την 
δηµιουργία και τις µεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων καθώς και µια 
ανάλυση των µελλοντικών προκλήσεων. 

Είναι απαραίτητο να αναφερθεί σαν πολιτική απόφαση ο Οδικός Χάρτης 
για την Αποδοτικότητα των Πόρων (Roadmap on Resource Efficiency), ο οποίος 
βασίστηκε κατά κύριο λόγο στην ανωτέρω έκθεση αξιολόγησης της Θεµατικής 
Στρατηγικής για την Πρόληψη της ∆ηµιουργίας και την Ανακύκλωση των 
Αποβλήτων και ο οποίος δηµοσιεύτηκε τον Σεπτέµβριο του 2011 και έχει ως στόχο 
την µετατροπή της οικονοµίας της Ε.Ε. σε µια αειφορική οικονοµία µέχρι το έτος 
2050. Ο Οδικός Χάρτης προτρέπει, χωρίς όµως να θέτει ποσοτικούς στόχους, 



48 

στην ουσιαστική µείωση της δηµιουργίας αποβλήτων, στην µεγιστοποίηση του 
κλάσµατος των αποβλήτων που επαναχρησιµοποιούνται /ανακυκλώνονται και 
στον δραστικό περιορισµό της υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων. 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε 
θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος το Έκτο Πρόγραµµα ∆ράσης για το 
Περιβάλλον (2002-2012) αποτελεί την αποτύπωση και εξειδίκευση της. Σε αυτό 
ενισχύεται η σηµασία της πρόληψης των αποβλήτων, συνδέεται ευθέως η 
πολιτική πρόληψης των αποβλήτων µε την πολιτική για την εξοικονόµηση των 
πόρων και θέτει τις βάσεις για ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο για την περαιτέρω 
νοµοθεσία περί διαχείρισης των αποβλήτων. Παρότι το έκτο πρόγραµµα δράσης 
έχει πλέον τυπικά ολοκληρωθεί, οι στόχοι που έχει θέσει εξακολουθούν να 
κατέχουν κυρίαρχη θέση στην Στρατηγική για την Ευρώπη 2020 (Europe 2020 
Strategy for smart, sustainable and inclusive growth). Θα πρέπει να τονιστεί, ότι 
το έκτο πρόγραµµα δράσης προβλέπει την εκπόνηση συνολικά επτά θεµατικών 
στρατηγικών, µία εκ των οποίων ήταν και η Θεµατική Στρατηγική για την 
Πρόληψη της ∆ηµιουργίας και την Ανακύκλωση των Αποβλήτων. 

Σε πρακτικό επίπεδο σχεδιασµού στρατηγικής µε αντικείµενο την 
αξιολόγηση της Θεµατικής Στρατηγικής και του Οδικού Χάρτη, η Επιτροπή 
δηµοσίευσε επίσης το 2012 µια µελέτη µε τίτλο “Use of Economic Instruments and 
Waste Management Performances” και αποτελεί µια ανάλυση της σχέσης της 
απόδοσης των διαφορετικών µεθόδων διαχείρισης αποβλήτων µε την χρήση 
διαφορετικών οικονοµικών εργαλείων. 

Όσον αφορά ειδικότερα τα οργανικά απόβλητα η πρόληψη των 
αποβλήτων τροφίµων αποτελεί αντικείµενο αυξανόµενου ενδιαφέροντος τα 
τελευταία χρόνια. Ο Οδικός Χάρτης για την Αποδοτικότητα των Πόρων 
(COM(2011) 571 final) είναι το πρώτο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής, στο 
οποίο τα απόβλητα τροφίµων αναφέρονται ξεχωριστά και όχι ως κλάσµα των 
βιοαποβλήτων. Επίσης περιλαµβάνει ένα ορόσηµο για την µείωση των 
αποβλήτων τροφίµων κατά 50% µέχρι το 2020 και καλεί τα κράτη-µέλη να 
συµπεριλάβουν τα απόβλητα τροφίµων στα σχέδια πρόληψης. Το ψήφισµα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2012 σχετικά µε το πώς θα αποφευχθεί η 
κατασπατάληση των τροφίµων: στρατηγικές για µια αποδοτικότερη τροφική 
αλυσίδα στην ΕΕ (2011/2175(INI)). Ζητά από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να 
τηρήσουν το χρονοδιάγραµµα  τονίζοντας τη σηµασία των ηµεροµηνιών στις 
επισηµάνσεις, πιέζει για µέτρα µείωσης των αποβλήτων, ζητεί από την Επιτροπή 
να καθορίσει συγκεκριµένους στόχους για τα κράτη µέλη σε σχέση µε την 
πρόληψη της σπατάλης τροφίµων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι πρόληψης της 
δηµιουργίας αποβλήτων που πρέπει να επιτύχουν τα κράτη µέλη έως το 2014. 
Καλεί την Επιτροπή να λάβει έµπρακτα µέτρα µε σκοπό να µειωθεί η σπατάλη 
τροφίµων κατά το ήµισυ έως το 2025. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνθέσει µια 
οµάδα εργασίας πάνω στα απόβλητα τροφίµων και τις απώλειες τροφίµων, ενώ 
έχει αναρτήσει µια ιστοσελίδα που ενηµερώνει τους καταναλωτές για τα 
απόβλητα τροφίµων. Προκειµένου να ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια σε πρακτικό 
επίπεδο έχει προετοιµαστεί ένα ξεχωριστό Εγχειρίδιο ("Guidelines on the 
preparation of food waste prevention programmes"), το οποίο συνοδεύεται από 
µια σειρά παραδειγµάτων βέλτιστων πρακτικών. Το πρόβληµα της πρόληψης 
των αποβλήτων τροφίµων, έχει αναγνωριστεί ως µία από τις βασικές 
προτεραιότητες του Χάρτη Πορείας Αποδοτικότητας Πόρων, λόγω της σηµασίας 
τους και των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον, τις εκποµπές αερίων 
θερµοκηπίου και την παγκόσµια επισιτιστική ασφάλεια. 
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Στην συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το πιο σηµαντικό σχέδιο 
µέχρι σήµερα, κατά την άποψη του ερευνητή, το πρώτο σχέδιο για την εφαρµογή 
της κυκλικής οικονοµίας που εκπονήθηκε το 2014 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(COM(2014) 398 final) µε τίτλο «Προς µια κυκλική οικονοµία: πρόγραµµα 
µηδενικών αποβλήτων για την Ευρώπη». Στην συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για το Περιβάλλον συνέταξε τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 η οποία 
προσανατολίζεται σε µια πιο αποδοτική και βιώσιµη ολιστική οικονοµική 
ανάπτυξη, µε στόχο τη διατήρηση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων 
καθώς και τη µείωση στην παραγωγή αποβλήτων. Οι βασικές γραµµές της 
στρατηγικής για τη δηµιουργία µιας κυκλικής οικονοµίας περιλαµβάνουν τη 
διατήρηση των πόρων στην οικονοµία και αφορά προϊόντα που έχουν φτάσει 
στο τέλος της ζωής τους, τα οποία θα επαναχρησιµοποιούνται. Προκειµένου ο 
στόχος αυτός να βρει εφαρµογή απαιτούνται αλλαγές σε όλα τα στάδια της 
αλυσίδας παραγωγής όπως στο σχεδιασµό προϊόντων που θα απευθύνονται 
σε νέα επιχειρηµατικά και εµπορικά µοντέλα, νέες µεθόδους που θα µετατρέπουν 
τα απορρίµµατα σε πόρους καθώς και νέα πρότυπα καταναλωτικής 
συµπεριφοράς (European Commission 2014) 

Η κυκλική οικονοµία έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει νέες θέσεις 
εργασίας, µε την παράλληλη διαφύλαξη των πολύτιµων και ολοένα πιο σπάνιων 
πόρων, µειώνοντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της χρήσης πόρων και 
προσδίδοντας νέα αξία στα απόβλητα. Καθορίζονται επίσης µέτρα, καθώς και 
πρότυπα ποιότητας για τις δευτερογενείς πρώτες ύλες. Οι βασικές δράσεις που 
θα υλοποιηθούν από την Επιτροπή, κατά την τρέχουσα θητεία της, 
περιλαµβάνουν: 

• Την χρηµατοδότηση ύψους άνω των 650 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του 
προγράµµατος «Ορίζοντας 2020» και 5,5 δισ. ευρώ από τα διαρθρωτικά 
ταµεία. 

• ∆ράσεις για τη µείωση των απορριµµάτων τροφίµων οι οποίες 
περιλαµβάνουν µια κοινή µεθοδολογία µέτρησης, βελτιωµένη 
επισήµανση της ηµεροµηνίας και εργαλεία για την επίτευξη του στόχου 
βιώσιµης ανάπτυξης για µείωση των απορριµµάτων τροφίµων κατά το 
ήµισυ ως το 2030. 

• Ανάπτυξη προτύπων ποιότητας για δευτερογενείς πρώτες ύλες, 
προκειµένου να αυξηθεί η εµπιστοσύνη των επιχειρήσεων στην ενιαία 
αγορά. 

• Μέτρα στο πρόγραµµα εργασίας για τον οικολογικό σχεδιασµό 2015-
2017 για την προώθηση της επισκευασιµότητας, της ανθεκτικότητας και 
της ανακυκλωσιµότητας των προϊόντων, πέραν της ενεργειακής 
απόδοσης. 

• Αναθεώρηση του κανονισµού για τα λιπάσµατα, προκειµένου να 
διευκολυνθεί η αναγνώριση των οργανικών και παραγοµένων από 
απόβλητα λιπασµάτων στην ενιαία αγορά και να υποστηριχθεί ο ρόλος 
των βιολογικών θρεπτικών συστατικών. 

• Στρατηγική για τις πλαστικές ύλες στην κυκλική οικονοµία, για την 
αντιµετώπιση ζητηµάτων όσον αφορά την ανακυκλωσιµότητα, τη 
βιοαποδοµησιµότητα, την παρουσία επικίνδυνων ουσιών στα πλαστικά, 
καθώς και την επίτευξη των στόχων βιώσιµης ανάπτυξης για σηµαντική 
µείωση των θαλάσσιων απορριµµάτων. 
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• Σειρά δράσεων για την επαναχρησιµοποίηση του νερού. 

Με βάση την τρέχουσα τάση οι νέοι Ευρωπαϊκοί στόχοι είναι η  περεταίρω 
µεταρρύθµιση και αναθεώρηση της υπάρχουσας νοµοθεσίας µε µία πρόταση 
σχετικά µε τα απόβλητα η οποία θα θέτει σαφείς στόχους για τη µείωση των 
αποβλήτων και την ανακύκλωση. Τα βασικά στοιχεία είναι τα εξής: 

• Κοινός στόχος για όλη την ΕΕ για την ανακύκλωση του 65% των αστικών 
αποβλήτων ως το 2030. 

• Κοινός στόχος για όλη την ΕΕ για την ανακύκλωση του 75% των 
απορριµµάτων συσκευασίας ως το 2030. 

• ∆εσµευτικός στόχος σχετικά µε την υγειονοµική ταφή για τη µείωση της 
υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων στο 10% κατά το µέγιστο όλων των 
αποβλήτων ως το 2030. 

• Απαγόρευση της υγειονοµικής ταφής των χωριστά συλλεγόµενων 
αποβλήτων. 

• Προώθηση οικονοµικών µέσων για την αποθάρρυνση της υγειονοµικής 
ταφής. 

• Συγκεκριµένα µέτρα για την ενίσχυση της βιοµηχανικής «συµβίωσης» 
(industrial symbiosis), δηλαδή τη µετατροπή ενός υποπροϊόντος µιας 
βιοµηχανίας σε πρώτη ύλη µιας άλλης βιοµηχανίας. 

Ωστόσο οι τάσεις αυτές είναι ενδεικτικές και µη δεσµευτικές δεδοµένου των 
πολιτικών παγκόσµιων πολιτικών µεταλλαγών και την µετάβαση σε ποίο 
συντηρητικές πολιτικές. Η εθνικές εκλογικές διαδικασίες οι οποίες θα 
ολοκληρωθούν σε Η.Π.Α. και Ευρώπη εντός του 2017 είναι αυτές που θα 
καθορίσουν τελικά τις προτεραιότητες και την στροφή προς την κυκλική 
οικονοµία.    
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ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ:  
Το ζήτηµα της διαχείρισης και η κρισιµότητα στην 

 Ελληνική Οικονοµία 
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5. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: 
Η Ελληνική πραγµατικότητα µετά το 2000.  

Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat (2016) η Ελλάδα υιοθετεί ακόµη και 
σήµερα ως κύρια µέθοδο διαχείρισης των απορριµµάτων της τη µέθοδο της 
υγειονοµικής ταφής, διατηρώντας πολύ χαµηλά ποσοστά ανακύκλωσης υλικών 
και ακόµη µικρότερα όσο αφορά στην ανάκτηση ενέργειας. Σε σχετικές έρευνες 
παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των πολιτών να θεωρεί αναγκαία την 
ανακύκλωση και να αντιλαµβάνεται τα πιθανά περιβαλλοντικά και οικονοµικά 
οφέλη που προκύπτουν από την εφαρµογή της, ωστόσο θεωρούν την 
ενηµέρωση που έχουν λάβουν ως ανεπαρκή. 

Επιπλέον, η ανεξέλεγκτη διάθεση, φαινόµενο για το οποίο η χώρα µας έχει 
καταδικαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το περιβάλλον, συνδέεται µε 
πλήθος περιβαλλοντικών προβληµάτων (Κουϊµτζή 1998). Προσφάτως η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεµψε το θέµα στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (∆ΕΚ), το οποίο ζήτησε την επιβολή σωρευτικού προστίµου ύψους 
14,9 εκατοµµυρίων ευρώ και την επιβολή ηµερησίου προστίµου 72.864 ευρώ, έως 
ότου η Ελλάδα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, οι οποίες έπρεπε να είχαν 
υλοποιηθεί έως το 2013. Η κατηγορία βασίζεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει 
καταθέσει κανένα «αξιόπιστο χρονοδιάγραµµα» για την υλοποίηση του βασικού 
ζητήµατος, που είναι η υιοθέτηση ενός εθνικού σχεδίου διαχείρισης επικίνδυνων 
αποβλήτων. Επίσης, η πρώτη απόφαση του ∆ΕΚ του 2009 αναφερόταν στην 
απουσία ενός σχεδίου διαχείρισης για την αντιµετώπιση των διάφορων τύπων 
των επικίνδυνων αποβλήτων, όπως τα ιατρικά απόβλητα και τα χηµικά προϊόντα, 
τα οποία παραµένουν στο περιβάλλον για µεγάλο χρονικό διάστηµα και είναι 
πιθανόν να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
(πολυχλωροδιφαινύλια PCB και πολυχλωροτριφαινύλια PCT). Προκειµένου να 
συµµορφωθεί µε τις κοινοτικές απαιτήσεις, η Ελλάδα προχώρησε στην υιοθέτηση 
ενός πλαισίου για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, και στη δηµιουργία 
των απαραίτητων υποδοµών και εγκαταστάσεων για τη διαχείριση επικίνδυνων 
απόβλητων καθώς και στην αποκατάσταση των χώρων προσωρινής διάθεσης. 

Μια σηµαντική παράµετρος για την εκτίµηση του κόστους κατασκευής και 
διαχείρισης ενός χώρου διάθεσης απορριµµάτων είναι και η εκτίµηση της αξίας 
µιας περιοχής µετά την πλήρωσή του χώρου αυτού (Liu et al 2014). Ειδικότερα, ο 
αρχικός σχεδιασµός, στα πλαίσια του οποίου περιλαµβάνεται και η χωροθέτηση 
για την εγκατάσταση µιας µονάδας διαχείρισης απορριµµάτων, συναντά 
συνήθως εµπόδια που συνδέονται µε τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας 
(Zurbrugg et al 2012). Οι κυριότερες αιτίες για τις αντιδράσεις αυτές προέρχονται 
από την αναποτελεσµατικότητα στη λειτουργία παρόµοιων χώρων στο 
παρελθόν που συνδέονται µε αρνητικές επιπτώσεις για τον τοπικό πληθυσµό και 
την ανθρώπινη υγεία (δυσάρεστες οσµές, πυρκαγιές, άλλες οχλήσεις όπως η 
ηχορύπανση, ο κυκλοφοριακός φόρτος στην περιοχή κλπ), καθώς και την 
πτώση αξίας γης σε µια ευρύτερη περιοχή γύρω από τη µονάδα διαχείρισης 
απορριµµάτων (Rentizelas et al 2014). 

Η βασική αιτία των αντικρουόµενων συµφερόντων και εποµένως απόψεων 
των εµπλεκόµενων φορέων έγκειται στην πολυπλοκότητα του συστήµατος αξιών 
και των κοινωνικών αυτοµατισµών που θέτει καθένας από αυτούς, ενώ τελικά η 
τοπικές ιδεοληψίες είναι αυτές που επηρεάζει και την εφαρµογή των τελικών 
αποφάσεων. 
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5.1 Εθνική Νοµοθεσία και θεσµοθετηµένοι στόχοι 

Με βάση την ενηµέρωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
προτεραιότητα του παραµένει στον τοµέα της περιβαλλοντικής πολιτικής η 
υιοθέτηση πολιτικών, µέτρων και έργων που στόχο έχουν την αποτελεσµατική και 
ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, για την αειφόρο χρήση των πόρων και 
την πρόληψη της υποβάθµισης ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωση του 
περιβάλλοντος. Το ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων 
συνοψίζεται στα εξής: 

• η ενιαία και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του συνόλου των ρευµάτων 
αποβλήτων, 

• η ιεράρχηση των δραστηριοτήτων µε προτεραιότητα στην πρόληψη, 
προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση πόρων 
και ενέργειας και τελική διάθεση υπολειµµάτων 

• η ευθύνη του παραγωγού, και 
• η αντιµετώπιση της παραβατικής συµπεριφοράς. 

Το πλαίσιο αυτό σηµατοδοτείται µε τη θέση σε ισχύ του Νόµου 4042/2012 
(ΦΕΚ24/Α/1322012) που ενσωµατώνει την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα 
2008/98/EΚ. Ο Νόµος αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της πρόληψης παραγωγής, 
της προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση και της ανακύκλωσης των 
αποβλήτων, ενοποιεί και εκσυγχρονίζει την υφιστάµενη νοµοθεσία, 
αποσαφηνίζοντας κάποιες σηµαντικές έννοιες και διατάξεις, όπως τον ορισµό 
του αποβλήτου, ενώ δίνει µεγαλύτερη έµφαση και επεκτείνει την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» και θέτει σαφέστερες απαιτήσεις σε όλον τον κύκλο 
διαχείρισης των αποβλήτων. 

Για τη εφαρµογή της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και του Νόµου 4042/2012, ο 
προγραµµατισµός του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας προβλέπει: 

• Την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Προγράµµατος Πρόληψης 
Παραγωγής Αποβλήτων 

• Την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, που 
λειτουργεί ως στρατηγικός σχεδιασµός για το σύνολο των ρευµάτων 
αποβλήτων και κατάρτιση Ειδικών Εθνικών Σχεδίων ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων για ειδικά ρεύµατα σε εθνική κλίµακα. 

• Την αξιολόγηση και προσαρµογή των Περιφερειακών Σχεδίων 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων στη στοχοθεσία και κατευθύνσεις της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ και του εθνικού σχεδιασµού. Τα αναθεωρηµένα περιφερειακά 
σχέδια θα περιλαµβάνουν την εκτίµηση των αναγκών για νέα 
προγράµµατα συλλογής, ολοκληρωµένη κοστολόγηση των υπηρεσιών 
διαχείρισης αποβλήτων, σχεδιασµό πρόσθετων υποδοµών και 
προγραµµάτων διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και τις σχετικώς 
απαιτούµενες επενδύσεις. 

Σε συνέχεια της εφαρµοζόµενης πολιτικής για τη διαχείριση των αποβλήτων 
του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας, ο νόµος 4042/2012 θέτει δύο 
βασικές προτεραιότητες: 
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1. την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων που στοχεύει, ιεραρχικά:  

• στην πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, µε την κατάρτιση 
προγραµµάτων πρόληψης, τη θέσπιση κινήτρων και αντικινήτρων και 
την παραγωγή προϊόντων κατάλληλων για επαναχρησιµοποίηση και 
αξιοποίηση 

• στην προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση των αποβλήτων 
• στη µεγιστοποίηση της ανακύκλωσης 
• στην άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας από απόβλητα. 
• στην ασφαλή τελική διάθεση των αποβλήτων, που δεν υπόκεινται σε 

διεργασίες αξιοποίησης, κατά τρόπο περιβαλλοντικά αποδεκτό. 

2. τη διευρυµένη ευθύνη του παραγωγού 

Σε συνέχεια του Ν.4042/2012 προχωρά η κατάρτιση του νέου εθνικού 
σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων µέσα από την έγκριση και εφαρµογή των 
καταρτιµένων Τοπικών Σχεδίων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣ∆Α) που κατατέθηκαν 
από τους ∆ήµους το 2016 ενώ θα δροµολογηθούν προγράµµατα πρόληψης 
παραγωγής αποβλήτων.  

Με την εφαρµογή του Ν. 4042/2012 έως το 2015 το ποσοστό χωριστής 
συλλογής των βιοαποβλήτων θα πρέπει να ανέλθει, κατ’ ελάχιστο, στο 5% του 
συνολικού τους βάρους και έως το 2020, κατ’ ελάχιστο, στο 10%. Επίσης, ο 
στόχος εκτροπής των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων από την ταφή και 
το ειδικό τέλος ταφής, επιβάλλουν έµµεσα τη χωριστή συλλογή και επεξεργασία 
των βιοαποβλήτων. 

∆υστυχώς όµως λόγο της οικονοµικής κρίσης οι στόχοι ακόµα δεν έχουν 
επιτευχθεί. Το «θετικό» είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση µας έδωσε παράταση για 
την εφαρµογή τους το 2018 δηλαδή κατά 3 χρόνια. Ωστόσο µε τα πενιχρά µέσα 
που διατίθενται οι οιωνοί είναι δυσοίωνοι.  

Μια σηµαντική πτυχή του σχεδιασµού είναι πως το σχέδιο για την πρόληψη 
και την διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να συνυπάρχει µε όλες τις πολιτικές 
που βρίσκονται εν ισχύ. Εποµένως, είναι σηµαντικό να είναι γνωστές οι 
υπόλοιπες πολιτικές που βρίσκονται ήδη σε εφαρµογή, διότι το σχέδιο πρόληψης 
εκπονείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγµατικές συνθήκες. 
Για το λόγο αυτό στις ακόλουθες παραγράφους αναλύονται οι υφιστάµενες 
πολιτικές σε ισχύ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Στο παρακάτω ∆ιάγραµµα 10 παρουσιάζεται η σχέση των πολιτικών µε το 
σχέδιο πρόληψης και τον κύκλο ζωής. 
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∆ιάγραµµα 10: Σχέση πολιτικών πρόληψης µε το σχέδιο πρόληψης και τον κύκλο 
ζωής των προϊόντων. 

(Πηγή: Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water 
Management, 2011, Federal Waste Management Plan 2011) 

Επισηµάνεται ότι προτεραιότητα στον τοµέα της περιβαλλοντικής πολιτικής 
αποτελεί η υιοθέτηση πολιτικών, µέτρων και έργων που στόχο έχουν την 
αποτελεσµατική και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, για την αειφόρο 
χρήση των πόρων και την πρόληψη της υποβάθµισης ή την αποκατάσταση, 
διατήρηση ή βελτίωση του περιβάλλοντος. Το ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής 
διαχείρισης αποβλήτων είναι: 

• η ενιαία και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του συνόλου των ρευµάτων 
αποβλήτων, 

• η ιεράρχηση των δραστηριοτήτων µε προτεραιότητα στην πρόληψη, 
προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση πόρων 
και ενέργειας, 

• η διευρυµένη ευθύνη του παραγωγού, και 
• η αντιµετώπιση της παραβατικής συµπεριφοράς. 

Το πλαίσιο αυτό σηµατοδοτείται και µε την ψήφιση του νόµου-πλαίσιο για 
τα απόβλητα, του Ν. 4042/2012 που ενσωµατώνει την οδηγία 2008/98/EΚ για τα 
απόβλητα. 

Ο Νόμος 4042/2012, ΦΕΚ 24/Α/13.02.2012 

Αφορά την ποινική προστασία του περιβάλλοντος την εναρµόνιση µε την 
οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων την 
εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.» 

Με τον εν λόγω νόµο ενσωµατώνεται στην εθνική µας νοµοθεσία η Οδηγία 
98/2008/ΕΚ. Όπως προαναφέρθηκε, θεσπίζει την ιεραρχία δράσεων για το 
σχεδιασµό της διαχείρισης των απορριµµάτων (πρόληψη, επαναχρησιµοποίηση, 
ανακύκλωση, ανάκτηση, διάθεση), προβλέπει τη θέσπιση στόχων πρόληψης της 
παραγωγής των απορριµµάτων µέχρι το 2014 επιβάλλοντας πλέον ειδικό 
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πρόστιµο ταφής. Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 43 οι οργανισµοί ή οι επιχειρήσεις 
που διαθέτουν σε Χώρο Υγειονοµικής Ταφής τα απόβλητα που κατατάσσονται 
στους παρακάτω κωδικούς ΕΚΑ 20 01 08, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 02, 
20 03 07 17 01, 17 02, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 09 04, χωρίς να έχουν 
προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας επιβαρύνονται από 1/1/2014 µε 35 ευρώ ανά 
τόνο, ποσό που θα αυξάνεται ετησίως 5 ευρώ έως του ποσού των 60 ευρώ. 

Επίσης προβλέπει τη χωριστή συλλογή υλικών όπως τουλάχιστον το 
χαρτί, µέταλλα, πλαστικό, γυαλί από το 2015 και αναφέρει ότι έως το 2020 
η προετοιµασία για την επαναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωση των 
υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το µέταλλο, το πλαστικό 
και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχοµένως άλλης προέλευσης στο 
βαθµό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόµοια µε τα απόβλητα των 
νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί κατ' ελάχιστον στο 50% ως προς το 
συνολικό βάρος. 

Ειδικά για τα βιοαπόβλητα, µε το Άρθρο 41, έως το 2015, αναφέρει ότι το 
ποσοστό χωριστής συλλογής των βιολογικών αποβλήτων πρέπει να ανέλθει, 
κατ' ελάχιστον στο 5% του συνολικού βάρους των βιολογικών αποβλήτων και 
έως το 2020, κατ' ελάχιστον, στο 10% του συνολικού βάρους των βιολογικών 
αποβλήτων. 

Ο νόµος αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της πρόληψης, 
επαναχρησιµοποίησης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων, ενώ ενοποιεί και 
εκσυγχρονίζει την υφιστάµενη νοµοθεσία, αποσαφηνίζοντας κάποιες σηµαντικές 
έννοιες και διατάξεις, όπως τον ορισµό του αποβλήτου, δίνει µεγαλύτερη έµφαση 
και επεκτείνει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», εφαρµόζει µια αναθεωρηµένη 
ιεράρχηση ως προς τις προτεραιότητες στη διαχείριση των αποβλήτων και θέτει 
αυστηρότερες απαιτήσεις, ώστε να επιτευχθούν προκαθορισµένοι στόχοι 
µείωσης των παραγόµενων αποβλήτων. 

Ο νόµος συνοδεύεται από µια σειρά επακόλουθων πράξεων όπως η 
ολοκλήρωση του πλαισίου για τα νοσοκοµειακά απόβλητα καθώς µε τη 
δηµιουργία του υπό σχεδιασµό εθνικού σχεδίου για το σύνολο των αποβλήτων, 
που θα καταρτισθεί κατά ρεύµα αποβλήτου, από όπου θα προσδιορισθεί η 
πραγµατική αναγκαιότητα για συµπληρωµατικές υποδοµές ανά είδος 
αποβλήτου, δηµόσιας ή ιδιωτικής ευθύνης, προκειµένου να ολοκληρωθεί το 
δίκτυο κατάλληλων υποδοµών που θα καταστήσουν τη χώρα αυτάρκη.  

 

Η ΚΥΑ 29407/3508, ΦΕΚ 1572/Β/16.12.2002 

Αφορά τα µέτρα και τους όρους για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων. 
Με την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο η 
κοινοτική Οδηγία 99/31/ΕΚ του Συµβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία: 

• δεσµεύει την χώρα σε άµεση εισαγωγή τεχνολογιών επεξεργασίας 
αποβλήτων, 

• θέτει αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α., 

• εισάγει σηµαντικές αλλαγές στην κοστολόγηση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών, 
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• απαιτεί σηµαντική αναβάθµιση και µετασχηµατισµό των φορέων 
διαχείρισης, 

• απαιτεί αλλαγές στην διαδικασία σχεδιασµού και αδειοδότησης των 
έργων. 

Οι απαιτήσεις αυτές, ουσιαστικά οδηγούν στο να κατασκευάζονται όσο το 
δυνατόν λιγότεροι και πιο ελεγχόµενοι ΧΥΤΑ, να λειτουργούν µε πολύ υψηλά 
πρότυπα (standards) και σταδιακά, όπου είναι δυνατό, να µετατρέπονται σε 
ΧΥΤΥ. Οι πλέον ουσιαστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν για την Ελλάδα 
περιλαµβάνουν: 

1. Την υλοποίηση προγραµµάτων επεξεργασίας αποβλήτων, µε την έννοια 
που αποδίδεται στον όρο από την αντίστοιχη ΚΥΑ (Η.Π. 29407/3508), σε 
όλα τα απόβλητα πριν αυτά οδηγηθούν προς υγειονοµική ταφή. Ειδικότερα 
στο άρθρο 7 αναφέρεται ότι σε χώρους ταφής οδηγούνται προς διάθεση 
µόνο τα απόβλητα που έχουν υποστεί επεξεργασία. Η υποχρέωση αυτή 
ισχύει για όλους τους νέους χώρους ταφής, ενώ για τους υφιστάµενους 
δίνει περιθώριο 2 ετών. Σηµειώνεται ότι ως υφιστάµενοι θεωρούνται αυτοί 
που λειτουργούσαν πριν την έκδοση της ΚΥΑ η αυτοί για τους οποίους έχει 
εκδοθεί άδεια λειτουργίας. Με βάση τον ορισµό που δίνεται στην 
«επεξεργασία» των αστικών στερεών αποβλήτων, αυτή µπορεί να 
περιλαµβάνει: 

• τη διαλογή υλικών στην πηγή (συσκευασιών, οργανικών, πράσινων, 
επικίνδυνων οικιακών κλπ) καθώς µεταβάλλει τα χαρακτηριστικά των 
αποβλήτων, περιορίζει τον όγκο ή και τις επικίνδυνες ιδιότητες αυτών 
και βελτιώνει την ανάκτηση χρήσιµων υλικών, 

• τη µηχανική διαλογή (ακριβώς για τους ίδιους λόγους), 

• τη µεταφόρτωση και τη δεµατοποίηση (µεταβάλλει τα χαρακτηριστικά, 
περιορίζει τον όγκο και διευκολύνει την διακίνηση), 

• τις τεχνολογίες θερµικής, φυσικής, χηµικής και βιολογικής 
επεξεργασίας και οι συνδυασµοί τους.  

 

2. Τη δέσµευση για µία µέγιστη ποσότητα Β.Α.Α. που επιτρέπεται να οδηγείται 
σε χώρους ταφής. Οι στόχοι που θέτει η ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508 είναι : 

• Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2010, τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα 
που προορίζονται για χώρους ταφής πρέπει να µειωθούν στο 75% 
της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων 
αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995. 

• Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2013, τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα 
που προορίζονται για χώρους ταφής πρέπει να µειωθούν στο 50% 
της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων 
αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995. 

• Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2020, τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα 
που προορίζονται για χώρους ταφής πρέπει να µειωθούν στο 35% 
της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων 
αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995. 

• Τις αλλαγές που προβλέπονται όσον αφορά στον σχεδιασµό, στην 
κατασκευή, στην αδειοδότηση και στην λειτουργία των ΧΥΤΑ. 
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• Τις αλλαγές στην κοστολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ, η τιµή που θα χρεώνει ο φορέας εκµετάλλευσης 
ΧΥΤΑ για την εναπόθεση των αποβλήτων, πρέπει να περιλαµβάνει 
εκτός από τα κόστη κατασκευής και λειτουργίας και: 

• Το κόστος της χρηµατοοικονοµικής ή ισοδύναµης εγγύησης, 
προκειµένου να εξασφαλίζονται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 
άδειας και η τήρηση των διαδικασιών της παύσης λειτουργίας. 

• Το κόστος της µετέπειτα φροντίδας του ΧΥΤΑ για µια περίοδο 
τουλάχιστον 30 ετών. 

 

Η ΚΥΑ 50910/2727, ΦΕΚ1909/Β/22-12-03 

Αφορά τα µέτρα και τους όρους για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων τον 
Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης. Με την Κοινή Υπουργική 
απόφαση ενσωµατώθηκε η βασική Κοινοτική Νοµοθεσία που αφορά στα 
στερεά απόβλητα, όπως αυτή εκφράζεται από την οδηγία 75/442/ΕΟΚ όπως 
τελικά κωδικοποιήθηκε µε την 2006/12/ΕΚ «περί στερεών αποβλήτων». 
(Επισηµαίνεται ότι η Οδηγία 2006/12/ΕΚ ίσχυε έως την 12η ∆εκεµβρίου του 2010 
και στην συνέχεια αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2008/98/ΕΚ.) Ειδικότερα, 
τίθενται οι στόχοι και οι αρχές που πρέπει να ισχύουν σε επίπεδο χώρας και 
δίνονται οι γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων. Πιο συγκεκριµένα, εξειδικεύεται η εθνική στρατηγική για τα στερεά 
απόβλητα η οποία στοχεύει στη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τη ορθολογική 
και ολοκληρωµένη διαχείριση αυτών και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: 

• Την αρχή της πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων. 

• Την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», µε έµφαση στην ευθύνη του 
παραγωγού των αποβλήτων. 

• Την αρχή της εγγύτητας σύµφωνα µε την οποία επιδιώκεται τα απόβλητα, 
κατά το δυνατόν, να οδηγούνται σε µία από τις πλησιέστερες κατάλληλες 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή/και διάθεσης, µε κύριο κριτήριο το 
περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονοµικά εφικτό της διαχείρισης 

 

Ο Νόμος 2939/2001, ΦΕΚ179Α/2001 

Αφορά τις συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και 
άλλων προϊόντων την  ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις, όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν µε την Υ.Α. 9268/469/2007 και τον Ν. 3854/2010. 

Ο νόµος αυτός διαµορφώνει το θεσµικό πλαίσιο για την εναλλακτική 
διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Με τον νόµο αυτόν, 
ενσωµατώνεται η οδηγία 94/62/ΕΚ3 στο Εθνικό ∆ίκαιο, και καθορίζεται το πλαίσιο 
για την υλοποίηση προγραµµάτων ανακύκλωσης/ επαναχρησιµοποίησης/ 
αξιοποίησης συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά κ.α.), 
θέτοντας συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους και χρονικά όρια 
πραγµατοποίησής τους. Ειδικά, τα σχετικά Προεδρικά ∆ιατάγµατα καθορίζουν 
τους επιµέρους όρους και στόχους για τη διαχείριση των ξεχωριστών ρευµάτων. 
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Αναφορικά µε τα υλικά συσκευασίας τα οποία συλλέγονται ξεχωριστά µέσω του 
προγράµµατος διαλογής που οργανώνει και υλοποιεί ο αρµόδιος φορέας, 
έχουν τεθεί οι παρακάτω ποσοτικοί στόχοι: 

α) έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005 το αργότερο, πρέπει να αξιοποιείται ή να 
αποτεφρώνεται4 σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων µε 
ανάκτηση ενέργειας τουλάχιστον το 50% κατά βάρος των αποβλήτων 
συσκευασίας, ενώ θα πρέπει η ανακύκλωση συσκευασιών να είναι 
µεταξύ 25% τουλάχιστον και 45% το πολύ, κατά βάρος του συνόλου των 
αποβλήτων συσκευασίας, µε ελάχιστο ποσοστό 15% κατά βάρος, για 
κάθε υλικό συσκευασίας. 

β) έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2011 το αργότερο, η αξιοποίηση ή αποτέφρωση 
σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων µε ανάκτηση ενέργειας θα 
πρέπει να είναι 60% τουλάχιστον κατά βάρος των αποβλήτων 
συσκευασίας, ενώ η ανακύκλωση συσκευασιών θα πρέπει να είναι 
µεταξύ 55% τουλάχιστον και 80% το πολύ, κατά βάρος του συνόλου των 
αποβλήτων συσκευασίας, µε επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων 
στόχων ανακύκλωσης: 

i. 60,00%, κατά βάρος, για το γυαλί, 

ii. 60,00%, κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι, 

iii. 50,00%, κατά βάρος, για τα µέταλλα, 

iv. 22,50%, κατά βάρος, για τα πλαστικά και  

v. ν) 15%, κατά βάρος, για το ξύλο. 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφερθεί ότι η έννοια «αξιοποίηση», 
σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία (Παράρτηµα IV Β της KYA 
50910/2727/2003) συµπεριλαµβάνει εργασίες ανακύκλωσης ή και ανάκτησης 
υλικών ή ενέργειας από τα απόβλητα. Επιπλέον τονίζεται ότι, η έννοια 
«αξιοποίηση» στην Οδηγία 98/2008 έχει αντικατασταθεί µε την έννοια «ανάκτηση». 

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (2015) - ΚΥΑ 51373/4684/2015 

Σύµφωνα µε την πρόσφατη αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων (ΚΥΑ 51373/4684/2015 - Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης ∆ηµιουργίας 
Αποβλήτων), οι γενικοί στόχοι είναι οι παρακάτω: 

1) Σταθεροποίηση παραγωγής αποβλήτων στα επίπεδα του 2011, µε 
φθίνουσα τάση. 

2) Προτεραιότητα στην διαλογή αποβλήτων υλικών στην πηγή µε σκοπό 
στην συνέχεια να οδηγηθούν σε - αποκεντρωµένες - υποδοµές 
διαχείρισης, έναντι της διαχείρισής τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
σύµµεικτων ΑΣΑ. 

3) Ολοκλήρωση του αναγκαίου δικτύου µε τη προσθήκη του νέου δικτύου 
των Πράσινων Σηµείων -ΚΑΕΣ∆ΙΠ σε υποδοµές διαχείρισης αποβλήτων 
έως το 2020. 

4) Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της συνολικής ποσότητας ανακτήσιµων 
αποβλήτων που διατίθενται για υγειονοµική ταφή. 

5) Ριζικός ανασχεδιασµός του υφιστάµενου σχεδιασµού υποδοµών 
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διαχείρισης, µε στόχο τη ολοκληρωτική αναβάθµιση της ανακύκλωσης 
και ανάκτησης µε χωριστή συλλογή έως το 2020. 

6) Περαιτέρω αξιοποίηση δευτερογενών υλικών (κοµπόστ /compost, 
κοµπόστ τύπου Α µε εξασφάλιση αυστηρών ποιοτικών προδιαγραφών. 

7) Ανάκτηση ενέργειας σε συµπληρωµατικό ρόλο, όταν έχουν εξαντληθεί 
τα περιθώρια άλλου είδους ανάκτησης. 

8) Συστηµατική καταγραφή και παρακολούθηση των δεδοµένων 
παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων - δηµιουργία ηλεκτρονικού 
µητρώου δεδοµένων αποβλήτων έως το 2015, το οποίο θα είναι 
προσβάσιµο από όλους τους αρµόδιους φορείς. 

9) Αναµόρφωση κεντρικού µηχανισµού παρακολούθησης και ελέγχου της 
διαχείρισης των αποβλήτων. 

10) Ανάπτυξη εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής για τα απόβλητα έως και 
το 2015, η οποία θα προκαθορίσει οµάδες-στόχους και θα αξιοποιήσει 
το σύνολο των προσβάσιµων τρόπων επικοινωνίας (π.χ. κοινωνικά 
µέσα δικτύωσης). 

11) Αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδίων (ΠΕΣ∆Α) µε γνώµονα το 
παρόν ΕΣ∆Α έως τον Φεβρουάριο του 2016. Βασικά χαρακτηριστικά 
τους το µοντέλο αποκεντρωµένης διαχείρισης των αποβλήτων, µε 
κεντρικό άξονα την πρόληψη -επαναχρησιµοποίηση αλλά και την 
οικονοµική ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε ίδιους πόρους, από 
την ανακύκλωση, σε άµεση συνεργασία µε τους δηµότες - ανακυκλωτές. 

12) Εκπόνηση και εφαρµογή τοπικών σχεδίων αποκεντρωµένης διαχείρισης 
από όλους τους ∆ήµους άµεσα. 

13) Εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης αστικών αποβλήτων εντός του 2015 
και λοιπών αποβλήτων έως το 2018. 

14) Ορθολογική διαχείριση των ιστορικά αποθηκευµένων αποβλήτων, µε 
υποβολή των σχετικών προγραµµάτων/ σχεδίων συµµόρφωσης από 
τους υπόχρεους έως τα τέλη του πρώτου εξαµήνου του 2016. Κατόπιν 
έγκρισης των παραπάνω σχεδίων συµµόρφωσης η διαχείριση των 
αποβλήτων και η αποκατάσταση των χώρων αποθήκευσής τους θα 
ολοκληρωθεί βάσει αυστηρού χρονοδιαγράµµατος µέχρι το τέλος 2016, 
λαµβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως κυρίως η επικινδυνότητα και η 
ποσότητα. 

15) Προτεραιότητα στην διαλογή υλικών στην πηγή (∆σΠ) µέσα από 
αποκεντρωµένες υποδοµές, έναντι της ανάκτησης σε συγκεντρωτικές 
εγκαταστάσεις µηχανικής διαλογής σύµµεικτων ΑΣΑ 

16) Αποκατάσταση των κυριότερων ρυπασµένων χώρων διάθεσης 
αποβλήτων έως το 2020. 

Συγκεκριµένα, για τα αστικά στερεά απόβλητα ορίζεται: 
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Πίνακας 1. Ποσοτικοί στόχοι διαχείρισης ΑΣΑ. 

Επισηµαίνεται ότι στον ΕΣ∆Α ανακυκλώσιµα χαρτιά θεωρούνται τα χαρτιά - 
χαρτόνια συσκευασίας και το έντυπο χαρτί. Επίσης, ο ΕΣ∆Α ορίζει ως έτος για 
τον προσδιορισµό των ποσοτήτων απορριµµάτων που θα καταλήξουν σε ΧΥΤΑ, 
το 1997 και όχι το 1995, όπως ο ΠΕΣ∆Α του 2008. 

Αναφορικά µε τα απόβλητα συσκευασίας και το έντυπο χαρτί, ο ΕΣ∆Α 2015 
ορίζει τους κάτωθι επί µέρους στόχους: 

Πίνακας 2. Στόχοι ∆σΠ και ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας και έντυπου 
χαρτιού. 

ΥΑ 9268/469/2007 

Ανάκτηση Ανακύκλωση Στόχοι Σχεδιασµού 2020 

min 60% min 55% max 80%  
Ελάχιστοι στόχοι ανακύκλωσης: 

60% κ.β. για τις χάρτινες συσκευασίες  

60% κ.β. για τις γυάλινες συσκευασίες  

50% κ.β. για τις µεταλλικές συσκευασίες 
22,5% κ.β. για τις πλαστικές 
συσκευασίες  

15% κ.β. για τις ξύλινες συσκευασίες 

Ελάχιστοι στόχοι ανακύκλωσης:  

70% κ.β. για το έντυπο χαρτί 

 92% κ.β. για τις χάρτινες συσκευασίες 

70% κ.β. για τις γυάλινες συσκευασίες  

70% κ.β. για τις µεταλλικές 
συσκευασίες 70% κ.β. για τις 
πλαστικές συσκευασίες  

80% κ.β. για τις ξύλινες συσκευασίες 

 

Ρεύµα αποβλήτου Έτος Περιγραφή στόχου 

Βιοαποδοµήσιµα Αστικά 
Απόβλητα 

(ΚΥΑ 29407/3508/2002) 

2020 
Μείωση αποβλήτων που οδηγούνται σε 
υγειονοµική ταφή στο 35% κ.β. σε σχέση 
µε τα επίπεδα παραγωγής του 1997. 

Βιοαπόβλητα 

2015 5% 
Επί του συνολικού βάρους σε χωριστή 
συλλογή. 

2020 40% 

Ανακυκλώσιµα υλικά 

2015 

Καθιέρωση χωριστής συλλογής 
τουλάχιστον για χαρτί, γυαλί, µέταλλα 
και πλαστικό. Η χωριστή συλλογή σε 
λιγότερα ρεύµατα υλικών αποβλήτων 
µπορεί να γίνεται µόνο εφόσον αυτό 
τεκµηριώνεται από άποψη 

2020 
65% κατά βάρος προετοιµασία για 
επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση 
τουλάχιστον για χαρτί, µέταλλα, 
πλαστικό και γυαλί. Προετοιµασία προς 

επαναχρησιµοποίηση / 
ανακύκλωση µε χωριστή 
συλλογή 
ανακυκλώσιµων - 
βιοαποβλήτων 

2020 50% του συνόλου των ΑΣΑ. 

Ταφή σύµµεικτων ΑΣΑ 2020 Κατά µέγιστο 30% της τρέχουσας 
παραγωγής. 
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4.4 Εθνική Νοµοθεσία και θεσµοθετηµένοι στόχοι για τα υπόλοιπα απόβλητα 

Το θεσµικό πλαίσιο που ρυθµίζει τη διαχείριση των υπόλοιπων αποβλήτων 
περιλαµβάνει τα επιγραµµατικά τα ακόλουθα νοµοθετήµατα: 

Πίνακας 3. Εθνική Νοµοθεσία 

Απόβλητο Νοµοθεσία Περιγραφή 

Απόβλητα 
Φορητών 

Ηλεκτρικών 
Στηλών και 

Συσσωρευτών 
(ΦΗΣ & Σ) 

ΚΥΑ 
41624.2057.Ε103/20
10 (ΦΕΚ 1625Β/11-
10-2010). 

Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για 
την εναλλακτική διαχείριση των 
χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών. 

Περιορισµοί διάθεσης στην αγορά. 

Πρόγραµµα εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων ΦΗΣ & Σ. 

Εναρµόνιση µε Οδηγίες 
2006/66/ΕΚ, 2008/103/ΕΚ. 

Κανονισµός (ΕΕ) 

αρ. 493/2012 

Κανονισµός υπολογισµού της 
απόδοσης ανακύκλωσης των 
αποβλήτων ΦΗΣ & Σ. 

Απόβλητα από 
Εκσκαφές, 
Κατασκευές και 
Κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ) 

Ν. 4067/2012 (Νέος 
Οικοδοµικός 
Κανονισµός) 

Εφαρµογή Εναλλακτικής 
διαχείρισης ΑΕΚΚ σε όλες τις 
εργασίες δόµησης. 

Ν. 
4001/2001(αρ.181 ) 
και  

Ν. 4030/2001 (αρ. 
40) 

Τα λατοµεία µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως χώροι 
εγκατάστασης µονάδων 
επεξεργασίας ΑΕΚΚ και για την 
ανάκτηση ΑΕΚΚ µε επίχωση. 

ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2
010 (ΦΕΚ 1312Β/ 
24-082010). 

Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για 
την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ) 

Εξειδίκευση Όρων και 
Προϋποθέσεων - καθορισµός 
στόχων εναλλακτικής διαχείρισης Ο 
στόχος για το 2020 δεν 
διαφοροποιείται από τον αντίστοιχο 
του άρθρου 27, Ν.4042/2012 

ΚΥΑ 5328/122/2007 
Προδιαγραφές αδρανών υλικών 
για χρήση σε δοµικά έργα 
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Απόβλητο Νοµοθεσία Περιγραφή 

Απόβλητα Έλαια  

Π∆ 82/2004  

(ΦΕΚ Α 64/2.3.04)  

«Αντικατάσταση της 98012/2001/ 
ΚΥΑ «Καθορισµός µέτρων και 
όρων για τη διαχείριση των 
χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων» 
(Β’ 40)» «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των Αποβλήτων των 
Λιπαντικών Ελαίων»  

ΚΥΑ 
13588/725/2006  

 

Για το σύνολο των κατηγοριών 
ΑΛΕ, θεωρούµενων ως επικίνδυνα 
απόβλητα. Υπάρχουν δηλαδή ΑΛΕ 
που ανάλογα µε την προέλευση και 
τις εργασίες διαχείρισης τους 
υπόκεινται στην εναλλακτική 
διαχείριση ή/και στις διατάξεις της 
εν λόγω ΚΥΑ.  

ΚΥΑ 7589/731/2000  Για ΑΛΕ που περιέχουν PCBs  

Μεταχειρισµένα 
ελαστικά 
οχηµάτων. 

Π∆ 109/2004  

(ΦΕΚ Α 75/5.3.04)  

«Μέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των 
µεταχειρισµένων ελαστικών των 
οχηµάτων. Πρόγραµµα για την 
εναλλακτική διαχείρισή τους»  

Οχήµατα στο 
τέλος του κύκλου 
ζωής τους (ΟΤΚΖ)  

Π∆ 116/2004  

(ΦΕΚ Α 81/5.3.04)  

«Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για 
την εναλλακτική διαχείριση των 
οχηµάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων 
ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιηµένων καταλυτικών 
µετατροπέων σε συµµόρφωση µε 
τις διατάξεις της Οδηγίας 
2000/53/ΕΚ «για τα οχήµατα στο 
τέλος του κύκλου ζωής τους» του 
Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 
2000»  

ΚΥΑ 
15540/548/Ε103/20
12  

Τροποποίηση της παραγράφου ΙΙ 
του άρθρου 18 του Π∆ 116/2004 σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της 
οδηγίας 2004/37/ΕΚ.  
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Απόβλητο Νοµοθεσία Περιγραφή 

Απόβλητα ειδών 
ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού 
(ΑΗΗΕ)  

Π∆ 117/2004  

(ΦΕΚ Α 82/5.3.04)  

«Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για 
την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις των 
Οδηγιών 2002/95 «σχετικά µε τον 
περιορισµό της χρήσης ορισµένων 
επικίνδυνων ουσιών σε είδη ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού» και 2002/96 «σχετικά 
µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» του 
Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 
2003»  

Π∆ 15/2006  

(ΦΕΚ Α 12/ 3.2.06)  

«Τροποποίηση του Προεδρικού 
∆ιατάγµατος 117/2004 (Α΄ 82), σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της 
οδηγίας 2003/108 «για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 
σχετικά µε τα απόβλητα ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)» του 
Συµβουλίου της 8ης ∆εκεµβρίου 
2003  

Υ.Α. 133480/2011  Τροποποίηση Παραρτήµατος ΙΒ 
του  

Π∆ 117/2004  

 

4.5 Αρµοδιότητες των ∆ήµων 

Οι δήµοι έως τώρα περιορίζονταν στη συλλογή και µεταφορά των 
σύµµεικτων απορριµµάτων στις εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και του περιεχοµένου 
του µπλε κάδου σε κάποιο από τα Κ∆ΑΥ. Οι ποσότητες που διαχειρίζονται οι 
δήµοι µε αυτόν τον τρόπο ξεπερνούν το 95% του συνόλου των παραγόµενων 
ΑΣΑ. Πλέον, οι αρµοδιότητες των δήµων προσδιορίζονται ως εξής: 

• Στο Ν. 3463/2006 (κώδικας δήµων και κοινοτήτων), άρθρο 75: «Η 
καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους 
περιφέρειας, η αποκοµιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η 
κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστηµάτων αποχέτευσης και 
βιολογικού καθαρισµού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών 
µέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των 
χώρων διάθεσης απορριµµάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύµφωνα 
µε την κείµενη σχετική νοµοθεσία.» 

• Στο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), άρθρο 94: - πρόσθετες αρµοδιότητες 
δήµων 25. «Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής 
αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει 
αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, 
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κατασκευής µονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και 
αποκατάστασης υφιστάµενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.∆.Α.). Η 
διαχείριση πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο σχεδιασµό, 
που καταρτίζεται από την Περιφέρεια κατά την ειδικότερη ρύθµιση του 
άρθρου 186 παρ. ΣΤ' αριθµ. 29 του παρόντος νόµου.» 

5.2 Παραγόµενες ποσότητες ΑΣΑ 

Η συνολική παραγόµενη ποσότητα και διαχείριση ΑΣΑ σε επίπεδο χώρας 
για το 2010 & 2011 µε βάση τα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ αποτυπώνονται 
συγκεντρωτικά στον Πίνακας 4 Τα στοιχεία προέρχονται από το έργο 
«Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων» - 2ο Παραδοτέο – 
«Υφιστάµενη κατάσταση διαχείρισης αποβλήτων και αξιολόγηση της 
υφιστάµενης κατάστασης» στην τρέχουσα µορφή του, όπως δόθηκε στην 
Οµάδα Μελέτης από το ΥΠΕΚΑ. 

Πίνακας 4. Εκτιµώµενη Συνολική Παραγωγή ΑΣΑ (tn/year) 
ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 2010 2011 

Παραγωγή: 5.891.668 100% 5.574.757 100% 

- 1) Ταφή (∆ιάθεση στο έδαφος) 4.877.638 82,8% 4.569.877 82,0% 

      1α) σε ΧΥΤΑ 4.563.638 77,5% 4.304.203 77,2% 

      1β) σε ΧΑ∆Α* 314.000 5,3% 265.674 4,8% 

- 2) Αποτέφρωση - 0,0% - 0,0% 

- 3) Ανακύκλωση Υλικών και Συσκευασιών 872.174 14,8% 829.733 14,9% 

- 4) Ανάκτηση Οργανικών 141.856 2,4% 175.147 3,1% 

     4α) Κοµποστοποίηση 141.856 2,4% 159.283 2,8% 

     4β) Ανάκτηση για Παραγωγή Ενέργειας - 0,0% 15.864 0,3% 

Πηγή: Τµ. ∆ιαχείρισης Στερεών  Αποβλήτων ΥΠΕΚΑ. 

 

 

∆ιάγραµµα 11. Κατανοµή διαχείρισης ΑΣΑ σε επίπεδο χώρας (2011)  
(Πηγή: Τµ. ∆ιαχείρισης Στερεών  Αποβλήτων ΥΠΕΚΑ) 

Στο ∆ιάγραµµα 11 παρουσιάζεται η συνολική διαχείριση των ΑΣΑ της 



66 

χώρας για το 2011, όπου ότι το µεγαλύτερο µέρος των παραγόµενων ΑΣΑ 
κατευθύνονται για ∆ιάθεση (ταφή στο έδαφος 82%), στην Ανακύκλωση Υλικών 
και Συσκευασιών εκτρέπονται περίπου το 15% αυτών, ενώ για κοµποστοποίηση 
και παραγωγή ενέργειας από οργανικά, οδηγείται ένα µικρό ποσοστό (3%). 

Στα παρακάτω ∆ιαγράµµατα 12 και 13 παρουσιάζεται η παραγωγή ΑΣΑ 
ανά τοµέα της οικονοµίας σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 

 

∆ιάγραµµα 12. Παραγωγή µη επικίνδυνων αποβλήτων ανά τοµέα της 
οικονοµίας (σε Kt) (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιούλιος 2013, Συνθήκες ∆ιαβίωσης 

στην Ελλάδα) 

∆ιάγραµµα 13. Παραγωγή µη επικίνδυνων αποβλήτων ανά τοµέα της 
οικονοµίας (σε Kt) (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιανουάριος 2017, Συνθήκες ∆ιαβίωσης 
στην Ελλάδα) 
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Η Ανακύκλωση εµφανίζει ποσοστό της τάξης του 15% για τα έτη 2010 & 
2011 και αναλύεται στον Πίνακας 5. 

Πίνακας 5. Ποσότητες που οδηγήθηκαν σε Ανακύκλωση (tn/year) 

Ανακύκλωση Υλικών και 
Συσκευασιών 

2010 2011 

   α) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 545.634 62,6% 540.630 65,2% 

           ΧΑΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 369.780 67,8% 347.900 64,4% 

           ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 175.854 32,2% 192.730 35,6% 

   β) ΧΑΡΤΙ ΕΝΤΥΠΟ 281.907 32,3% 245.926 29,6% 

           ΕΞΑΓΩΓΕΣ 150.000 53,2% 136.018 55,3% 

          ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 131.907 46,8% 109.908 44,7% 

   γ) ΜΠΕΑ (από οικιακά) 712 0,1% 657 0,1% 

   δ) ΑΗΗΕ (από οικιακά) 43.921 5,0% 42.520 5,1% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΩΡΑΣ 872.174 100,0% 829.733 100,0% 

      Πηγή: Γραφείο Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΥΠΕΚΑ, 
Η Ανάκτηση Οργανικού κλάσµατος των ΑΣΑ εµφανίζει µικρό ποσοστό στη 

χώρα, της τάξης του 3% για τα έτη 2010 & 2011 και αναλύεται στον Πίνακας 6. 

Πίνακας 6. Ποσότητες που εκτράπηκαν για Ανάκτηση Οργανικών (tn/year) . 

Ανάκτηση Οργανικών (Βιοαπόβλητα) 2010 2010 

Α) Κοµποστοποίηση 141.856  159.283  

Α1) ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ     

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
52.476 37,0% 68.139 38,9% 

Α2) ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑ∆ΟΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (εκτίµηση) 
10.000 7,0% 10.000 5,7% 

Α3) ΕΚΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ (εκτίµηση) 
79.380 56,0% 81.144 46,3% 

Β) Ανάκτηση για Παραγωγή Ενέργειας -  15.864  

Β1) ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, 

ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 

- 0% 15.864 9,1% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 141.856 100,0% 175.147 100,0% 

    Πηγή: Τµ. ∆ιαχείρισης Στερεών  Αποβλήτων ΥΠΕΚΑ 

5.3 ∆ιαχρονική εξέλιξη παραγωγής ΑΣΑ 

Οι βασικοί παράγοντες της συνολικής παραγωγής των ΑΣΑ είναι: οι 
δηµογραφικές µεταβολές, η µεταβολή της κατά άτοµο κατανάλωσης, ο βαθµός 
ευαισθητοποίησης των πολιτών/καταναλωτών στην κατεύθυνση της πρόληψης 
και οι µεταπτώσεις της οικονοµίας (ύφεση ή ανάπτυξη). 

Η αποτίµηση της εξέλιξης της συνολικής παραγωγής και διαχείρισης των 
ΑΣΑ την τελευταία 3ετία, παρουσιάζονται στον Πίνακας 7. 
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Πίνακας 7. Εξέλιξης Παραγωγής και ∆ιαχείρισης των ΑΣΑ (2009-2011)  

ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 2009 2010 2011 

Παραγωγή: 5.154.004 % 5.891.668 % 5.574.757 % 

1) Ταφή 4.180.905 81,1 4.877.638 82,8 4.569.877 82,0 

    1α) σε ΧΥΤΑ 3.939.360 76,4 4.563.638 77,5 4.304.203 77,2 

    1β) σε ΧΑ∆Α 241.545 4,7 314.000 5,3 265.674 4,8 

2) Ανακύκλωση Υλικών 936.075 18,2 872.174 14,8 829.733 14,9 

3) Ανάκτηση Οργανικών 37.024 0,7 141.856 2,4 175.147 3,1 

Πηγή: Τµ. ∆ιαχείρισης Στερεών  Αποβλήτων ΥΠΕΚΑ. 

 
Ο παραπάνω πίνακας αποτυπώνει αύξηση των παραγόµενων ΑΣΑ στην 

Ελλάδα και ιδιαίτερα στο µεσοδιάστηµα 2009-2010. Η µεγάλη αύξηση των 
ποσοτήτων µεταξύ 2009-2010 προκύπτει λόγω της έναρξης λειτουργίας µεγάλου 
αριθµού ΧΥΤΑ, γεγονός που επιτρέπει πλέον την καταγραφή (λόγω ζυγίσεων) 
ποσοτήτων για τις οποίες στο παρελθόν γίνονταν προσεγγιστικές εκτιµήσεις. 
Μεταξύ 2010 και 2011 παρατηρείται πτώση των παραγόµενων ΑΣΑ και 
συνεχιζόµενη µείωση των ποσοτήτων που ανακυκλώνονται, που οφείλεται 
κυρίως στη οικονοµική ύφεσης της Χώρας. (Πηγή: Τµ. ∆ιαχείρισης Στερεών  
Αποβλήτων ΥΠΕΚΑ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 14: Εξέλιξη Παραγωγής και ∆ιαχείρισης των ΑΣΑ (2009-2011)  
(Πηγή: Τµ. ∆ιαχείρισης Στερεών  Αποβλήτων ΥΠΕΚΑ.) 
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5.4 Βιοαποδοµήσιµα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) 

Η Εκτροπή ΒΑΑ και η διαχείρισης τους για τα έτη 2010 & 2011 και αναλύεται 
στον Πίνακας 8. 

 
Πίνακας 8: Εκτροπή ΒΑΑ που ανακτήθηκε και ανακυκλώθηκε στη χώρα 

(tn/year) 

ΕΚΤΡΟΠΗ ΒΑΑ (tn) 2010 2011 

(Α) ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
52.476 68.139 

Εγκαταστάσεις ΕΜΑΚ / Φορέας ∆ιαχείρισης 

1. ΑΤΤΙΚΗ - Άνω Λιόσια /ΕΣ∆ΚΝΑ (κοµποστοποίηση) 16.188 30.074 

2. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ - Ελευσίνα /∆ΗΜΟΣ (κινητή µονάδα κοµποστοποίη 600 131 

3. ΧΑΝΙΑ /∆Ε∆ΙΣΑ (κοµποστοποίηση) 9.583 9.624 

4. ΗΡΑΚΛΕΙΟ/ ΕΣ∆ΑΚ (εκτροπή υγρασίας µε βιοξήρανση) 20.823 23.614 

5. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ /∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (κοµποστοποίηση) 5.282 4.696 

6. ΚΑΛΑΜΑΤΑ /∆ΗΜΟΣ 0 0 

(Β) ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - Κάδοι οικιακής κοµποστοποίησης 10.000 10.000 

(Γ) ΕΚΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 
79.380 81.144 

(∆) ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, 
ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 

- 15.864 

(Ε) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΗΣ 

ΧΩΡΑΣ: 
131.907 109.908 

(ΣΤ) ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ: 150.000 136.018 

(Ζ) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ: 
369.780 347.900 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟΥ: 793.543 768.973 

       (Πηγή: Τµ. ∆ιαχείρισης Στερεών  Αποβλήτων ΥΠΕΚΑ.)   

Η ποσοτικοποίηση των στόχων µείωσης ΒΑΑ που θέτει η ΚΥΑ 
29407/3508/2002 και ο υφιστάµενος ΕΣ∆Α καθορίζεται από την «Εθνική 
Στρατηγική ∆ιαχείρισης των Βιοαποδοµήσιµων Αποβλήτων» (ΥΠΕΚΑ, 2003) και 
παρατίθεται στον Πίνακας 9. 

Πίνακας 9: Εθνικοί στόχοι για τη µείωση των ΒΑΑ προς την ταφή. 

Έτος- 
Στόχος 

Στόχος: ΒΑΑ που 

επιτρέπεται να οδηγούνται 

προς ταφή (σε σχέση µε 

την παραγωγή ΒΑΑ 1997: 

2.600.000 tn 

Εκτίµηση 

Παραγωγής ΒΑΑ 

βάσει Εθνικής 

Στρατηγικής 

Στόχος 

Εκτροπής 

ΒΑΑ 

Σύνολο 

Εκτροπής 

ΒΑΑ 

Επίτευξη 

Στόχου 

κατά 

% tn tn tn tn % 

2010 75% 1.950.000 3.070.000 1.120.000 793.543 70,85% 

2011 - - - - 768.973 

 2013 50% 1.300.000 3.231.000 1.931.000 

  2020 35% 910.000 3.638.000 2.728.000 

  (Πηγή: Τµ. ∆ιαχείρισης Στερεών  Αποβλήτων ΥΠΕΚΑ.)  
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5.5 Βιοαπόβλητα (ΒΑ) 

Σύµφωνα µε τη ποιοτική τους σύσταση το ποσοστό των βιοαποβλήτων 
που αποτελούν το οργανικό κλάσµα των ΑΣΑ είναι το 44,3% και περιλαµβάνει τα 
βιοαποδοµήσιµα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίµµατα τροφών και 
µαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις οµαδικής εστίασης και 
χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις 
µεταποίησης τροφίµων. 

Η ποσοτικοποίηση των στόχων για τα Βιοαπόβλητα που θέτει το νοµικό 
πλαίσιο και η συνολική εκτροπή που επιτεύχθηκε, παρατίθεται στον Πίνακας 10. 

 
Πίνακας 10: Εκτροπή ΒΑ και Εθνικοί στόχοι για τη χωριστή συλλογή τους 

(tn/year) 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΒΑ) 2010 2011 Έτος-Στόχος 

2015 2015 

Σύνολο βιοαποβλήτων (βάσει % 

σύστασης) 
2.610.009 

 
2.469.617 

   

Εκτροπή ΒΑ για Ανάκτηση 89.380 3,4% 107.008 4,3% 

Κάδοι οικιακής κοµποστοποίησης 

(εκτίµηση) 
10.000 

 
10.000 

   

Εκτροπή οργανικού κλάσµατος 

αγροτικών περιοχών (εκτίµηση) 
79.380 

 
81.144 

   

Ανάκτηση χρησιµοποιηµένων φυτικών 

ελαιών, τηγανελαίων και ζωικών λιπών 
- 

 
15.864 

   

Χωριστή Συλλογή ΒΑ     

5% του 

συνολικού 

βάρους ΒΑ 

10% του 

συνολικού 

βάρους ΒΑ 

      (Πηγή: Τµ. ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΥΠΕΚΑ.)   

 

5.6 Ανακυκλώσιµα Υλικά (ΑΥ) 

Τα ανακυκλώσιµα υλικά περιλαµβάνουν το άθροισµα των συστατικών 
Χαρτί, Μέταλλο, Πλαστικό, και Γυαλί και αποτελούν το 44,3% των ΑΣΑ. ∆εδοµένου 
ότι από το θεσµικό πλαίσιο τίθενται στόχοι ανακύκλωσης για τα παραπάνω ΑΥ 
(όχι µόνο Υλικά Συσκευασίας), γίνεται επιµερισµός των ΑΣΑ στις επιµέρους αυτές 
κατηγορίες (Πίνακας 11). 
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(Πηγή: Γραφείο Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης  Αποβλήτων ΥΠΕΚΑ.)   

 

5.7 Υφιστάµενη διαχείριση ΑΣΑ 

5.7.1 Υφιστάµενες Υποδοµές ∆ιαχείρισης ΑΣΑ 

Ο ΕΣ∆Α εφαρµόστηκε µέσω των Περιφερειακών Σχεδιασµών ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α), όπου και καθορίζονται οι διαχειριστικές ενότητες, 
οι µέθοδοι διαχείρισης που πρέπει να εφαρµόζονται σε κάθε διαχειριστική 
ενότητα, καθώς και η εξειδίκευση συγκεκριµένων στόχων, µέτρων, όρων και 
περιορισµών για την επίτευξη των στρατηγικών και ποσοτικών στόχων του ΕΣ∆Α. 
Οι ΠΕΣ∆Α δεν προτείνουν δεσµευτικό αριθµό υποδοµών, αφήνοντας να 
αποφασίσουν για αυτό οι αρµόδιοι Φορείς ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(Φο∆ΣΑ). 

5.7.2 Συλλογή - Μεταφορά - Μεταφόρτωση 

Η συλλογή και µεταφορά των ΑΣΑ πραγµατοποιείται από τις υπηρεσίες 
καθαριότητας των 325 ∆ήµων, των Συνδέσµων τους ή των Φο∆ΣΑ. Επιπλέον 
υπάρχουν 502 αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις Συλλογής-Μεταφοράς µη 
επικινδύνων αποβλήτων, στις οποίες οι ΟΤΑ µπορούν να αναθέτουν την 
συλλογή-µεταφορά των ΑΣΑ. 

Η αποκοµιδή των ΑΣΑ καλύπτει το 100% της χώρας ακόµη και σε µικρά 
νησιά και αποµακρυσµένες - ορεινές αγροτικές περιοχές. 

Για τη συλλογή - αποκοµιδή/µεταφορά των ΑΣΑ ο εξοπλισµός (κάσοι, Α/Φ, 
containers κλπ) και οι λειτουργικές δαπάνες (µισθοδοσία, κίνηση οχηµάτων, 
συντήρηση κλπ), ανήκουν στους ΟΤΑ. Ακολουθείται το ίδιο πρότυπο για την 
προσωρινή αποθήκευση µε διαφοροποιήσεις σε µεγέθη κάδων/οχηµάτων, 
συχνότητα αποκοµιδής, συχνότητα πλύσης κάδων κ.α. σε όλη την Χώρα. Οι 
διαφοροποιήσεις είναι αποτέλεσµα τοπικών χωροταξικών και πολεοδοµικών 
ιδιαιτεροτήτων, σε συνδυασµό µε τις οργανωτικές δυνατότητες (διοικητικές, 
οικονοµικές & τεχνικές) του εκάστοτε ΟΤΑ. 

Πίνακας 11: Ποσότητες συλλεγόντων ΑΥ και στόχοι για τη ανακύκλωση και τη χωριστή 
συλλογή 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΥ) 
[Χαρτί, Μέταλλο, Πλαστικό, 

Γυαλί] 

2010 2011 
Έτος-Στόχος 

2015 2020 

Σύνολο Ανακυκλώσιµων Υλικών 
(βάσει % σύστασης) 

2.610.009 
 

2.469.617 
   

Εκτροπή για Ανακύκλωση Υλικών 800.700 30,7% 758.206 30,6%  50% 

ΧΑΡΤΙ (Συσκευασίας + Έντυπο) 651.687 25,0% 593.826 24,0% 
  

ΜΕΤΑΛΛΑ 53.360 2,0% 52.700 2,1% 
  

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 66.730 2,6% 68.530 2,8% 
  

ΓΥΑΛΙ 28.923 1,1% 43.150 1,7% 
  

Χωριστή Συλλογή (ΧΣ) 
Ανακυκλώσιµων Υλικών 

    
Καθιέρωση ΧΣ, 

όπου αυτή 
είναι εφικτή 
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Στους ΠΕΣ∆Α προβλέπεται η δηµιουργία Σταθµών Μεταφόρτωσης 
Αποβλήτων (ΣΜΑ), ως αναγκαία υποδοµή - ενδιάµεσος σταθµός για την τελική 
διάθεση των ΑΣΑ στους ΧΥΤΑ ή σε ΜΕΑ. 

5.7.3 ∆ιαλογή στην Πηγή (∆σΠ) 

Το πρόγραµµα της ∆σΠ διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες: α. Τη 
διαλογή οµάδας Ανακυκλώσιµων Υλικών σε «µπλε κάδους» και β. τη διαλογή 
τεσσάρων ή και λιγότερων χωριστών υλικών. Στον Πίνακα 12 αναφέρονται οι 
τύποι των προγραµµάτων ∆σΠ ανά Περιφέρεια. 

Η ∆σΠ συνδέεται µε τα ΣΕ∆ µέσω των οποίων συγκεντρώνονται και 
αξιοποιούνται τα ανακτώµενα υλικά. Τα ΣΕ∆ είναι: 1) Σ.Σ.Ε.∆.- «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» της 
ΕΕΑΑ Α.Ε, που αποτελεί το βασικό ΣΕ∆ της χώρας µε το σύστηµα των µπλε 
κάδων, 2) Βιοµηχανικά και Εµπορικά Απόβλητα Συσκευασίας (ΒΕΑΣ), 3) Ατοµικό 
σύστηµα ΑΒ Βασιλόπουλος, 4) Ανταποδοτική Ανακύκλωση, 5) Κέντρο 
Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ΚΕΠΕ∆ ΑΕ. Επίσης διαχωρίζεται 
έντυπο χαρτί που διακινείται από τις εταιρείες εκτυπώσεων απευθείας & τέλος, 
συγκεντρώνονται ΑΥ µέσω ειδικών δράσεων της ΕΕΑΑ. 

 

Από τον Πίνακας 12 προκύπτει ότι το 73% του πληθυσµού της χώρας 
εξυπηρετείται για ∆σΠ από δίκτυο µπλε κάδων και χωριστή αποκοµιδή. 
Επιπρόσθετα σε διάφορους ∆ήµους υπάρχει σύστηµα χωριστής συλλογής 
υλικών µε 2, 3 ή 4 κάδους για τα οποία δεν υπάρχουν στοιχεία εξυπηρετούµενου 
πληθυσµού, καθώς είναι τοποθετηµένα σε συγκεκριµένα σηµεία (green points) 
και απευθύνονται ανοιχτά στους κατοίκους και επισκέπτες. 

Αναφορικά µε τα νησιά Ιονίου και Αιγαίου, προγράµµατα ανακύκλωσης 

Πίνακας 12: Προγράµµατα ∆σΠ ανά Περιφέρεια 

Α/Α Περιφέρεια Πρόγραµµα ∆σΠ ΟΤΑ 
Εξυπηρετούµενος 

Πληθυσµός  
(Μόνιµων 2011) 

1 ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & 
ΘΡΑΚΗ 

Συσκευασίες (Μπλε Κάδος) 3 100.273 

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Συσκευασίες (Μπλε Κάδος) 34 1.265.268 

3 ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Κάδοι 4 υλικών (Green Point) 12 281.797 

4 ΗΠΕΙΡΟΣ Συσκευασίες (Μπλε Κάδος) 5 82.767 

5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
Συσκευασίες (Μπλε Κάδος)  
Συλλογή Χαρτί - Χαρτόνι 

20 
(1) 

529.165 

6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Συσκευασίες (Μπλε Κάδος) 3 161.006 

7 ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α Συσκευασίες (Μπλε Κάδος) 9 425.183 

8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Συσκευασίες (Μπλε Κάδος) 24 467.808 

9 ΑΤΤΙΚΗ 
Συσκευασίες (Μπλε Κάδος)  
Κάδοι 3 χωριστών υλικών  

Κώδωνες Χαρτιού 

61 3.460.135 

10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Συσκευασίες (Μπλε Κάδος) 15 444.134 

11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
Συσκευασίες (Μπλε Κάδος)  

Κάδοι 4 ή 3 υλικών (Green Point) 
1 
(3) 

19.168 

12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
Συσκευασίες (Μπλε Κάδος)  

Κάδοι 4 ή 3 ή 2 υλικών (Green 
Point) 

11 
(3) 

93.399 

13 ΚΡΗΤΗ 
Συσκευασίες (Μπλε Κάδος)  

Ειδικός κάδος γυαλιού 
18 
(10) 

533.836 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 216 7.863.939 

(Πηγή: ΥΠΕΚΑ)   
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έχουν αναπτυχθεί σε 22 νησιά και εξυπηρετούν περίπου 350 χιλ. µόνιµους 
κατοίκους και σηµαντικό αριθµό επισκεπτών (Ετήσια Απολογιστική Έκθεση ΕΕΑΑ, 
2011). Στα περισσότερα νησιά τα ρεύµατα ∆σΠ είναι δύο, τρία ή και τέσσερα και 
εξυπηρετούνται από κάδους κλειστού τύπου. 

Παράλληλα µε τα ΣΕ∆, ανακυκλώσιµα υλικά ανακτούν από τους κάδους 
των σύµµεικτων ΑΣΑ αλλά και από επιχειρήσεις και νοικοκυριά, γυρολόγοι και 
µικροεπιχειρηµατίες στον τοµέα της ανακύκλωσης (άτυπα δίκτυα συλλογής), οι 
οποίοι διαθέτουν τα ΑΥ ως πρώτη ύλη σε βιοµηχανίες (χαρτοβιοµηχανίες, 
χυτήρια κλπ). 

 

5.7.4 Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) 

Τα Κ∆ΑΥ συγκεντρώνονται από το δίκτυο των µπλε κάδων, τα υλικά 
συσκευασιών από τις βιοµηχανίες και άλλους µεγάλους παραγωγούς. 

Στον Πίνακας 13 παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανοµή των Κ∆ΑΥ σε 
σχέση µε το εξυπηρετούµενο πληθυσµό, για το έτος 2011. 

 

Από το σύνολο των 31 Κ∆ΑΥ, 9 ανήκουν στην ΕΕΑΑ (µισθώνει τη λειτουργία 
σε ιδιώτες ), 9 ανήκουν σε Συνδέσµους ΟΤΑ και τα λειτουργούν οι Φο∆ΣΑ και 14 
ανήκουν σε ιδιώτες. Η πληθυσµιακή κάλυψη της χώρας σε Κ∆ΑΥ φτάνει το 76,2% 
του πληθυσµού. 

Το σύνολο της εκτροπής (συλλογή) ΑΣΑ προς τα Κ∆ΑΥ ανέρχεται σε 6,7% 
και 6,9% των παραγόµενων ΑΣΑ για τα έτη 2010 και 2011, αντίστοιχα. 

Εκτός των ΣΜΑ που εξυπηρετούν την µεταφόρτωση των ΑΣΑ στους ΧΥΤΑ, 
υπάρχουν και Σταθµοί Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιµων Υλικών (ΣΜΑΥ), οι 
οποίοι µεταφέρουν µόνο ΑΥ στα Κ∆ΑΥ ή ΕΜΑΚ. όταν µια περιοχή εφαρµόζει 
πρόγραµµα ∆σΠ αλλά τα Κ∆ΑΥ είναι µακριά. 

Πίνακας 13: Υφιστάµενη Κατάσταση Υποδοµών σε Κ∆ΑΥ 

Περιφέρεια 
Αριθµός µονάδων 

Εξυπηρετούµενος µόνιµος 
πληθυσµός. 

\ 2011) 
Λειτουργεί Κατασκευ-

ασµένο 
Λειτουργεί Κατασκευ-

ασµένο 

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 1 4* 100.273 378.736 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 7 1.265.268 
∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 1 281.797 
ΗΠΕΙΡΟΣ 1 82.767 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 3 529.165 
ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2 161.006 
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 1 425.183 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 2 467.808 
ΑΤΤΙΚΗ 4 1** 3.460.135 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 3 444.134 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 19.168 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 93.399 
ΚΡΗΤΗ 1 533.836 

ΣΥΝΟΛΑ ΧΩΡΑΣ 26 5 7.863.939 378.736 

(Πηγή: ΥΠΕΚΑ – ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) 
* Κατασκευασµένη υποδοµή που δεν έχει τεθεί ακόµη σε λειτουργία  
** Το Κ∆ΑΥ Αµαρουσίου έχει διακόψει τη λειτουργία του την 1/7/2011 
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5.7.5 Τελική διάθεση - ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ 

Η εξυπηρέτηση του πληθυσµού σε υποδοµές ΧΥΤ για την τελική διάθεση 
των ΑΣΑ παρουσιάζεται για το έτος 2011 στον Πίνακας 14. Συνολικά το 94% του 
πληθυσµού εξυπηρετήθηκε µε ασφαλή διάθεση των ΑΣΑ το 2011. 

Η διάθεση των ΑΣΑ σε ΧΥΤ διασφαλίζεται και µέσω προσωρινών λύσεων 
διαχείρισης όπως η εκτροπή της διάθεσης σε γειτονικές µε τους ∆ήµους 
εγκαταστάσεις (∆ιαδηµοτικά ή και ∆ιαπεριφερειακά), µε αποτέλεσµα η 
ανεξέλεγκτη διάθεση να περιορίζεται πλέον µόνο στο 5% του πληθυσµού για το 
2013 (8η Έκθεση προόδου ΥΠΕΚΑ για το Πρόγραµµα παύσης λειτουργίας και 
αποκατάστασης ΧΑ∆Α, Μάιος 2013) 

Σχετικά µε την ασφαλή διάθεση των ΑΣΑ έχει σηµειωθεί θεαµατική πρόοδος 
υλοποίησης των προβλεπόµενων υποδοµών κατά τα τελευταία 7 χρόνια. 

5.7.6 Ανάκτηση ΑΣΑ 

Η ανάκτηση αποβλήτων της χώρας πραγµατοποιείται µέσω: 

α. Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και συγκεκριµένα: Στα 3 
ΕΜΑΚ (Α. Λιοσίων, Χανίων και Κεφαλονιάς) που εκτρέπουν ΒΑΑ για 
κοµποστοποίηση, στην Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριµµάτων Ηρακλείου 
που αφαιρεί ποσότητα υγρασίας των ΑΣΑ µετά από την βιοξήρανση και στη 
κινητή µονάδα κοµποστοποίηση του ∆ήµου Ελευσίνας. 

β. Εκτροπής ΒΑΑ σε οικιακό επίπεδο, είτε µε την χρήση οικιακών κάδων 
κοµποστοποίησης, είτε µε την χρήση των οργανικών ως ζωοτροφή κλπ σε 

Πίνακας 14: Πληθυσµιακή κάλυψη από ΧΥΤ - 2011 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Λειτουργεί 
Εξυπηρετούµενο
ς πληθυσµός  
(Μόνιµος 2011) 

1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 3 422.845 

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 11 1.829.558 

3 ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 1 283.689 

4 ΗΠΕΙΡΟΣ 4 336.856 

5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 7 732.762 

6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 3 203.759 

7 ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 6 602.562 

8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 7 484.748 

9 ΑΤΤΙΚΗ 1 3.821.839 

10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1 406.657 

11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3 166.243 

12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 18 264.931 

13 ΚΡΗΤΗ 9 622.967 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ ΧΩΡΑΣ 74 10.179.416 

(Πηγή: ΥΠΕΚΑ) 
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αγροτικές περιοχές της χώρας. 

γ. Των συλλέγονταν ποσοτήτων χρησιµοποιηµένων φυτικών ελαιών, 
τηγανελαίων και ζωικών λιπών (από κατοικίες, εστιατόρια, ταβέρνες, ξενοδοχεία, 
παρασκευαστήρια, βιοτεχνίες-βιοµηχανίες κλπ) και ανακτήθηκαν σε ειδικές 
εγκαταστάσεις για την παράγωγη αυτούσιου βιοντίζελ (καύσιµο). 

Στο Πίνακας 15 παρουσιάζονται οι υφιστάµενες ΜΕΑ που λειτουργούν στη 
χώρα. 

Η υφιστάµενη ετήσια δυναµικότητα επεξεργασίας των ΑΣΑ ανέρχεται σε 
467.500 τόνους περίπου δηλαδή το 8% των παραγόµενων ΑΣΑ για το 2011. Κατά 
τα έτη αναφοράς δεν αξιοποιήθηκε το σύνολο της εγκαταστηµένης 
δυναµικότητας των µονάδων που επιταχύνουν την εκτροπή ΑΣΑ από την 
απευθείας ταφή. Ειδικότερα τα απογραφικά στοιχεία από τη λειτουργία του ΕΜΑΚ 
Α. Λιοσίων δείχνουν µείωση της ποσότητα ΑΣΑ που υπέστη επεξεργασία λόγω 
µηχανικών προβληµάτων της εγκατάστασης. 

Το σύνολο της εκτροπής ανάµεικτων ΑΣΑ στις ΜΕΑ ανέρχεται σε 2,8% και 
4,7% των παραγόµενων ΑΣΑ για τα έτη 2010 και 2011, αντίστοιχα. 

Τέλος, σηµειώνεται ότι από το 2012 έχει γίνει σηµαντική πρόοδος στην 
προετοιµασία και δηµοπράτηση πρόσθετων έργων επεξεργασίας αποβλήτων, 
µε τη διαδικασία των Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) (Πηγή 
ΥΠΕΚΑ «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» έτους 
2013.) 

5.7.7 Αρµόδιοι Φορείς 

Περιφερειακά Σχέδια ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α)  

Οι ΠΕΣ∆Α εξειδικεύουν τους στόχους του Εθνικού Σχεδιασµού, θέτουν 
στόχους σε περιφερειακό επίπεδο και προβλέπουν τα έργα ∆ΣΑ για τα επόµενη 
έτη. Οι ΠΕΣ∆Α καθορίζουν τις ∆ιαχειριστικές Ενότητες στις οποίες θα κληθούν οι 
αρµόδιοι φορείς (Φο∆ΣΑ και ΟΤΑ) να µεριµνήσουν για τα έργα συλλογής και 
ολοκληρωµένης διαχείρισης των αποβλήτων. Συνολικά οι προβλεπόµενες ∆Ε σε 
επίπεδο χώρας ανέρχονται σε 81. Από το 2005 ορισµένα ΠΕΣ∆Α 
αναθεωρήθηκαν, αλλά η εφαρµογή τους αντιµετώπισε στο σύνολό της 

Πίνακας 15: Υφιστάµενη κατάσταση υποδοµών ΜΕΑ της χώρας 

Α/Α 
Μονάδες Επεξεργασίας 

ανάµεικτων ΑΣΑ / Φορέας 
∆ιαχείρισης 

∆υναµι-
κότητα 
(tn/y) 

'Ετος 
έναρξης 

λειτουργίας 

Απόβλητα  που  
υποβλήθηκαν σε 
επεξεργασία 
(tn/year) 2010 2011 

1 
Εγκατάσταση Μηχανικής 
Ανάκτησης - Κοµποστοποίησης 
(ΕΜΑΚ) Άνω Λιοσίων, Αττικής / 
ΕΣ∆ΚΝΑ 

300.000 2007 47.389* 141.769 

2 ΕΜΑΚ Χανίων / ∆Ε∆ΙΣΑ ** 67.500 2006 38.825 37.833 

3 
Μονάδα Προεπεξεργασίας 
(βιοξήρανσης) Απορριµµάτων 
Ηρακλείου / ΕΣ∆ΑΚ 

75.000 2009 69.409 71.875 

4 
Μονάδα Μηχανικής - Βιολογικής 
Προεπεξεργασίας ΑΣΑ και 
Βιολογικής Ιλύος Ν. Κεφαλονιάς / 
∆ιαδηµοτική Επιχείρηση. 

25.000 2010 11.968 10.333 

ΣΥΝΟΛΟ 4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 467.500 

 

167.591 261.810 

(Πηγή: Τµ. ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΥΠΕΚΑ. (Ερωτηµατολόγια Φο∆ΣΑ)). 
* 6µηνη λειτουργία λόγω τεχνικών προβληµάτων 
** Εντός του ΕΜΑΚ Χανίων υπάρχει γραµµή των µπλε κάδων 
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προβλήµατα τόσο σε επίπεδο χρηµατοδότησης όσο και σε επίπεδο κοινωνικών 
αντιδράσεων και προσφυγών. Ο Ν. 3852/2010 γνωστός και ως "Καλλικράτης" 
προβλέπει τη συνένωση των Φο∆ΣΑ της κάθε περιφέρειας σε ένα ενιαίο 
σύνδεσµο. 

Κατά το χρόνο έγκρισης των προγενέστερων ΠΕΣ∆Α (2005-2006) και των 
λοιπών σχετικών µελετών, δεν ήταν σε ισχύ ούτε η οδηγία 2008/98/ΕΚ και ο νόµος 
4042/2012, οπότε οι έκτοτε πρόσθετες απαιτήσεις δεν ήταν δυνατό να έχουν 
ληφθεί υπόψη. Τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης θα πρέπει να αναθεωρηθούν 
λόγω της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων και να 
αξιολογηθούν προκειµένου να προσαρµοστούν στην Οδηγία – πλαίσιο 
2008/98/ΕΚ. Επίσης θα πρέπει να αξιολογηθεί το συνολικό κόστος των 
υπηρεσιών διαχείρισης των αποβλήτων σε σχέση µε τα εφαρµοζόµενα τέλη. 

Τη χρονική περίοδο 2004 - 2008 εγκρίθηκαν 13 ΠΕΣ∆Α, το 2009 
αναθεωρήθηκαν 2 ΠΕΣ∆Α, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και ∆υτικής 
Μακεδονίας και το 2010 ο ΠΕΣ∆Α Πελοποννήσου. Βρίσκονται σε αναθεώρηση 3 
ΠΕΣ∆Α, Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου. 

Η «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την 
αναθεώρηση – επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) της Περιφέρειας Κρήτης» εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 
Πρωτ. οικ. 168638/05.06.2013 ΚΥΑ. Στο κεφάλαιο 4.3.4. της ΣΜΠΕ παρουσιάζονται 
κάποια γενικά µέτρα πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων που µπορούν να 
επηρεάσουν τις φάσεις σχεδιασµού, παραγωγής και διανοµής, καθώς και την 
φάση κατανάλωσης/χρήσης. Το Σχέδιο Πρόληψης θα µπορούσε να συντελέσει 
για να επιτευχθούν άµεσα και απτά οι στόχοι και δράσεις που προτείνονται. 

Με τους ΠΕΣ∆Α καθορίστηκαν οι περιοχές που συγκροτούν τις ενότητες 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων (διαχειριστικές ενότητες), οι µέθοδοι διαχείρισης 
που πρέπει να εφαρµόζονται σε κάθε ∆ιαχ. Εν., καθώς και η εξειδίκευση 
συγκεκριµένων στόχων, µέτρων, όρων και περιορισµών για την επίτευξη των 
στρατηγικών και ποσοτικών στόχων του ΕΣ∆Α. 

Φορείς ∆ιαχείρισης ΑΣΑ (Φο∆ΣΑ) 

Οι Φο∆ΣΑ είναι οι αρµόδιοι φορείς της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης για 
την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων των Περιφερειακών 
Σχεδίων ∆ιαχείρισης Στερεών αποβλήτων. Οι Φο.∆.Σ.Α έχουν την ευθύνη 
διαχείρισης των έργων, της προσωρινής αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, 
επεξεργασίας, αξιοποίησης και τελικής διάθεσης των ΑΣΑ, οι Ο.Τ.Α Α' βαθµού 
(∆ήµοι) συµµετέχουν στους Φο.∆.Σ.Α. ενώ ευθύνη τους µένει µόνο η αποκοµιδή 
των απορριµµάτων και η µεταφορά τους στους ΣΜΑ. Το νοµοθετικό πλαίσιο που 
διέπει τη λειτουργία, τις αρµοδιότητες και τη δοµή των Φο∆ΣΑ αποτελείται από το 
Ν. 1650/1986 «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», το Ν. 3536/2007 «Ειδικές 
ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων 
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης.», το Ν. 3463/06 «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» και την 
ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. 
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης», Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα 
Καλλικράτης). Το ΠΕΣ∆Α βάσει του Ν. 4042/2012 εκπονείται και υλοποιείται από 
τον οικείο περιφερειακό Φο.∆.Σ.Α., κατά την έννοια της παραγράφου 4 του 
άρθρου 104 και του άρθρου 211 του Ν. 3852/2010 (Α' 87).  

Με την ΚΥΑ 2527/23.01.2009 καθορίζεται η λειτουργία, η άσκηση 
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δραστηριότητας & τιµολογιακής πολιτικής των Φο.∆.Σ.Α. Η ελάχιστη γεωγραφική 
περιοχή για τη σύσταση ενός Φο∆ΣΑ, είναι η έκταση µιας διαχειριστικής ενότητας 
απορριµµάτων (∆ιαχ. Εν.). Επιτρέπεται η σύσταση ενός Φο∆ΣΑ που θα καλύπτει 
περισσότερες από µια διαχειριστικές ενότητες απορριµµάτων, εφ' όσον το 
επιθυµούν οι ∆ήµοι των περιοχών αυτών. Η τιµολογιακή πολιτική που επιλέγει ο 
κάθε Φο∆ΣΑ διαφέρει από Περιφέρεια σε Περιφέρεια. Την µεγαλύτερη τιµή 
διάθεσης την έχει Φο∆ΣΑ 3ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Νοµού Χαλκιδικής 
(48,51€/t), ενώ την µικρότερη την έχει ο Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας (11,5€/t). 

Ο Ν. 3852/ 2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 104 
προβλέπει τη συγκρότηση ενός Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(Φο∆ΣΑ) σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Ο Φο∆ΣΑ αυτός προβλέπεται να έχει τη 
µορφή ενιαίου συνδέσµου (ΝΠ∆∆), στον οποίο θα συµµετέχουν υποχρεωτικά 
όλοι οι δήµοι της περιφέρειας. Οι σύνδεσµοι και οι ανώνυµες εταιρείες που έχουν 
ήδη συσταθεί ως φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Φο∆ΣΑ), 
υποκαθίστανται απ’ αυτόν. Οι µεν σύνδεσµοι συγχωνεύονται οι δε ανώνυµες 
εταιρείες λύονται. 

Σήµερα έχουν συσταθεί Φο∆ΣΑ σε αρκετές περιφέρειες (108) είτε έπειτα από 
διαβούλευση και συνεργασία των εµπλεκόµενων ΟΤΑ είτε υποχρεωτικά όπως 
προβλέπει η νοµοθεσία, µέσω της σχετικής απόφασης σύστασης από τον Γενικό 
Γραµµατέα της κάθε περιφέρειας. Συνολικά έχουν συσταθεί εννιά (9) 
αναγκαστικοί σύνδεσµοι ΟΤΑ µε τους έξι (6) από αυτούς να βρίσκονται στην 
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Σε περιοχές που δεν έχουν συσταθεί, το αντικείµενο 
τους υλοποιείται από άλλες νοµικές µορφές των ΟΤΑ (δηµοτικές ή διαδηµοτικές 
επιχειρήσεις, ∆ΕΥΑ, κλπ.) ή από υπηρεσίες των ∆ήµων. Το πλέον διαδεδοµένο 
µοντέλο οργάνωσης Φο∆ΣΑ είναι οι Σύνδεσµοι των ∆ήµων. Το 35% που 
αντιστοιχεί σε φορείς που είναι οι ίδιοι οι ∆ήµοι, εντοπίζεται κυρίως στα µικρά 
νησιά του Νοτίου Αιγαίου Αρκετές είναι οι περιπτώσεις υποστελέχωσης των 
φορέων και αφορά κυρίως τους Συνδέσµους των ΟΤΑ. Είναι απαραίτητη η 
απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού δεδοµένης της συνεχούς εξέλιξης των 
θεσµικών και νοµοθετικών ρυθµίσεων στη διαχείριση των αποβλήτων καθώς και 
των τεχνολογικών εξελίξεων ως προς τις διαθέσιµες µεθόδους και τεχνικές 
διαχείρισης των αποβλήτων. Εκτός από τις απαραίτητες υποδοµές και εξοπλισµό 
για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των υποδοµών διαχείρισης των 
αποβλήτων, είναι σηµαντικές και ορισµένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για την 
εύρυθµη λειτουργία των Φο∆ΣΑ όπως η νοµική υποστήριξη, η προβολή -
δηµοσιότητα, κλπ. Ορισµένοι Φο∆ΣΑ αντιµετωπίζουν προβλήµατα βιωσιµότητας. 
Προκύπτει ότι ο ελάχιστος εξυπηρετούµενος πληθυσµός προκειµένου ο Φο∆ΣΑ 
να είναι βιώσιµος είναι 200.000 κάτοικοι περίπου. (Πηγές: 

http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=2414&lang=el#, 
http://www.anex.gr/index.php?option=com con tent&view=article&id=1 749:2013-01 -
31-16-34- 7&catid=36:top-news,  http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=38, 

Παραδοτέο 2 του υπό Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασµού) 

Ολοκληρωµένες Εγκαταστάσεις ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕ∆Α) 

Τρείς Φο∆ΣΑ λειτουργούν εγκαταστάσεις ολοκληρωµένης διαχείρισης 
αποβλήτων στην χώρα: α. η ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ ∆ήµου Χανίων Κρήτης, β. η ∆ΕΚΠΠ 
Κεφαλονιάς και γ. ο ΕΣ∆ΚΝΑ, όπου η ΜΕΑ και το ΧΥΤΥ βρίσκονται στον ίδια θέση. 

Πρόβλεψη για τους Φο.∆.Σ.Α. 

Στο Ν. 3852/2010 άρθ. 104 προβλέπεται η συγχώνευση όλων των Φο.∆.Σ.Α 
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(Συνδέσµους & Ανώνυµες Εταιρείες) σε ενιαίο Περιφερειακό Φο.∆.Σ.Α. µε 
εξαίρεση τις νησιωτικές Περιφέρειες Ιονίου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, στις 
οποίες αντιστοιχεί ένας Φο∆ΣΑ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Με την πρόταση 
αυτή θα προκύψουν συνολικά 32 Φο∆ΣΑ - Σύνδεσµοι (ν.π.δ.δ.). Για την 
Περιφέρεια Αττικής, προβλέπεται χωριστή ρύθµιση, µε δηµιουργία ∆ιαβαθµιδικού 
Συνδέσµου (Περιφέρεια - ∆ήµοι). Στον ίδιο Νόµο προβλέπεται έκδοση Π.∆ που θα 
εξειδικεύει την διαδικασία συγχώνευσης και µια σειρά άλλων ενεργειών 
(παράγραφος 6 του άρθρου 104). 

Οι Φο∆ΣΑ έχουν υπό την κατοχή τους, αρκετά σηµαντικό αριθµό 
αυτοκινούµενου εξοπλισµού για να µπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες της 
λειτουργίας των ΧΥΤΑ και των ΣΜΑ. Επίσης εργάζονται σε αυτούς περίπου 1.400 
άτοµα, µε τους περισσότερους από αυτούς να εργάζονται στις εγκαταστάσεις 
των ΧΥΤΑ. Αρκετές όµως είναι οι περιπτώσεις υποστελέχωσης των φορέων1 και 
αφορά κυρίως τους Συνδέσµους των ∆ήµων. 

Οι νεοϊδρυθέντες Περιφερειακοί Φο∆ΣΑ, στην πλειονότητά τους έχουν 
συσταθεί (2012) αλλά δεν έχουν στελεχωθεί ακόµα. 

Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)  

Ο Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) είναι ο αρµόδιος φορέας 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) 
για το σχεδιασµό και την εφαρµογή της πολιτικής για την ανακύκλωση  στην  
Ελλάδα.  Είναι υπεύθυνος για την έγκριση των εθνικών συστηµάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης ανά προϊόν, καθώς και για τον έλεγχο της προόδου της 
Ελλάδας στον τοµέα της ανακύκλωσης. 

Τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης βασίζονται στην πολιτική της 
διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού, η οποία χρησιµοποιεί οικονοµικά κίνητρα 
ώστε να ενθαρρύνει τους παραγωγούς να σχεδιάσουν πιο φιλικά προς το 
περιβάλλον προϊόντα, καθιστώντας τους υπεύθυνους για το κόστος της 
διαχείρισης των προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (όταν δηλ. τα 
προϊόντα αυτά καταστούν απόβλητα). 

Η Ελλάδα συµπεριέλαβε στο θεσµικό πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης 
και µια σειρά ρευµάτων αποβλήτων, για τα οποία υπάρχουν σαφείς ποσοτικοί 
στόχοι ανακύκλωσης και αξιοποίησης στην Ευρωπαϊκή µέχρι σήµερα, εκτός από 
τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας (Ν. 2939/2001), έχουν εκδοθεί 
Προεδρικά ∆ιατάγµατα (Π∆) και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) σχετικά µε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της εναλλακτικής διαχείρισης, για τα εξής 
υλικά: 

• Οχήµατα στο Τέλος Κύκλου Ζωής - ΟΤΚΖ, (Π∆ 116/2004, ΦΕΚ 
81Α/5.3.04). 

• Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού - ΑΗΗΕ, (Π∆ 
117/2004, ΦΕΚ 82Α/5.3.04). 

• Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων - ΑΛΕ, (Π∆ 82/2004, ΦΕΚ 64Α/2.3.04). 

• Απόβλητα   ηλεκτρικών   στηλών   και   συσσωρευτών   (Π∆   115/2004,   
ΦΕΚ   80Α/5.3.04   το οποίο αντικαταστάθηκε από την ΚΥΑ 
41624/2057/Ε103/28-09-2010, ΦΕΚ 1625 Β). 

• Χρησιµοποιηµένα ελαστικά οχηµάτων (Π∆ 109/2004, ΦΕΚ 75Α/5.3.04). 
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• Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων - ΑΕΚΚ, (ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/23-08-2010, ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010). 

Όλοι οι διαχειριστές (παραγωγοί, εισαγωγείς) είναι υποχρεωµένοι είτε να 
οργανώσουν είτε να συµµετέχουν σε Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης. Τα 
συστήµατα, τα οποία µπορεί να είναι ατοµικά ή συλλογικά, αξιολογούνται, 
εγκρίνονται και ελέγχονται από τον Ε.Ο.ΑΝ. 

Σήµερα στην Ελλάδα υπάρχουν 17 Εγκεκριµένα Συστήµατα1 (στοιχεία 
Οκτωβρίου 2012) εναλλακτικής διαχείρισης που καλύπτουν τις συσκευασίες, τις 
φορητές στήλες (µπαταρίες), τους συσσωρευτές, τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού , τα µεταχειρισµένα ελαστικά, τα απόβλητα λιπαντικών 
ελαίων, τα Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής (αυτοκίνητα) και τα απόβλητα των 
εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. (Πηγή: 
http://www.eoan.gr/el/content/7) 

Στα προβλήµατα της εναλλακτικής διαχείρισης καταγράφεται η µη ένταξη 
στα ΣΕ∆ των υπόχρεων παραγωγών στο σύνολο τους, µε αποτέλεσµα τη µη 
πλήρη καταγραφή των ποσοτήτων των προϊόντων που διακινούνται. 
∆ιαπιστώνεται επίσης ότι συχνά ακολουθείται µη ορθή διαχείριση των 
αποβλήτων, ιδιαίτερα σε εκείνα τα απόβλητα που έχουν εµπορική αξία. (Πηγή: 
Έργο «Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων» - 2ο 
Παραδοτέο – «Υφιστάµενη κατάσταση διαχείρισης αποβλήτων και αξιολόγηση 
της υφιστάµενης κατάστασης»). Η έλλειψη καταγραφής (µερικώς ή και στο 
σύνολο) σε συγκεκριµένα ρεύµατα οδηγεί στην υιοθέτηση εκτιµήσεων για τον 
προσδιορισµό των παραγόµενων αποβλήτων, κάτι που αυτόµατα εισάγει 
αβεβαιότητα στα αποτελέσµατα τόσο της παραγωγής, όσο πολύ περισσότερο 
της διαχείρισης των συγκεκριµένων ρευµάτων. 

Η παρακολούθηση των ποσοτήτων στο ΣΕ∆ «ΚΕΠΕ∆» γίνεται µέσω των 
ζυγολογίων και των παραστατικών πώλησης των υλικών στις εταιρείες 
ανακύκλωσης. 

Η λειτουργία των ΣΕ∆ ελέγχεται από τον ΕΟΑΝ ανά τριετία από τη χορήγηση 
της έγκρισης. Η πιστοποίηση ότι εφαρµόζονται οι µέθοδοι εναλλακτικής 
διαχείρισης επιτυγχάνονται οι στόχοι οδηγεί στην έκδοση του σχετικού ΠΕ∆. Σε 
αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται κυρώσεις, που µπορούν να φτάσουν στην 
ανάκληση της έγκρισης λειτουργίας του ΣΕ∆. 

5.8 Οικονοµικά Στοιχεία ∆ιαχείρισης 

Για την οικονοµική διαχείριση των Συνδέσµων Φο∆ΣΑ ισχύουν οι διατάξεις 
περί συνδέσµων του Ν.3463/2006 (∆ηµοτικός Κώδικας). 

Πίνακας 16: Οικονοµική ∆ιαχείριση ΧΥΤΑ ανά Περιφέρεια 2011 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
αρ. 

ΦοΣ∆Α 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΥΤΑ 

ΕΙΣΡΟΕΣ 
(€) 

ΕΚΡΟΕΣ (€) 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (€) Μ.Ο. ΤΙΜΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ (€/ΤΝ) 

∆ΙΟΙΚ/ΚΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ 

∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΥΓ. ΤΑΦΗΣ 

∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΑΠΟΚ/ΣΗΣ 

∆ΗΜΟ-
ΤΙΚΑ 

ΒΙΟΜ. ∆ΕΥΑ ΑΛΛΟ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2 4.510.000 630.000 144.000 466.000 20.000 0 6 - - 13 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 15 24.611.180 18.459.590 2.446.057 3.870.025 322.760 221.887 28 - - 42 
∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 1 4.254.541 3.966.363 396.696 3.570.267 0 287.578 37 25 - 40 

ΗΠΕΙΡΟΣ 4 823.181 732.835 108.662 487.651 136.523 0 37 - - 50 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
αρ. 

ΦοΣ∆Α 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΥΤΑ 

ΕΙΣΡΟΕΣ 
(€) 

ΕΚΡΟΕΣ (€) 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (€) Μ.Ο. ΤΙΜΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ (€/ΤΝ) 

∆ΙΟΙΚ/ΚΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ 

∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΥΓ. ΤΑΦΗΣ 

∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΑΠΟΚ/ΣΗΣ 

∆ΗΜΟ-
ΤΙΚΑ 

ΒΙΟΜ. ∆ΕΥΑ ΑΛΛΟ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 3 5.168.100 4.012.719 733.362 1.862.198 560.559 800.000 14 15 22 20 

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 4 3.720.283 2.166.600 171.850 1.377.636 2.483.685 0 20 - - - 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 9 2.347.107 2.243.323 442.277 2.535.043 512.638 4.822 25 - - 23 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 11 2.695.752 2.069.260 45.000 1.184.726 40.000 183.750 24 - - 30 

ΑΤΤΙΚΗ * 1 8.201.391 8.201.391 - - - - 45 - - 60 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 7 0 267.049 39.527 5.400 24.910 0 22 - - 30 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 8 1.846.807 1.172.284 633.562 216.867 10.000 10.000 30 - - - 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 32 775.276 645.202 17.049 336.875 1.000 0 - - - - 

ΚΡΗΤΗ 11 5.943.542 3.931.426 1.303.162 1.092.379 454.850 592.304 25 - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 108 54.810.339 40.296.651 6.481.205 17.005.068 4.566.924 2.100.342 24 20 22 34 

(Πηγή: Ερωτηµατολόγια Φο∆ΣΑ, τα στοιχεία αφορούν σύνολο των 
δραστηριοτήτων του ΕΣ∆ΚΝΑ) 
 

Το θετικό πρόσηµο ανάµεσα στις εισροές και εκροές των Φο∆ΣΑ 
αποτελείται από ποσά που θα επενδυθούν σε αποθεµατικά των Φο∆ΣΑ 
προκειµένου αυτοί να καλύψουν δαπάνες µετέπειτα φροντίδας και 
αποκατάστασης των ΧΥΤΑ. 

5.9 Σύντοµη αξιολόγηση της διαχείρισης των ΑΣΑ 

Η ∆ιαχείριση των ΑΣΑ στη χώρα διέπεται από: 

Α. Το Ν. 4042/2012 όπου εφαρµόζεται ενιαία διαχείριση του συνόλου των 
αποβλήτων, δίνοντας και την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών 
διαχείρισης που ισχύει κατά προτεραιότητα. 

Β. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 µε την οποία εγκρίθηκε και το Εθνικό Σχέδιο 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α), όπου τίθενται οι διαχρονικοί στόχοι για την 
διαχείριση των ΑΣΑ και δίνονται οι γενικές κατευθύνσεις για τις δράσεις επίτευξης 
των στόχων. 

Γ. Την ΚΥΑ 29407/3508/2002 για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων όπου 
επιβάλλονται περιορισµοί για την ποσότητα και την ποιότητα των αποβλήτων 
που προορίζονται προς ταφή. 

∆. Το θεσµικό πλαίσιο συµπληρώνεται µε τις απαιτήσεις και τους όρους 
που θέτει ο Ν.2939/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, µαζί µε τις 
σχετικές διατάξεις (Π.∆. και ΚΥΑ) που ρυθµίζουν τη διαχείριση ειδικών ρευµάτων 
αποβλήτων στα ΑΣΑ. 

Στη συνέχεια γίνεται µια προσπάθεια συνοπτικής αξιολόγησης της 
υφιστάµενης κατάστασης διαχείρισης των ΑΣΑ ως προς τις γενικές κατευθύνσεις 
και στόχους που θέτει το παραπάνω νοµικό πλαίσιο, δίνοντας έµφαση στα 
τυχόν προβλήµατα στην υλοποίηση των σχεδιασµών και την επίτευξη των 
στόχων που είχαν τεθεί. 

 Αναφορικά µε την ιεράρχηση των δράσεων και εργασιών διαχείρισης που 
θέτει ο Ν. 4042/2012: 
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1ος ΣΤΟΧΟΣ: Η Πρόληψη προς την κατεύθυνση της αποδοτικής χρήσης 
των πόρων και µείωσης παραγωγής ΑΣΑ. 

• ∆εν υφίσταται νοµοθεσία και συγκεκριµένη πολιτική. 

• Ανατέθηκε το 2013 η µελέτη για τον Εθνικό Σχεδιασµό Πρόληψης 
∆ηµιουργίας Αποβλήτων από το ΥΠΕΚΑ . 

• Υφίστανται προγράµµατα και πρωτοβουλίες για την πρόληψη 
παραγωγής αποβλήτων (πχ προϊόντα µε οικολογικό σήµα, δράσεις 
προώθησης πράσινων προµηθειών στις δηµόσιες συµβάσεις, κίνητρα 
και αντικίνητρα για την αποφυγή χρήσης πλαστικών σακουλών µιας 
χρήσης, κλπ), αλλά µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει καταγραφή των 
υφιστάµενων δράσεων πρόληψης σε εθνικό επίπεδο και η αξιολόγησή 
τους. 

• Μεµονωµένες εξαιρέσεις υπάρχουν σε ορισµένους ∆ήµους και φορείς 
που συµµετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράµµατα εστιασµένα στην 
πρόληψη και µείωση των αποβλήτων στην πηγή. 

Συµπερασµατικά για την πρόληψη είναι προφανές η ανάγκη για την 
θεσµοθέτηση προτύπων για την υποστήριξη αποδειγµένα «καθαρών 
τεχνολογιών» στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα.  

2ος ΣΤΟΧΟΣ Η Προετοιµασία για την Επαναχρησιµοποίηση ως µορφή 
πρόληψης και διαχείρισης της παραγωγής αποβλήτων, καθώς επιτυγχάνεται 
η επέκταση του κύκλου ζωής των προϊόντων πριν καταλήξουν απόβλητα.  

• Προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση σε υλικά συσκευασίας (κυρίως 
γυάλινες φιάλες επιστρεφόµενες, βαρέλια κλπ) στην βιοµηχανία και 
στον τοµέα του εµπορίου. 

• Συστηµατική Επαναχρησιµοποίηση µερών αυτοκινήτων 
πραγµατοποιείται µέσω της αποσυναρµολόγησης ΟΤΚΖ. 

• Άτυπη επαναχρησιµοποίηση προωθούν κυρίως οι κοινωνικές 
οργανώσεις βοηθείας ευπαθών οµάδων και οι γυρολόγοι, οι 
παλαιοπώληδες στα έπιπλα στα διάφορα είδη κατοικίας καθώς και στα 
είδη ρουχισµού. 

∆εν έχει πραγµατοποιηθεί καταγραφή δράσεων στην 
επαναχρησιµοποίηση και αξιολόγηση τους σε εθνικό επίπεδο από τα ΥΠΕΚΑ. 
Στην ΕΕ είναι πολύ διαδεδοµένη η λειτουργία οργανωµένων BAZAR για την 
προώθηση της επαναχρησιµοποίησης προϊόντων. Στην χώρα µας θα 
µπορούσε να υπάρξει µια οργανωµένη στήριξη δικτύων 
επαναχρησιµοποίησης και επισκευής/ επιδιόρθωσης κατάλληλων 
απορριφθέντων προϊόντων µε ταυτόχρονη τήρηση αρχείων και µητρώων 
όπως προβλέπει και ο Ν 4042/2012. 

3ος ΣΤΟΧΟΣ Η Ανακύκλωση και η Ανάκτηση Υλικών για την 
προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας για µεγαλύτερο επίπεδο 
αποδοτικότητας των πόρων. Βάση του Ν 4042/2012 προκύπτει η καθιέρωση 
χωριστής συλλογής των υλικών (χαρτί, µέταλλο, πλαστικό και γυαλί) για το 
2015. Επίσης για το 2020 τίθεται ο στόχος η αύξηση στο 50% κατά βάρος, 
των Ανακτώµενων Υλικών (χαρτί, µέταλλο, πλαστικό και γυαλί). Τέλος στόχο 
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για το 2020 αποτελεί επίσης η ανακύκλωση και ανάκτηση άλλων υλικών 
(συµπεριλαµβάνονται και τα υλικά που προορίζονται για εργασίες επίχωσης 
και τα µη επικίνδυνα ΑΕΚΚ), στο 70% κατά βάρος. 

Σήµερα η ανακύκλωση των ΑΣΑ πραγµατοποιείται µέσω των 
προβλέψεων του Ν.2939/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. Για το 
2011 η ανακύκλωση ΑΣΑ αντιστοιχεί στο 14,9% των παραγόµενων ΑΣΑ της 
χώρας. Βάση αυτού υλοποιούνται τα εξής: 

∆ιαλογή στην Πηγη (∆σΠ): Τα προγράµµατα ∆σΠ διακρίνεται σε 2 
βασικές κατηγορίες. Τη διαλογή οµάδας Ανακυκλώσιµων Υλικών σε µπλε 
κάδους και τη διαλογή τεσσάρων ή λιγότερων χωριστών υλικών. Η ∆σΠ 
συνδέεται µε τα ΣΕ∆ µέσω των οποίων συγκεντρώνονται και αξιοποιούνται τα 
ανακτώµενα υλικά. Το 73% του πληθυσµού της χώρας εξυπηρετείται για ∆σΠ 
από δίκτυο µπλε κάδων και αυτόνοµη αποκοµιδή (« 200 ΟΤΑ). Χωριστή 
συλλογή 4 ΑΥ πραγµατοποιείται σε 15 ΟΤΑ της χώρας, εξυπηρετώντας 
περίπου 300.000350.000 µόνιµους κατοίκους. 

Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ): Λειτουργούν 27 
Κ∆ΑΥ, για τη διαλογή των υλικών που συγκεντρώνονται από το δίκτυο των 
µπλε κάδων, τα υλικά συσκευασιών από τις βιοµηχανίες και άλλους 
µεγάλους παραγωγούς. Η πληθυσµιακή κάλυψη της χώρας σε Κ∆ΑΥ φτάνει 
το 76,2% του πληθυσµού, ενώ η δυναµικότητα τους καλύπτει τον ισοδύναµο 
πληθυσµό της χώρας. 

Μονάδες Μηχανικής Ανακύκλωσης Υλικών: Λειτουργούν 4 µονάδες 
µηχανικής ανακύκλωσης (ΜΕΑ: Λιοσίων, Χανίων, Ηρακλείου & Κεφαλονιάς) 
ανακτώντας ΑΥ κυρίως µέταλλα από ανάµεικτα ΑΣΑ. 

Από την παραπάνω παρουσίαση προκύπτει η ανάγκη περαιτέρω 
ανάπτυξης της ανακύκλωσης µε την χρήση διαδικασιών τυποποίησης για 
την διασφάλιση ποιοτικού ελέγχου. Η ενίσχυση της χωριστής συλλογής ΑΥ, 
όπου κρίνεται εφικτό και απαραίτητο πρέπει να εντατικοποιηθεί µε 
προγραµµάτων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης που θα καλύπτει το 
σύνολο της κοινωνίας. 

4ος ΣΤΟΧΟΣ Άλλου Είδους Ανάκτηση, όπως η ανάκτηση ενέργειας. Η 
ανάκτηση του οργανικού κλάσµατος ΑΣΑ για κοµποστοποίηση αφορά µόνο 
το 2,85% για το 2011 και πραγµατοποιείται: 

Α.Στα 3 ΕΜΑΚ (Α. Λιοσίων, Χανίων και Κεφαλονιάς), στην Μονάδα 
Προεπεξεργασίας Απορριµµάτων Ηρακλείου και στη κινητή µονάδα 
κοµποστοποίηση του ∆ήµου Ελευσίνας. 

Β. Με εκτροπή ΒΑΑ σε οικιακό επίπεδο, είτε µε την χρήση οικιακών 
κάδων κοµποστοποίησης, είτε µε την χρήση των ζυµώσιµων ως ζωοτροφή 
κ.λ.π. σε αγροτικές περιοχές της χώρας. 

Μικρή Ανάκτηση για παραγωγής ενέργειας πραγµατοποιείται µέσω 
συλλέγονταν ποσοτήτων χρησιµοποιηµένων φυτικών ελαιών, τηγανελαίων 
και ζωικών λιπών που ανακτήθηκαν σε ειδικές εγκαταστάσεις για την 
παράγωγη αυτούσιου βιοντίζελ. Αρα απαιτείται η εντατικοποίηση της 
εκτροπής ΒΑΑ µε προώθηση:  

Α. της οικιακής κοµποστοποίησης,  

Β. αύξηση των µονάδων ΜΕΑ,  
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Γ. εκτροπή του ρεύµατος οργανικών µε χωριστή συλλογή για 
παραγωγή κοµπόστ Α' ποιότητας 

Από τον Ν 4042/2012 ορίζεται η τήρηση αρχείων και µητρώου για τη 
διακίνηση χρησιµοποιηµένων φυτικών ελαιών, τηγανελαίων και ζωικών λιπών 
και η χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων (ΒΑ) για το 2015 σε κατ' ελάχιστον 5% 
του συνολικού όγκου τους για το 2020 σε κατ' ελάχιστον 10% του συνολικού 
όγκου τους 

Η εκτροπή ΒΑ ανέρχεται σε 107.008 tn και αντιστοιχεί στο 4,3% για το 
2011 των συνολικών εκτιµώµενων βιοαποβλήτων (βάσει % σύστασης). Τα ΒΑ 
αυτά συλλέγονται χωριστά και αφορούν κάδους οικιακής 
κοµποστοποίησης, εκτροπή ζυµώσιµων σε αγροτικές περιοχές και 
συλλεγόµενων χρησιµοποιηµένων φυτικών ελαιών, τηγανελαίων και ζωικών 
λιπών 

Από την παραπάνω παρουσίαση προκύπτει η ανάγκη περαιτέρω 
ανάπτυξης της ανακύκλωσης µε την χρήση διαδικάσιων τυποποίησης για 
την διασφάλιση ποιοτικού ελέγχου. Η ενίσχυση της χωριστής συλλογής, είναι 
εφικτό και απαραίτητο να εντατικοποιηθεί µε προγραµµάτων ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης που θα καλύπτει το σύνολο της κοινωνίας 

5ος ΣΤΟΧΟΣ: Η ∆ιάθεση για τα απόβλητα που δεν υποβλήθηκαν σε 
εργασίες ανάκτησης 

Σε εθνικό επίπεδο µετά από µεγάλη καθυστέρηση οργάνοσε βασικές 
υποδοµές για ασφαλή διάθεση των ΑΣΑ σε ΧΥΤΑ η τελική διάθεση των 
αστικών αποβλήτων σε ΧΥΤΑ αντιπροσωπεύει το 94% του µόνιµου 
πληθυσµού της χώρας το 2011. Το 2011 λειτουργούσαν 74 ΧΥΤΑ, µέχρι το 
2013 έπαψαν τη λειτουργία τους 2 (∆. Σερρών, ∆. Ηγουµενίτσας) και 
ξεκίνησαν να λειτουργούν 3 (Ν. Σερρών, Παλαίρου & Νότιας Χίου) 
φτάνοντας το 2013 σε 75 εν λειτουργία ΧΥΤΑ. Οστόσο ακόµα υπάρχουν 
βασικά προβλήµατα λειτουργιάς των ΧΥΤΑ τα όποια µε την εντατικοποίηση 
της ύφεσης και της έλλειψης πόρων βρίσκονται σε κρίσιµο σηµείο. 
Προτείνονται λύσης όπως η καύση των ΑΣΑ για την µείωση του όγκου, την 
προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργειακή ανάκτηση µε επιχείρηµα 
την εφαρµογή τους στις χώρες της ΕΕ. Ωστόσο η χρήση µονάδων καύσης 
θεωρείται ξεπερασµένη τεχνολογία στις ανεπτυγµένες χώρες της ΕΕ και η 
χρήση της µειώνεται καθηµερινά. Ο λόγος είναι προφανής:  

1ον Τα ΑΣΑ έχουν σηµαντικό ποσό υγρασίας πάνω από το 50% λόγο 
αυτού δεν µπορεί να γίνει απευθείας η καύση όποτε είναι απαραίτητη η 
ξήρανση τους. αυτό αυξάνει την κατανάλωση ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ενώ η τελική 
εξοικονόµηση της παραγόµενης θερµικής ενέργειας βάση των 
θερµοδυναµικών κανόνων είναι της τάξης του 20%.  

2ον Η περιβαλλοντολογική επιβάρυνση από αέριους ρύπους που 
προκύπτουν ως προϊόντα της καύσης. Προκειµένου να εξοικονοµηθεί 
ενέργεια σε ορισµένες χώρες της ΕΕ έχει θεσπιστεί η παράλληλη καύση SRF 
αποβλήτων τα οποία είναι επικίνδυνα λόγω της περιεκτικότητας τους σε 
σκληρό πλαστικό όπως το PVC που καιγόµενο παράγει διοξίνες και άλλα 
επιβλαβή υποπροϊόντα. 

3ον Το τελικό αποτέλεσµα πάλει απαιτεί υγειονοµική ταφή και δεν είναι 
διαχειρίσιµο άρα η θερµική επεξεργασία έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τους 
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άλλους στόχους του προβλέπουν οι Ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και ο 
Ν4042/2012. 

Παρόλο που τα παραπάνω είναι γνωστά στον Ν4042/2012 έχει 
«πονηρά» εισαχθεί ο όρος αξιοποίηση ή αποτέφρωση µε ανάκτηση 
ενέργειας τουλάχιστον 60% κ.β. των αποβλήτων συσκευασίας µέχρι το 2015. 
Άρα η κρατική αδράνεια µπορεί να οδηγήσει δυστυχώς σε άµεσες λύσεις 
αποτέφρωσης µε σηµαντικά οικονοµικά και περιαυτολογικά ζητήµατα. 

Σύµφωνα µε το Ν.4042, οι οργανισµοί και οι επιχειρήσεις που διαθέτουν 
σε ΧΥΤΑ τα ΑΣΑ χωρίς να έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας 
επιβαρύνονται µε ειδικό τέλος ταφής ανά τόνο αποβλήτων που διατίθεται. Ο 
φόρος προσδοκά να λειτουργήσει ως κίνητρο για την ταχύτερη δυνατή 
υλοποίηση έργων συλλογής ΒΑ που βοηθούν στην εκτροπή βιοαποβλήτων 
και ΒΑΑ. 

Το σύνολο της εκτροπής ΑΣΑ πους υποβλήθηκαν εργασίες ανάκτησης 
προς τα Κ∆ΑΥ και ΕΜΑΚ της χώρας ανέρχεται σε 9,5% και 11,6% των 
παραγόµενων ΑΣΑ για τα έτη 2010 και 2011, αντίστοιχα. 

Με τους ΠΕΣ∆Α καθορίστηκαν οι περιοχές που συγκροτούν τις ενότητες 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων (διαχειριστικές ενότητες), οι µέθοδοι 
διαχείρισης που πρέπει να εφαρµόζονται σε κάθε ∆ιαχ. Εν., καθώς και η 
εξειδίκευση συγκεκριµένων στόχων, µέτρων, όρων και περιορισµών για την 
επίτευξη των στρατηγικών και ποσοτικών στόχων του ΕΣ∆Α.  

Οι ΠΕΣ∆Α δεν πρότειναν δεσµευτικό αριθµό υποδοµών, αφήνοντας να 
αποφασίσουν οι αρµόδιοι Φορείς ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ) 
και οι Περιφέρειες. Σήµερα υπάρχουν 108 Φο∆ΣΑ, ενώ σε περιοχές που δεν 
έχουν συσταθεί, το αντικείµενο τους υλοποιείται από άλλες νοµικές µορφές 
των ΟΤΑ (δηµοτικές ή διαδηµοτικές επιχειρήσεις, ∆ΕΥΑ, κλπ) ή από υπηρεσίες 
των ∆ήµων. Αρκετές είναι οι περιπτώσεις υποστελέχωσης των φορέων και 
αφορά κυρίως τους Συνδέσµους των ΟΤΑ. Κρίνεται απαραίτητη η επέκταση 
και εκσυνχρονισµός του δικτύου συλλονής και µεταφοράς των ΑΣΑ Η 
συλλογή - µεταφορά των ΑΣΑ πραγµατοποιείται από τις υπηρεσίες 
καθαριότητας των 325 ∆ήµων, των Συνδέσµων τους ή των Φο∆ΣΑ. Επιπλέον 
υπάρχουν 502 αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις Συλλογής- Μεταφοράς µη 
επικινδύνων αποβλήτων, στις οποίες οι ΟΤΑ µπορούν να αναθέτουν την 
αποκοµιδή/µεταφορά των ΑΣΑ. 

Η αποκοµιδή των ΑΣΑ καλύπτει το 100% της επικράτειας ακόµη και σε 
µικρά νησιά και αποµακρυσµένες - ορεινές αγροτικές περιοχές. Οι ΠΕΣ∆Α 
προέβλεψαν τη δηµιουργία δικτύου Σταθµών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων 
(ΣΜΑ) ως αναγκαία υποδοµή - ενδιάµεσος σταθµός για την τελική διάθεση 
των ΑΣΑ στους ΧΥΤΑ ή σε ΜΕΑ. 

Οι υφιστάµενοι ΣΜΑ στο σύνολο της χώρας ανέρχονται σε 55 
καλύπτοντας τη µεταφόρτωση ΑΣΑ των ∆ήµων που βρίσκονται µακριά από 
ΧΥΤΑ 

Η εγκατάσταση και λειτουργία των προβλεπόµενων ΜΕΑ οι οποίες θα 
εξυπηρετούν ευρύτερες περιοχές, θα δηµιουργήσει την ανάγκη για 
τροποποίηση ή προσθήκες στο δίκτυο των ΣΜΑ. Η αξιοποίηση των υλικών 
που περιέχονται στα ΑΣΑ και ανάκτηση ενέργειας απ' αυτά ώστε να µειωθεί 
το ποσοστό τελικής διάθεσης.  



85 

Τέλος βάση του Ν 4042/2012 ορίζεται η καθιέρωση και εφαρµογή ΣΕ∆ 
εως το 2015 µε ανακύκλωση κατά 55-80% κ.β. των αποβλήτων συσκευασίας 
και επιµέρους ανακύκλωση κατά 22.5% κ.β. για τα πλαστικά 60% κ.β. για το 
γυαλί, το χαρτί- χαρτόνι 50% κ.β. για τα µέταλλα, 22.5% κ.β. για τα πλαστικά 
και 15% κ.β. για το ξύλο (δηµιουργήθηκαν 9 ΣΕ∆.). Οι διαχειριστές 
συσκευασιών υποχρεώθηκαν είτε να οργανώσουν ατοµικά συστήµατα είτε 
να συµµετέχουν σε ΣΣΕ∆. Για το χαρτί επιτυγχάνεται ανακύκλωση της τάξης 
του 95%, που συνεισφέρει στη βελτίωση της συνολικής εικόνας της 
ανακύκλωσης, ενώ για τα υπόλοιπα υλικά τα αντίστοιχα ποσοστά 
κυµαίνονται µεταξύ 30% και 65%. Στόχος είναι η περιβαλλοντικά αποδεκτή 
τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ του τµήµατος εκείνου των ΑΣΑ τα οποία δεν 
υπόκεινται σε επεξεργασία Το σύνολο της εκτροπής ΑΣΑ πους υποβλήθηκαν 
εργασίες ανάκτησης προς τα Κ∆ΑΥ και ΕΜΑΚ της χώρας ανέρχεται σε 11,6% 
των παραγόµενων ΑΣΑ για το 2011 Επιβάλλεται ο διαχρονικός περιορισµός 
της ποσότητας και της ποιότητας των αποβλήτων των αποβλήτων 

6ος ΣΤΟΧΟΣ: Η αποκατάσταση των ΧΑ∆Α. Το κύριο µέχρι πρότινος 
πρόβληµα της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων στους παλαιούς ΧΑ∆Α 
των ΟΤΑ δροµολογείται προς οριστική επίλυση. Σύµφωνα µε τα τελευταία 
διαθέσιµα στοιχεία για το 2013 (8η έκθεσης προόδου (Μάιος 2013), η 
ανεξέλεγκτη διάθεση περιορίζεται πλέον µόνο στο 5% του πληθυσµού. Η 
επιτακτική ανάγκη για το κλείσιµο των ΧΑ∆Α προώθησε µεταβατικές 
(προσωρινές) λύσεις διαχείρισης (εκτροπή σε γειτονικούς ΧΥΤΑ, 
δεµατοποίηση κλπ.) οι οποίες δεν έφεραν τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. 
Τα κύρια προβλήµατα προκειµένου για την επίτευξη της ασφαλούς διάθεσης 
σε ΧΥΤ εντοπίζονται κυρίως στην Πελοπόννησο, στη Ανατολική Μακεδονία & 
Θράκη καθώς και στην νησιώτικη Ελλάδα. 

 

5.10 Μέτρα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 

Η επιτυχία των δράσεων ορθολογικής διαχείρισης των αστικών αποβλήτων 
βασίζεται σε ένα πολύ σηµαντικό βαθµό στη συµµετοχή των πολιτών. Για το 
λόγο αυτό, όλα τα συστήµατα διαχείρισης θα πρέπει να δίνουν ειδικό βάρος 
στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

Στην Ελλάδα αν και τα τελευταία χρόνια γίνονται σηµαντικά βήµατα για στον 
τοµέα της ενηµέρωσης, υπάρχει σηµαντική ακόµα υστέρηση προκειµένου για την 
επιτυχή ευαισθητοποίηση και ενεργό συµµετοχή των πολιτών. 

Τα πιο συνήθη µέτρα είναι στοχευµένες δράσεις ευαισθητοποίησης που 
επικεντρώνονται στην ενίσχυση της ανακύκλωσης των ειδικών κατηγοριών 
ρευµάτων των ΑΣΑ (συσκευασίες, µπαταρίες, κλπ) και οι οποίες υλοποιούνται 
κατά την έναρξη των εναλλακτικών συστηµάτων διαχείρισης και στη συνέχεια σε 
συστηµατική βάση από τους υπόχρεους φορείς διαχείρισης. 

Οι δράσεις είναι αποσπασµατικές και προέρχονται κυρίως από επιµέρους 
προγράµµατα των εµπλεκόµενων φορέων διαχείρισης κατά την έναρξη ή 
επέκταση των συστηµάτων ανακύκλωσης, καθώς και πρωτοβουλίες φορέων και 
ΜΚΟ µέσω ευρωπαϊκών προγραµµάτων. 

Τα κύρια επικοινωνιακά εργαλεία που χρησιµοποιούνται στα προγράµµατα 
ενηµέρωσης είναι ενηµερωτικά φυλλάδια, καταχωρήσεις και δηµοσιεύµατα 
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καθώς και εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε σχολεία. Το τελευταίο διάστηµα, το 
διαδίκτυο και τα κοινωνικά µέσα δικτύωσης έχουν εισέλθει δυναµικά στο χώρο 
της ενηµέρωσης και της προώθησης της ανακύκλωσης και γενικά της 
ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων. 

Σε όλες τους επί µέρους στόχους απαιτείται ολοκληρωµένος σχεδιασµός 
των δράσεων στην πρόληψη που θα καλύπτει και θα συντονίσει όλου τα τοµείς 
των συναρµόδιων Υπουργείων. 

5.11 Καταγραφή βασικών δηµογραφικών και κοινωνικοοικονοµικών 
στοιχείων  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία, καταγράφεται µικρή µείωση σε σχέση µε την 
προηγούµενη απογραφή του 2001, παρόλο που τα στοιχεία δεν είναι απολύτως 
συγκρίσιµα. Επίσης, µείωση του πληθυσµού παρουσιάζεται και στα στοιχεία της 
Eurostat, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα, παρόλο που ο 
πληθυσµός την 01.01.2011 παρουσιάζεται µεγαλύτερος από την απογραφή του 
2011. Παρόλο που ο πληθυσµός της ΕΕ-27 στο σύνολό της αυξήθηκε εντός του 
2012, η αύξηση κατανεµήθηκε ανοµοιογενώς µεταξύ των κρατών-µελών. 

Πίνακας 17. Μόνιµος και νόµιµος πληθυσµός, απογραφές πληθυσµού 1991, 
2001 και 2011 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιούλιος 2013, Συνθήκες ∆ιαβίωσης στην 
Ελλάδα) 

ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 1991 2001 2011 

Μόνιµος πληθυσµός 10.223.392 10.934.097 10.815.197 

Νόµιµος πληθυσµός 10.134.534 10.206.539 9.903.268 

 
Κύριες συνιστώσες του δηµογραφικού προβλήµατος της Ελλάδος είναι η 

χαµηλή γεννητικότητα, η ανεξέλεγκτη µετανάστευση και οι έντονες περιφερειακές 
διαφορές της πληθυσµιακής δυναµικής. Ελαφρά αύξηση της αδρής 
θνησιµότητας προέκυψε ως αποτέλεσµα της επιτάχυνσης της δηµογραφικής 
γήρανσης, η οποία υπερκάλυψε την ευνοϊκή εξέλιξη του προσδόκιµου επιβίωσης. 
Επαµφοτερίζοντα ρόλο διαδραµάτισε η µη ελεγχόµενη πορεία της εξωτερικής 
µετανάστευσης, είτε ως ρεύµα εισόδου είτε ως ρεύµα εξόδου, επηρεάζοντας 
κατά καιρούς θετικά ή αρνητικά το ρυθµό µεταβολής του πληθυσµού. Το 
διαµορφωµένο σε εθνική κλίµακα πληθυσµιακό υπόδειγµα διαφοροποιείται 
αισθητά σε περιφερειακα κλίµακα, µε βάση τη διαδικασία αστικοποίησης, 
οδηγώντας περιπτωσιακά τις περιοχές σε δηµογραφική ακµή ή παρακµή 
(Παπαδάκης Μ., Κογεβίνας Μ., Τριχόπουλος ∆., 2012). 
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Πίνακας 18: Ελλάδα, συνολικός πληθυσµός 1961-2011 
(Πηγή: Παπαδάκης Μ., Κογεβίνας Μ., Τριχόπουλος ∆., 2012) 

 

 

Στην Ελλάδα η αναλογία του παιδικού πληθυσµού συνεχώς περιορίζεται 
(αντικατοπτρίζοντας τη συνεχιζόµενη καθοδική πορεία των γεννήσεων) και η 
αναλογία των υπερηλίκων διαρκώς αυξάνεται (κυρίως ως αποτέλεσµα της 
χαµηλής γεννητικότητας και δευτερευόντως από την παράταση του 
προσδόκιµου επιβίωσης). 

 

 

∆ιάγραµµα 15. Γεννήσεις/θάνατοι – ∆ιαχρονική εξέλιξη (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 
Ιανουάριος 2017, Συνθήκες ∆ιαβίωσης στην Ελλάδα) 
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∆ιάγραµµα 16. Κατανοµή µόνιµου πληθυσµού κατά περιφέρεια 
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιανουάριος 2011, Συνθήκες ∆ιαβίωσης στην Ελλάδα) 

 

Από το παραπάνω γράφηµα προκύπτει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό του 
πληθυσµού κατοικεί στην Περιφέρεια Αττικής (35,39%), ενώ ακολουθεί η Κεντρική 
Μακεδονία (17.38%) και η Θεσσαλία (6,78%). Το χαµηλότερο ποσοστό 
παρατηρείται στο Βόρειο Αιγαίο (1,84%), εκτός από το ποσοστό που διαµένει στο 
Άγιο Όρος (0,02%) 

Από τα αποτελέσµατα της απογραφής του 2011 προκύπτει ότι οι πέντε 
∆ήµοι µε τη µεγαλύτερη πληθυσµιακή πυκνότητα (µόνιµοι κάτοικοι ανά 
τετραγωνικό χιλιόµετρο) είναι οι ∆ήµοι Καλλιθέας, Ν. Σµύρνης, Αθηναίων, 
Θεσσαλονίκης, και Νέας Ιωνίας. 
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∆ιάγραµµα 17. Πυκνότητα µόνιµου πληθυσµού της Ελλάδας, 2011 
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Η Ελλάδα µε αριθµούς, 2012) 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις δηµογραφικών εξελίξεων της Eurostat (Eurostat 
Population Projections 2010- based - Europop2010) οι οποίες καλύπτουν την 
περίοδο 2011 – 2060 η γήρανση του πληθυσµού θα επηρεάσει όλα τα Κράτη 
Μέλη. Ο πληθυσµός της ΕΕ-27 θα είναι ελαφρώς µεγαλύτερος σε µέγεθος το 
2060, ενώ ο πληθυσµός θα είναι πολύ γηραιότερος. Τα παραπάνω είναι κοινή 
διαπίστωση των εκτιµήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, της Eurostat και του ΟΗΕ. Κοντά στο 
χρονικό πέρας της προβολής θα αρχίσει να µειώνεται ο πληθυσµός και 
ταυτόχρονα µε τη δυσµενή εξέλιξη του συνολικού πληθυσµού µέχρι το 2050, 
αναµένεται η επιτάχυνση της γήρανσης και η σηµαντική επιδείνωση του δείκτη 
εξάρτησης. Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat, το µερίδιο των ατόµων ηλικίας 80 
και άνω στην ΕΕ των 27 σχεδόν θα τριπλασιαστεί µεταξύ του 2011 και 2060. O 
δείκτης εξάρτησης των ηλικιωµένων αναµένεται να διπλασιαστεί από 26.2 % το 
2011 σε 52.6 % το 2060. Ωστόσο καµία χώρα δεν προβλέπεται να έχει µικρότερο 
πληθυσµό το 2060 από το 2010. 
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∆ιάγραµµα 18. ∆οµή πληθυσµού ανά ηλικιακές οµάδες στην ΕΕ-27, 2011-2060 
 (% του συνολικού πληθυσµού)  
(Πηγή: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_structure_and_ageing) 

Εκτιµήσεις ως προς την αναµενόµενη εξέλιξη του πληθυσµού στο µέλλον 
έχουν κατά καιρούς επιχειρηθεί από φορείς, ελληνικούς και διεθνείς, αλλά και 
από ειδικούς ερευνητές. Οι εκτιµήσεις διαφέρουν µεταξύ τους και ελάχιστες από 
αυτές έχουν µέχρι στιγµής επιβεβαιωθεί. Κοινή διαπίστωση όλων των εκτιµήσεων 
είναι ότι το αναµενόµενο µέγεθος του πληθυσµού της Ελλάδας στο καταληκτικό 
έτος (2050) δεν πρόκειται να υπερβεί τα 11,6 εκ. άτοµα και ότι κοντά στο χρονικό 
πέρας της προβολής θα αρχίσει να µειώνεται ο πληθυσµός, επειδή, εκτός από το 
µηδενισµό της φυσικής αύξησης, θα είναι επίσης µηδενική ή αρνητική και η 
καθαρή µετανάστευση (Παπαδάκης Μ., Κογεβίνας Μ., Τριχόπουλος ∆., 2012). 

Πίνακας 19: Ελλάδα, αναµενόµενος πληθυσµός 2010 – 2050 – ∆ιάφορες εκτιµήσεις 
(Πηγή :Παπαδάκης Μ., Κογεβίνας Μ., Τριχόπουλος ∆., 2012) 

Έτος 

ΕΛΣΤΑΤ ΟΗΕ EUROSTAT 

(.000) 
Μεταβολή 

% 
(.000) Μεταβολή 

% (.000) Μεταβολή% 

2010 11.316  11.359  11.305  

2015 11.505 1,67 11 492 1,17 11,445 1,24 
2020 11.618 0,98 11 569 0.67 11.526 0,71 
2025 11.674 0,48 11.603 0,29 11.562 0,31 
2030 11.699 0,22 11 621 0,15 11.578 0,14 
2035 11.698 0,00 11 640 0,16 1 1.605 0,23 
2040 11.674 -0,21 11.661 0,18 11 630 0,21 
2045 11.616 -0,50 11 669 0,07 11 628 -0,02 
2050 11.500 -1.00 11.647 -0,19 11.576 -0,45 

 

5.12  Κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία (Απασχόληση – Ανεργία)  

Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού 
∆υναµικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η ανεργία στην Ελλάδα το τρίτο τρίµηνο του 2016 
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κατήλθε στο 22,6%, από 24% στο αντίστοιχο τρίµηνο του 2015 (µείωση κατά 1,4 
ποσοστιαίες µονάδες) και από 23,1% στο αµέσως προηγούµενο τρίµηνο του 
2016 (-0,5 ποσοστιαίες µονάδες). Επισηµαίνεται ότι η ανεργία βρίσκεται σε πτώση 
για δέκατο συνεχόµενο τρίµηνο, ενώ ο αριθµός των απασχολουµένων το γ’ 
τρίµηνο του 2016 αυξήθηκε κατά 1,8% σε σχέση µε το γ’ τρίµηνο του 2015 (+65,6 
χιλ. εργαζόµενοι, από τους 3.671,1 χιλ. στους 3.736,7 χιλ.). 

Παρότι η ανεργία στην Ελλάδα βρίσκεται σε πτωτική τροχιά από το β’ 
τρίµηνο του 2014, το ποσοστό της είναι το υψηλότερο ανάµεσα στις χώρες της 
ΕΖ-19 από το γ’ τρίµηνο του 2012. Την Ελλάδα ακολουθεί η Ισπανία, όπου πλέον 
το ποσοστό ανεργίας έπεσε κάτω του 20% και διαµορφώθηκε το γ’ τρίµηνο του 
2016 στο 18,9%, από 21,2% ένα χρόνο νωρίτερα. Έπεται η Κύπρος, όπου το 
ποσοστό ανεργίας διαµορφώθηκε στο 13,1%, δηλαδή 1,6 ποσοστιαίες µονάδες 
µικρότερο από το γ’ τρίµηνο του 2015 (14,7%). Με παρόµοια µεταξύ τους 
ποσοστά ανεργίας ακολουθούν η Ιταλία και η Πορτογαλία. Στην πρώτη, για 
πρώτη φορά ύστερα από έξι συνεχόµενα τρίµηνα η ανεργία παρουσιάζει οριακή 
άνοδο το γ’ τρίµηνο του 2015, διαµορφούµενη σε 10,9% από 10,6%.  

 

 

 

∆ιάγραµµα 19. Εξέλιξη του Ποσοστού του Εργατικού ∆υναµικού στο Σύνολο του Πληθυσµού 
και του Ποσοστού των Ανέργων στο σύνολο του Εργατικού ∆υναµικού. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – 
Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, Eurostat. 
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Αναφορικά µε τα ποσοστά ανεργίας µεταξύ ανδρών και γυναικών, 
προκύπτει ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών στην Ελλάδα ήταν 8,3 
ποσοστιαίες µονάδες υψηλότερο από αυτό των ανδρών στο γ' τρίµηνο πέρυσι. 
Συγκεκριµένα, η ανεργία στις γυναίκες ήταν της τάξης του 27,2% (από 28,2% το γ’ 
τρίµηνο του 2015), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες περιορίστηκε στο 
18,9% (από 20,7%). Τα ποσοστά ανεργίας ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα 
είναι κατά 9,7 και 17,2 ποσοστιαίες µονάδες υψηλότερα σε σύγκριση µε τα µέσα 
ποσοστά ανεργίας ανδρών και γυναικών στην ΕΖ-19 (9,2% και 10%, αντίστοιχα). 

Αναφορικά µε την ηλικιακή διάρθρωση της ανεργίας, σε όλες τις ηλικιακές 
κατηγορίες πλην των ατόµων 45-64 ετών και άνω των 65 ετών, παρουσιάζεται 
πτώση του ποσοστού ανεργίας, µε τα υψηλότερα ποσοστά της να σηµειώνονται 
σταθερά στα άτοµα νεαρής ηλικίας. Η µεγαλύτερη πτώση στο ποσοστό 
ανεργίας (9 ποσοστιαίες µονάδες) σηµειώθηκε στα άτοµα ηλικίας 15-19 ετών, µε 
αποτέλεσµα αυτή να διαµορφωθεί στο 49,3% το γ’ τρίµηνο του 2016, από 58,3% 
ένα χρόνο νωρίτερα. Στην ηλικιακή κατηγορία 20-24 ετών το ποσοστό ανεργίας 
µειώθηκε κατά 4,3 ποσοστιαίες µονάδες, στο 43,4% από 47,7% το γ’ τρίµηνο του 
2015. Μικρότερη ήταν η πτώση στις ηλικιακές κατηγορίες 25-29 ετών (1,1 
ποσοστιαίες µονάδες, σε 33,2% από 34,3%) και 30-44 ετών (1,9 ποσοστιαίες 
µονάδες, σε 21,5%, από 23,4%), ενώ στις ηλικιακές οµάδες 45-64 ετών και άνω 
των 65 ετών το ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει ήπια αύξηση κατά 0,1 και 2,2 
ποσοστιαίες µονάδες, αντίστοιχα (18,5% και 13% αντίστοιχα, τα ποσοστά 
ανεργίας το γ’ τρίµηνο του 2016).  

Ως προς τη διάρκεια της ανεργίας, η µακροχρόνια ανεργία παρέµεινε 
ουσια-στικά αµετάβλητη, καθώς το γ’ τρίµηνο του 2016 διαµορφώθηκε στο 
73,8%, από 73,7% το αντίστοιχο τρίµηνο του 2015. 

 

∆ιάγραµµα 21.Εργατικό δυναµικό, απασχολούµενοι, άνεργοι – ετήσια µεταβολή 
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ελληνική Οικονοµία, 12.07.2013) 

∆ιάγραµµα 20. Ποσοστό ανεργίας. 
 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιανουάριος 2017, Συνθήκες ∆ιαβίωσης στην Ελλάδα) 
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Σε ότι αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, σε όλες τις κατηγορίες, πλην των 
ατόµων που έχουν απολυτήριο ∆ηµοτικού, σηµειώνεται πτώση της. Η 
µεγαλύτερη υποχώρηση εµφανίζεται στα άτοµα που δεν πήγαν σχολείο, στα 
οποία περιορίστηκε από το 46,9% το γ’ τρίµηνο του 2015 στο 23,7% το γ’ τρίµηνο 
του 2016 (-23,2 ποσοστιαίες µονάδες) και έπεται η πτώση στα άτοµα που 
παρακολούθησαν µερικές τάξεις του ∆ηµοτικού, η οποία ήταν της τάξης των 8,6 
ποσοστιαίων µονάδων (από 33,3% σε 24,7%). Τα µικρότερα ποσοστά ανεργίας – 
χαµηλότερα του εθνικού ποσοστού – εµφανίζονται στα άτοµα µε Μεταπτυχιακό-
∆ιδακτορικό τίτλο και Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών. Στην πρώτη κατηγορία η 
ανεργία περιορίστηκε από το 13,2% στο 11,5% (πτώση 1,7 ποσοστιαίες µονάδες), 
ενώ στη δεύτερη κατηγορία η ανεργία υποχώρησε κατά 1,9 ποσοστιαίες 
µονάδες (από 20% το γ’ τρίµηνο του 2015 σε 18,1% ένα χρόνο µετά). 

 

Οι µειώσεις στην απασχόληση, έχουν προέλθει σε πολλές περιπτώσεις και 
από την παύση λειτουργίας των επιχειρήσεων, οι οποίες δεν επιβίωσαν, λόγω 
της οικονοµικής ύφεσης και όχι µόνον από τον περιορισµό του αριθµού των 
απασχολουµένων. 

∆ιάγραµµα 22. Εργατικό δυναµικό, απασχολούµενοι, άνεργοι – ετήσια µεταβολή. 
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ελληνική Οικονοµία, 20.01.2017). 



94 

∆ιάγραµµα 23. Άτοµα που διαµένουν σε νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόµενο (%) 
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιανουάριος 2017, Συνθήκες ∆ιαβίωσης στην Ελλάδα) 

 

Σε επίπεδο βασικών οικονοµικών τοµέων, στον Πρωτογενή Τοµέα η 
απασχόληση είναι σε συνεχή πτώση για έβδοµο συνεχόµενο τρίµηνο. Το γ’ 
τρίµηνο του 2016 η απασχόληση συρρικνώθηκε κατά 1% µε αποτέλεσµα ο 
αριθµός των απασχολούµενων να µειωθεί στους 456,6 χιλ. από 461,3 χιλ. το γ’ 
τρίµηνο του 2015. Στο ∆ευτερογενή και τον Τριτογενή Τοµέα η απασχόληση 
ενισχύεται για έβδοµο και εντέκατο συνεχόµενο τρίµηνο αντίστοιχα, µε 
αποτέλεσµα οι απασχολούµενοι να διαµορφωθούν σε 567,6 χιλ. (από 551,2 χιλ., 
+3%) και 2.712,4 χιλ. (από 2.658,6 χιλ., +2%).  

Από τα στοιχεία για τους επιµέρους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, 
παρατηρείται σε οκτώ από αυτούς µείωση της απασχόλησης (Γεωργία, 
∆ασοκοµία και Αλιεία, Κατασκευές, Χονδρικό και Λιανικό εµπόριο, ∆ιαχείριση 
ακίνητης περιουσίας, Επαγγελµατικές, Επιστηµονικές και Τεχνικές 
δραστηριότητες, Εκπαίδευση, Άλλες δρα-στηριότητες παροχής υπηρεσιών και 
∆ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών), ενώ στους υπόλοιπους 12 
αύξηση της. Η µεγαλύτερη αύξηση στην απασχόληση το γ’ τρίµηνο πέρυσι 
παρουσιάστηκε στον κλάδο Ορυχείων-Λατοµείων, όπου έφτασε το 44,3% (από 
τους 9,7 χιλ. στους 14 χιλ.) και στον κλάδο Μεταφοράς και Αποθήκευσης, στον 
οποίο ανήλθε 15,5% (από τους 166,7 χιλ. στους 192,6 χιλ.). Στις 
Χρηµατοπιστωτικές και Ασφαλιστικές ∆ραστηριότητες η άνοδος στην 
απασχόληση έφτασε το 5,2% (από τους 90 χιλ. στους 94,7 χιλ.), ενώ στον κλάδο 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης-Άµυνας η απασχόληση ενισχύθηκε κατά 4% (από τους 
318,7 χιλ. στους 331,4 χιλ.). 

Τέλος, σε δύο σηµαντικούς κλάδους για την ελληνική οικονοµία, τις 
∆ραστη-ριότητες Υπηρεσιών Καταλύµατος και Εστίασης και τη Μεταποίηση, η 
απασχό-ληση το γ’ τρίµηνο του 2016 ενισχύθηκε κατά 4,4% (από τους 365 χιλ. 
στους 381 χιλ.) και 3% (από τους 345,3 χιλ. στους 355,8 χιλ.), αντίστοιχα. Στον 
αντίποδα, η µεγαλύτερη πτώση στην απασχόληση παρουσιάστηκε στον κλάδο 
∆ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, όπου έφτασε το 21% (από τους 6,2 χιλ. στους 
4,9 χιλ.). Παράλληλα, στο Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο η υποχώρηση ήταν της 
τάξης του 1,6% (από τους 676,8 χιλ. στους 665,9 χιλ.), στις Επαγγελµατικές-
Επιστηµονικές-Τεχνικές ∆ραστηριότητες έφτασε το 3,8% (από τους 210,4 χιλ. 
στους 202,3 χιλ.), ενώ οριακή ήταν η πτώση της απασχόλησης στις Κατασκευές 



95 

(-0,3%, από τους 145,9 χιλ. στους 145,4 χιλ.), ύστερα από δύο συνεχόµενα 
τρίµηνα ανόδου.  

Συµπερασµατικά, από τα διαθέσιµα στοιχεία απασχόλησης σε κλαδικό 
επίπεδο προκύπτει ότι η αύξηση στην απασχόληση το γ’ τρίµηνο του 2016 
προήλθε κυρίως από:  

• την άνοδο στον κλάδο Μεταφοράς και Αποθήκευσης (+25,9 χιλ. 
απασχολούµενοι ή +15,5%),  

• την άνοδο στον Τουρισµό (+16 χιλ. απασχολούµενοι ή +4,4%), παρότι οι 
αφίξεις µη κατοίκων στην Ελλάδα στο πρώτο εξάµηνο της 
προηγούµενης χρονιάς ήταν 1,6% λιγότερες από πρόπερσι και οι 
εισπράξεις περιορί-στηκαν στην περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου κατά 
7,9% (-€1,0 δισεκ.)  

• την άνοδο στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Άµυνα (+12,7 χιλ. απασχολούµενοι 
ή +4%), η οποία οφείλεται κυρίως στην εφαρµογή των Προγραµµάτων 
Κοινω-φελούς Εργασίας, αλλά και στις προσλήψεις επιτυχόντων σε 
διαγω-νισµούς ΑΣΕΠ παλαιότερων ετών  

και η υποχώρηση της απασχόλησης προήλθε κυρίως από:  

• το Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο (-10,9 χιλ. άτοµα ή -1,6%), σε συνάφεια 
µε την υποχώρηση του εποχικά διορθωµένου δείκτη κύκλου εργα-σιών 
στο εννεάµηνο Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου πέρυσι, τόσο στο Χονδρικό 
Εµπόριο (-1,8%) όσο και στο Λιανικό Εµπόριο (-2,9%),  

• τις Επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες (-8,1 χιλ. 
άτοµα ή -3,8%).  

 

5.13 ΑΕΠ και κατανάλωση 

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) αποτελεί βασικό δείκτη µέτρησης της 
οικονοµικής ανάπτυξης των κρατών. Σύµφωνα µε το από 07.06.2013 ∆ελτίο 
Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), σε όρους όγκου, κατά 
το 1o τρίµηνο του 2013 παρουσίασε µείωση κατά 5,6% σε σχέση µε το 1o τρίµηνο 
του 2012. Το ΑΕΠ δεν είναι αναγκαστικά κατάλληλος δείκτης για το πραγµατικό 
επίπεδο διαβίωσης των νοικοκυριών. Η συνολική καταναλωτική δαπάνη 
παρουσίασε µείωση κατά 8,3% σε σχέση µε το 1o τρίµηνο του 2012. Οι 
ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου µειώθηκαν κατά 11,4% σε σχέση µε 
το 1o τρίµηνο του 2012. Μείωση κατά 22,9% παρουσίασε το έλλειµµα του 
εµπορικού ισοζυγίου, συµβάλλοντας θετικά στο ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ. 
Μείωση κατά 2,6% σε σχέση µε το 1o τρίµηνο του 2012 παρουσίασαν οι 
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,9% 
ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών µειώθηκαν κατά 12,4 %. Μείωση κατά 7,8% σε σχέση 
µε το 1o τρίµηνο του 2012 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. 
Οι εισαγωγές αγαθών µειώθηκαν κατά 5,3% και οι εισαγωγές υπηρεσιών κατά 
17,8%. 

Κύριοι λόγοι για τη µείωση του ΑΕΠ είναι η περαιτέρω µεγάλη µείωση της 
κατανάλωσης και των επενδύσεων. Ειδικότερα, η καταναλωτική δαπάνη των 
νοικοκυριών µειώθηκε κατά 8,7% και η συνολική καταναλωτική δαπάνη, 
συµπεριλαµβανοµένης της Γενικής Κυβέρνησης, παρουσίασε µείωση 8,3%. Οι 
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επενδύσεις των επιχειρήσεων (ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου) 
µειώθηκαν κατά 11,4%. 

 

∆ιάγραµµα 24. Κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις χώρες της ΕΕ-27 (∆είκτης, ΕΕ-27=100) 
(Πηγή: Eurostat (tec00114) - In deep analysis) 

Στο 75% του µέσου Ευρωπαϊκού (ΕΕ-27) ανήλθε το 2012 το µέσο κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat. Όπως 
παρατηρούµε στο παρακάτω διάγραµµα, σηµαντική µείωση του βιοτικού 
επιπέδου καταγράφεται κυρίως στις χώρες της περιφέρειας σε σχέση µε τις 
χώρες του κέντρου. Το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφει το 
Λουξεµβούργο (271%), ενώ η Βουλγαρία βρίσκεται στην τελευταία θέση της 
κατάταξης µε µόλις 47% του Ευρωπαϊκού µέσου όρου 

Η συνολική ανά κεφαλή κατανάλωση στην Ελλάδα ήταν ίση µε €11.400 
το 2001 (σε τρέχουσες τιµές) και αυξήθηκε σε €14.300 το 2011. Ωστόσο, η 
πορεία της κατά κεφαλήν κατανάλωσης υπήρξε καθοδική σταθερά από το 
2009 και µετά, µε την αντίστοιχη δαπάνη για τρόφιµα και µη αλκοολούχα 
ποτά (€2.300 το 2011) να παραµένει αντίθετα σταθερή για το ίδιο χρονικό 
διάστηµα. Επιπλέον, ως µερίδιο στη συνολική κατανάλωση, τα τρόφιµα και 
τα µη αλκοολούχα ποτά παρουσίασαν µεγάλη µείωση από το 2003 (18,1%), 
µέχρι το 2008 (14,6%), ενώ έκτοτε, το ποσοστό αυτό συνεχώς αυξάνεται ως 
µερίδιο στη συνολική κατανάλωση, φτάνοντας το 16,2% το 2011. Στα 
τρόφιµα µόνο (χωρίς τα ποτά), οι αντίστοιχες σχετικές µεταβολές 
καταγράφουν την ίδια τάση. Το µερίδιο της καταναλωτικής δαπάνης των 
νοικοκυριών για τρόφιµα και µη αλκοολούχα ποτά στην ΕΕ-27, είναι πολύ 
χαµηλότερο κατά µέσο όρο σε σχέση µε αυτό της Ελλάδας και παρουσιάζει 
οµαλότερες διακυµάνσεις. Επιπλέον, από το 2009 έως το 2011, ο ευρωπαϊκός 
µέσος όρος της αναλογίας των τροφίµων στη συνολική κατανάλωση 
παρέµεινε σχετικά σταθερός, σε αντίθεση µε τη συνεχή αύξηση των 
αντίστοιχων ποσοστών στην Ελλάδα, ένδειξη της σχετικής µείωσης του 
διαθέσιµου εισοδήµατος στην Ελλάδα κατά την περίοδο αυτή (ΙΟΒΕ, 2013). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 21. Ποσοστιαία κατανοµή της µέσης µηνιαίας δαπάνης (αγορές) νοικοκυριών 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιανουάριος 2017, Συνθήκες ∆ιαβίωσης στην Ελλάδα)

Ποσοστιαία κατανοµή της µέσης µηνιαίας δαπάνης (αγορές) των 
αγαθά και υπηρεσίες, 2008 

Αγαθά και υπηρεσίες

Είδη διατροφής 

Οινοπνευµατώδη 
ποτά και καπνός

Είδη ένδυσης και 
υπόδησης 

Στέγαση 

∆ιαρκή αγαθά 

Υγεία 

Μεταφορές 

Επικοινωνίες 

Αναψυχή και 
πολιτισµός 

Εκπαίδευση 

Ξενοδοχεία, καφενεία 
και εστιατόρια

Λοιπά αγαθά και 
υπηρεσίες 

Πίνακας 
κατανάλωσης(% συνόλου) Ελλάδα και ΕΕ

(Πηγή: IOBE 2013, «Βιοµηχανία Τροφίµων και Ποτών 
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. Ποσοστιαία κατανοµή της µέσης µηνιαίας δαπάνης (αγορές) νοικοκυριών 
για αγαθά και υπηρεσίες, 2008 - 2015  

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιανουάριος 2017, Συνθήκες ∆ιαβίωσης στην Ελλάδα)

Ποσοστιαία κατανοµή της µέσης µηνιαίας δαπάνης (αγορές) των νοικοκυριών για 
αγαθά και υπηρεσίες, 2008 - 2015 

Αγαθά και υπηρεσίες 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 16.4 17.3 18.0 19.5 20.1 20.4

Οινοπνευµατώδη 
ποτά και καπνός 

3.2 3.3 3.5 3.6 3.8 4.2

Είδη ένδυσης και 
 

8.2 7.9 7.2 6.2 5.8 5.8

11.8 11.2 11.7 12.6 13.9 13.7

 7.1 6.7 6.7 6.0 5.8 5.6

6.7 6.5 6.4 6.3 6.4 6.9

13.4 13.3 13.5 13.2 12.8 12.5

4.4 4.3 4.0 4.0 4.2 4.1

 
4.8 4.9 4.7 4.7 4.5 4.6

3.1 3.2 3.3 3.5 3.5 3.4

Ξενοδοχεία, καφενεία 
και εστιατόρια 

10.9 11.0 10.7 10.4 9.8 9.6

Λοιπά αγαθά και 
 

10.0 10.4 10.4 10.0 9.5 9.3

Πίνακας 20. Τελική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών ανά σκοπό
κατανάλωσης(% συνόλου) Ελλάδα και ΕΕ-27. Σύγκριση 2001

(Πηγή: IOBE 2013, «Βιοµηχανία Τροφίµων και Ποτών – Facts and Figures»).

. Ποσοστιαία κατανοµή της µέσης µηνιαίας δαπάνης (αγορές) νοικοκυριών 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιανουάριος 2017, Συνθήκες ∆ιαβίωσης στην Ελλάδα) 

νοικοκυριών για 

2013 2014 2015 

20.4 20.5 20.7 

4.2 4.0 4.0 

5.8 5.9 5.9 

13.7 13.4 13.3 

5.6 5.0 4.7 

6.9 7.2 7.5 

12.5 12.7 12.8 

4.1 4.1 4.1 

4.6 4.7 4.8 

3.4 3.5 3.3 

9.6 9.8 9.9 

9.3 9.2 9.0 

. Τελική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών ανά σκοπό 
27. Σύγκριση 2001-2011 

Facts and Figures»). 
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5.14 ∆είκτης Τιµών καταναλωτή 

Ο δείκτης τιµών καταναλωτή είναι το πιο ευρέως χρησιµοποιούµενο µέτρο 
του πληθωρισµού. Σύµφωνα µε το από 11.01.2017 ∆ελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ, από 
τη σύγκριση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Γ.∆.Τ.Κ) του µηνός 
∆εκεµβρίου 2015 δεν προκύπτει µεταβολή έναντι µείωσης 0,2%, που σηµειώθηκε 
κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014. 

Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου Ιανουαρίου 2016 - ∆εκεµβρίου 2016 σε 
σύγκριση προς τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαµήνου Ιανουαρίου 2015 - ∆εκεµβρίου 
2015 παρουσίασε µείωση 0,8%, έναντι µείωσης 1,7%, που σηµειώθηκε κατά το 
αντίστοιχο προηγούµενο δωδεκάµηνο. 

 

∆ιάγραµµα 25. Η εξέλιξη του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή. (Πηγή το από 11.01.2017 ∆ελτίο 
Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
∆ιάγραµµα 26. Μέση µεταβολή Γ∆ΤΚ στην Ελλάδα. 
Πηγή IOBE 2016 "Η Ελληνική Οικονοµία" τευχος 04/16 
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5.15 Εξέλιξη των Οικονοµικών Τοµέων  

Όσον αφορά τους σηµαντικότερους τοµείς της οικονοµίας, όπως 
προκύπτει είναι ο τριτογενής τοµέας και ειδικότερα ο τουρισµός και το εµπόριο, η 
βιοµηχανία /µεταποίηση και ιδιαίτερα αυτή των τροφίµων και η γεωργία. Από την 
ανάλυση των στοιχείων των προηγούµενων παραγράφων προκύπτει ότι η χώρα 
διανύει περίοδο ύφεσης από το 2009. Το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ 
διογκώθηκε σηµαντικά και το κράτος επαφίεται πλέον σε έκτακτες δανειακές 
εισφορές από επίσηµους φορείς για να χρηµατοδοτήσει τις κοινωνικές δαπάνες, 
τους µισθούς και το δηµοσιονοµικό έλλειµµα. Πέρα από την κρίση ελλείµµατος 
και χρέους, η χώρα αντιµετωπίζει προκλήσεις ως προς την ανταγωνιστικότητά 
της και την προοπτική απασχόλησης του ανθρώπινου δυναµικού της. Με την 
πάροδο του χρόνου, η ύφεση µετατρέπεται ραγδαία σε κρίση απασχόλησης, µε 
το επίσηµο ποσοστό ανεργίας να αυξάνεται.  

 

 

 

 

 

 

 

Για να γίνουν τα εξαγόµενα ελληνικά προϊόντα πιο ανταγωνιστικά, δεν 
πρέπει να οδηγηθούµε σε ένα εργασιακό µεσαίωνα µε ελάχιστα εργασιακά 
δικαιώµατα και τριτοκοσµικούς µισθούς αντίθετα θα έπρεπε να προωθηθούν 
µέτρα που να προσελκύουν τον περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένο 
καταναλωτή, όπως η προαγωγή αξιόπιστων συστηµάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και αξιόπιστων οικολογικών σηµάτων. Τα µέτρα προς αυτήν την 
κατεύθυνση περιλαµβάνονται στον νόµο Ν.4042/2012 κατά εφαρµογή της 
Οδηγίας 2008/99/ΕΚ. Ως εκ τούτου, έµµεσα νοµοθετικά προωθηθεί την πρόληψη 
δηµιουργίας αποβλήτων. Το γεγονός αυτό είναι σηµαντικό, καθώς εφόσον η 
εσωτερική αγορά µειώνεται, θα ακολουθηθεί µια εξωστρεφής στρατηγική. Η 
ετήσια έκθεση του ΙΟΒΕ τονίζει την ανάγκη για ακόµα µεγαλύτερη έµφαση στην 
εξωστρέφεια και τις εξαγωγές ώστε να µπορέσει να αποτελέσει εφαλτήριο 
αναπτυξιακής τροχιάς και εκτιµά ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα συµβάλλουν 
καθοριστικά η ελληνική ποιότητα και ταυτότητα των προϊόντων, καθώς και η 
οργανωµένη προώθηση του ελληνικού brand name τροφίµων (ΙΟΒΕ, 2013). 

Παράλληλα, το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 ως βασικό εργαλείο ανάπτυξης και 
διαµόρφωσης των στρατηγικών επιλογών για την επόµενη περίοδο θα ληφθεί 
υπόψη κατά τη σύνταξη του Σχεδίου Πρόληψης. Οι εθνικές στρατηγικές επιλογές 
για την περίοδο 2014-2020 διαµορφώνονται και υπό το πρίσµα της κοινής 
ευρωπαϊκής στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που αποφασίστηκε στη Σύνοδο 

∆ιάγραµµα 27. Ποσοστιαία κατανοµή των απασχολούµενων κατά τοµέα της 
οικονοµίας, Α' Τρίµηνο 2013 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ∆ελτίο Τύπου, 13.06.2013) 
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Κορυφής του Μαρτίου 2010 και η οποία στοχεύει στην έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς 
αποκλεισµούς ανάπτυξη.  

Με βάση τα προαναφερόµενα, ο κεντρικός στόχος του αναπτυξιακού σχεδίου 
για την Ελλάδα του 2020, στο πλαίσιο του ΣΕΣ βάσει και των προτεραιοτήτων που έχουν 
τεθεί για όλες τις χώρες µέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα µπορούσε να είναι η 
κοινωνική αναγέννηση της ελληνικής οικονοµίας -ανάταξη και αναβάθµιση του 
παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δηµιουργία και διατήρηση 
βιώσιµων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχµή την εξωστρεφή, καινοτόµο και 
ανταγωνιστική επιχειρηµατικότητα µε γνώµονα την ενίσχυση της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης» 

Σύµφωνα µε την 2η Εγκύκλιο Σχεδιασµού και κατάρτισης αναπτυξιακού 
προγραµµατισµού περιόδου 2014- 2020, «ο αγροτικός τοµέας συνεχίζει να 
κατέχει σηµαντικό µερίδιο στην εγχώρια οικονοµική δραστηριότητα, ιδίως σε 
σύγκριση µε την πλειονότητα των υπόλοιπων χωρών της ΕΕ. Επιπλέον, 
παρουσιάζει δυνατότητες σηµαντικής περαιτέρω ανάπτυξης, οι οποίες µπορούν 
να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν, µε θετικές επενέργειες και σε 
συσχετιζόµενους µε αυτόν κλάδους, όπως η Βιοµηχανία Τροφίµων. Η ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας της Γεωργίας και η στήριξη της επιχειρηµατικότητας στις 
αγροτικές περιοχές θα επιτευχθεί µέσω: της στήριξης της παραγωγής ασφαλών 
αγροτικών προϊόντων µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα, της αύξησης της 
προστιθέµενης αξίας τους, της αναδιάρθρωσης του αγροτικού τοµέα, της 
ενίσχυσης της παραγωγής σε τοµείς όπου η αυτάρκεια δεν είναι ικανοποιητική, 
της προώθησης της αγροτικής επιχειρηµατικότητας, της βελτίωσης της ηλικιακής 
σύνθεσης του αγροτικού πληθυσµού, της ενίσχυσης της διαπραγµατευτικής 
θέσης και του µεριδίου των παραγωγών στην αλυσίδα τροφίµων, της στήριξης 
των βραχειών αλυσίδων εφοδιασµού, των εναλλακτικών µορφών τους και των 
τοπικών αγορών, της στήριξης συστήµατος παροχής συµβουλών στους 
αγρότες και τις πολύ µικρές, µεσαίες επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές, 
συµπεριλαµβανοµένων των εµπλεκοµένων στον τοµέα της δασοπονίας, που θα 
τους βοηθούν να βελτιώνουν τις οικονοµικές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις 
και θα τους ευαισθητοποιούν σε θέµατα καινοτοµίας, της ενίσχυσης των δεσµών 
µεταξύ της εφαρµοσµένης και προσανατολισµένης έρευνας και των 
πραγµατικών αναγκών των αγροτών του αγροδιατροφικού συστήµατος και της 
δασοπονίας, µέσω δηµιουργίας συνδετικών κρίκων και δικτύωσης όλων των 
εµπλεκόµενων φορέων και τέλος της διασφάλισης και σταθεροποίησης του 
αγροτικού εισοδήµατος». 

Όσον αφορά στην γεωργία, είναι σηµαντικό ο νέος στρατηγικός 
σχεδιασµός να είναι συµβατός µε τη νέα ΚΑΠ. Προωθώντας πιστοποιηµένα 
ποιοτικά προϊόντα, µε ονοµασία προέλευσης, και διασύνδεση µε το τουριστικό 
προϊόν µπορεί να αναπτυχθεί ο αγροτοκτηνοτροφικός τοµέας. Η παραγωγή 
ποιοτικών πιστοποιηµένων προϊόντων µε ταυτόχρονη προστασία του 
περιβάλλοντος είναι πολύ σηµαντικά, καθώς σε παγκόσµιο επίπεδο το µόνο που 
αποκτά προστιθέµενη αξία στα προϊόντα είναι η ποιότητα που πρέπει να 
αναδεικνύεται. Παράλληλα, απαιτείται η αναβάθµιση και η πιστοποίηση της 
ποιότητάς και η παραγωγή επώνυµων ελληνικών κτηνοτροφικών προϊόντων, τα 
οποία θα καλύπτουν τις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες, και θα αποφέρουν 
προστιθέµενη αξία στον κτηνοτρόφο και στην οικονοµία. 

Ο επιχειρηµατικός κόσµος πρέπει να υιοθετήσει πιο αποδοτικές µεθόδους 
παραγωγής. Πρέπει, επίσης, να γίνει πιο ενεργός στην έγκαιρη προώθηση 
επώνυµων ελληνικών αγαθών και υπηρεσιών στις αγορές του εξωτερικού. 
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Παραδείγµατα αποτελούν η στρατηγική στροφή του τουρισµού προς 
µεγαλύτερες και ανεκµετάλλευτες µέχρι σήµερα αγορές, η προσέλκυση 
τουρισµού υψηλής εισοδηµατικής κατηγορίας και η ενθάρρυνση των 
επενδύσεων σε µεγάλες Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης 
(ΠΟΤΑ), σε υψηλού επιπέδου παραθεριστικές κατοικίες, σε µαρίνες και σε σηµεία 
ελλιµενισµού κρουαζιερόπλοιων. Η αγροτική παραγωγή και ειδικά η µεταποίηση 
τροφίµων µπορεί να προσανατολιστεί προς τις αγορές του εξωτερικού, όπου 
συγκεκριµένα προϊόντα υψηλής ποιότητας, όπως το ελαιόλαδο, επιλεγµένα 
φρούτα και λαχανικά και διάφορα γαλακτοκοµικά προϊόντα έχουν τη δυνατότητα 
να επιτύχουν οικονοµίες κλίµακας µε διεθνή ανταγωνιστικότητα. 
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5.16 Αποτίµηση συµβολής του περιβαλλοντικού τοµέα στη µεταβολή του 
ΑΕΠ 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που ασκούν 
επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετική µε τον τοµέα του περιβάλλοντος στην 
Ελλάδα, ανερχόταν το 2010 περίπου στα 8,414 δις €, µε την κατανοµή του µεταξύ 
των πέντε υποτοµέων να διαµορφώνεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης του τοµέα περιβάλλοντος κατά την 
τελευταία δεκαετία (2000-2010) ανήλθε περίπου στο 4% (∆ιάγραµµα 29), 
ξεπερνώντας τον αντίστοιχο ρυθµό ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας (2,4% 
κατά την εξεταζόµενη περίοδο). 

Η ανωτέρω εκτίµηση πραγµατοποιήθηκε για ένα µεγάλο εύρος 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τον τοµέα περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε τη 
µελέτη, οι ΑΠΕ, η διαχείριση αποβλήτων και η ανακύκλωση αποτελούν τους 
πλέον δυναµικούς υποτοµείς του τοµέα του περιβάλλοντος, βάσει 
αποδοτικότητας και ετήσιων ρυθµών ανάπτυξης. 

Ανά υποτοµέα ο ρυθµός ανάπτυξης έχει ως έξης: 

∆ιάγραµµα 28.Συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που ασκούν επιχειρη-
µατική δραστηριότητα σχετική µε τον τοµέα του περιβάλλοντος στην Ελλάδα ( 2010) 
Πηγή ΣΕΒ, Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρήσεων στον Τοµέα του Περιβάλλοντος, 
Ιούνιος 2012) 



103 

Ο αριθµός των επιχειρήσεων που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα 
σχετική µε τον τοµέα του περιβάλλοντος στην Ελλάδα το 2010, ανήλθε στις 1.597, 
µε την κατανοµή τους µεταξύ των πέντε βασικών υποτοµέων να διαµορφώνεται 

ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, η συµβολή του τοµέα περιβάλλοντος 
στην µεταβολή του ΑΕΠ κατά την τρέχουσα περίοδο εκτιµάται σε περίπου 4% του 
ΑΕΠ µε τους υποτοµείς της διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης να 
συνεισφέρει περίπου το 2%. 

  

∆ιάγραµµα 29. Μέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης του τοµέα περιβάλλοντος 2000-2010.  
(Πηγή ΣΕΒ, Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρήσεων στον Τοµέα του Περιβάλλοντος, Ιούνιος 

2012 http://www.sevstegi.org.gr/sites/default/files/perivallon_summary_v4_6.pdf) 

∆ιάγραµµα 30. Κατανοµή των επιχειρήσεων που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα 
σχετική µε τον τοµέα του περιβάλλοντος στην Ελλάδα (2010)  
(Πηγή ΣΕΒ, Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρήσεων στον Τοµέα του Περιβάλλοντος, 

Ιούνιος 2012) 
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6. Η ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΑ: 
Πιλοτική έρευνα στον ∆ήµο Αµαρουσίου 

6.1 Γενική Παρουσίαση ∆ήµου Αµαρουσίου 

Ο ∆ήµος Αµαρούσιου είναι ο δεύτερος ∆ήµος που ιδρύθηκε στην περιοχή 
της Πρωτεύουσας µετά τον ∆ήµο της Αθήνας. Η οικιστική του δοµή εµφανίζεται 
στις περιηγητικές περιγραφές του 1875 µαζί µε την Κηφισιά και το Χαλάνδρι, ως 
οι µόνες οικιστικές οντότητες στο λεκανοπέδιο, εκτός της Αθήνας.  

Ο ∆ήµος Αµαρουσίου έχει έκταση περίπου 13,41 km2 και βρίσκεται 11km 
βορειοανατολικά από το κέντρο των Αθηνών και 2km νότια της Κηφισιάς και σε 
υψόµετρο 230m. Τα διοικητικά όρια του ∆ήµου εκτείνονται από τα σύνορά του 
νότια, µε τους δήµους Χαλανδρίου και Φιλοθέης, βόρεια από το δήµο Κηφισίας 
και το ∆άσος Συγγρού, δυτικά από το δήµο Ν. Ιωνίας, Ν. Ηρακλείου και Πεύκης- 
Λυκόβρυσης και ανατολικά από τους δήµους Βριλησσίων και Μελλισσίων. 

 

(γ) 

Εικόνα 1. (α): Θέση ∆. Αµαρουσίου στην Ελλάδα, (β): Περιφερειακή Ενότητα Βορείου 
Τοµέα Αττικής όπου εντάσσεται ο ∆ήµος Αµαρουσίου, (γ): ∆ήµος Αµαρουσίου 
(Πηγή: Google Earth) 
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Αναφορικά µε την πληθυσµιακή εξέλιξη του ∆ήµου Αµαρουσίου αξίζει να 
σηµειωθεί ότι κατόπιν της απελευθέρωσης της Αθήνας από την Τουρκοκρατία, 
στο ∆ήµο υπάγονταν 712 κάτοικοι συµπεριλαµβανοµένου του παλαιού 
Αµαρουσίου µε 360 κατοίκους. Το 1920 περιλάµβανε 3.450 κατοίκους και µε την 
απόσπασή του από τον ∆ήµο Αθηναίων το 1925, έφτασε το 1928 στους 7.567 
κατοίκους. Λίγα χρόνια αργότερα, και συγκεκριµένα το 1940 είχε 8.253 κατοίκους, 
και το 1943 -ως ∆ήµος πλέον- ανήλθε κατά 1.080 κατοίκους. Την επόµενη 
δεκαετία (1951), ο ∆ήµος Αµαρουσίου άγγιξε σε πληθυσµό τους 12.080 
κατοίκους, ανεξάρτητα από την απόσπαση των Μελισσίων το 1946 και της 
Πεύκης και Λυκόβρυσης το 1950. Το 1961 το Μαρούσι είχε 20.135 κατοίκους και 
27.000 κατοίκους το 1971. Στο διάστηµα από το έτος 1971 έως το 1999, ο 
πληθυσµός του Αµαρουσίου τριπλασιάστηκε. 

Πίνακας 22. Πληθυσµιακή µεταβολή ∆ήµου Αµαρουσίου 

Περιοχή Μόνιµος πληθυσµός (κάτοικοι) Μεταβολή (%) 

Έτος 1991 2001 2011 1991 - 2001 2001-2011 1991-2011 

Χώρα 10.223.392 10.934.097 10.815.197 7,0 -1,1 5,8 

Περιφέρεια 

Αττικής 
3.594.817 3.894.573 3.827.624 8,3 -1,7 6,5 

∆ήµος 

Αµαρουσίου 
64.083 71.551 72.333 11,7 1,3 13,1 

 

Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη Απογραφή Πληθυσµού (2011) από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή (εφεξής ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ο µόνιµος πληθυσµός του ∆ήµου 
Αµαρουσίου ανέρχεται στους 72.333 κατοίκους, εκ των οποίων οι 33.738 είναι 
άνδρες και οι 38.595 γυναίκες. Η πληθυσµιακή πυκνότητα ανέρχεται στους 
5.590,74 µόνιµους κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο και κατά µέσον όρο 
2,5 µέλη ανά οικογένεια. Επισηµαίνεται ότι στο ∆ήµο Αµαρουσίου λειτουργούν 
πολλές εταιρείες και στεγάζονται πολλά γραφεία και επιχειρήσεις, γεγονός το 
οποίο κατά τη διάρκεια της ηµέρας αλλάζει εντελώς την πληθυσµιακή σύσταση 
του ∆ήµου. Συνεπώς ο ∆ήµος έχει εξελιχθεί σε υπερτοπικό κέντρο για τα βόρεια 
προάστια. Υπολογίζεται ότι ο εξυπηρετούµενος πληθυσµός µπορεί να ξεπερνάει 
τις 100.000 (µόνιµοι κάτοικοι και εργαζόµενοι από άλλους δήµους) λαµβάνοντας 
υπόψη ότι οι περισσότεροι εκ των εργαζοµένων είναι µη κάτοικοι του ∆ήµου και 
απλά µετακινούνται καθηµερινά από άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου προς τον 
χώρο εργασίας τους. Φυσικά τα στοιχεία µε την οποία γίνεται η εκτίµηση δεν 
µπορούν να θεωρηθούν πλήρως αξιόπιστα λόγω των συνεχών µεταβολών στις 
συνήθειες των κατοίκων λόγο της συνεχής οικονοµικής κρίσης.  
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Πίνακας 23. Μεταβολή πληθυσµού στο ∆. Αµαρουσίου. (Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ) 

Πληθυσµιακή Εξέλιξη Αµαρουσίου 

(Στοιχεία ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσµός Απογραφή Πληθυσµού - Κατοικιών 2011ΕΛ.ΣΤΑΤ) 

Χρονολογία 
Πληθυσµός 

∆ήµου 
(κάτοικοι) 

Πυκνότητα 
∆όµησης 

(κάτοικοι/χµ2) 

Προστεθείς 
Πληθυσµός 
(κάτοικοι) 

Νέα 
Αύξηση 

Πληθυσµού 

Συνολική 
Αύξηση 

1836 320 24 320 - - 

1920 3.450 263 3.130 378,12% 378,12% 

1928 7.567 578 4.117 119,00% 497,45% 

1940 8.253 630 686 9,06% 506,51% 

1943 10.000 764 1.747 21,16% 527,67% 

1951 12.080 922 2.080 20,80% 548,47% 

1961 20.135 1.538 8.055 66,68% 615,15% 

1971 27.000 2.062 6.865 34,09% 649,14% 

1981 48.151 3.678 21.151 78,33% 727,47% 

1991 64.092 4.895 15.941 33,00% 760,00% 

2001 71.551 5.464 7.459 11,63% 772,10% 

2011 72.333 5.536 782 1,09% 773,19% 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το Μαρούσι είναι ένας ∆ήµος µε µεγάλη 
δυναµική και δυνατότητες και αποτελεί αθλητικό αλλά και το επιχειρηµατικό 
κέντρο, αποτελεί ένα µητροπολιτικό κέντρο των βορείων προαστίων της Αθήνας.  

Η µέση ηλικία των κατοίκων του ∆ήµου Αµαρουσίου, σύµφωνα µε την 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2011), είναι τα 42 έτη και οι οµάδες ηλικιών αυτών φαίνονται στο 
διάγραµµα που ακολουθεί. 

Ηλικιακές ομάδες  

14.000 
12.000 

10.000 
8.000 
6.000 
4.000 
2.000 

0.000 

                       0-9  10-19 20-29  30-39 40-49 50-59 60-69   70+ 

                      ετών  ετών ετών    ετών   ετών  ετών  ετών    ετών 

∆ιάγραµµα 31. Ηλιακές οµάδες κατοίκων στο ∆ήµου Αµαρουσίου  
(Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
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Θέση 

Σχετικά µε τη θέση του ∆ήµου ως προς τους µεγάλους µεταφορικούς 
άξονες έχουµε: 

• Την Αττική Οδός, τµήµα της οποίας διέρχεται από το Μαρούσι στον 
άξονα ανατολής – δύσης και το συνδέει µε το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο 
Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» στα ανατολικά και τις εθνικές οδούς ΠΑΘΕ στα 
δυτικά. 

• Την Λ. Κηφισίας, στο κεντρικό τµήµα του Αµαρουσίου, που το διασχίζει 
στον άξονα βορρά – νότου και το συνδέει κυκλοφοριακά µε την Κηφισιά 
στα βόρεια και το Χαλάνδρι στα ανατολικά, την Φιλοθέη δυτικά, το 
Ψυχικό το Ν. Ψυχικό αλλά και το κέντρο της Αθήνας, στα νότια. 

• Την Λεωφόρος Κύµης, στο νότιο δυτικό τµήµα του ∆ήµου, που το 
διασχίζει στον άξονα βορά – νοτιοδυτικά και το συνδέει κυκλοφοριακά µε 
το Ηράκλειο, την Ν. Ιωνία δυτικά, το Γαλάτσι νότια και την Φιλοθέη νότιο 
ανατολικά. 

• Επίσης τα µέσα σταθερής τροχιάς που διέρχονται από τον ∆ήµο 
Αµαρουσίου είναι η γραµµή του ΗΣΑΠ που διασχίζει τον ∆ήµο µε 
διεύθυνση σχεδόν Βορρά – Νότου (σύνδεση µε το λιµάνι του Πειραιά την 
Αθήνα και την Κηφισιά) µε τέσσερις σταθµούς (Ειρήνη, Νεραντζιώτισσα, 
Μαρούσι και ΚΑΤ) και ο Προαστιακός Σιδηρόδροµος, που διασχίζει τον 
∆ήµο µε διεύθυνση σχεδόν Ανατολής – ∆ύσης (σύνδεση µε το 
αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος και την Κόρινθο) µε ένα σταθµό στην 
Νεραντζιώτισσα. 

• Μικρότερες αλλά σηµαντικές οδικές αρτηρίες είναι η οδός ταχείας 
κυκλοφορίας Σπύρου Λούη που εξυπηρετεί το Ολυµπιακό στάδιο και 
ενώνει την Κηφισίας µε την Κύµης και το Χαλάνδρι µε το Ηράκλειο 

Υπάρχει µια διάσπαση του οικιστικού ιστού από µεγάλους υπερτοπικούς 
άξονες κυκλοφορίας. Η γραµµή των ΗΣΑΠ και η Λεωφόρος Κηφισίας, η οδός 
Πεντέλης και η οδός Αµαρουσίου – Χαλανδρίου και στη συνέχεια η Σπύρου 
Λούη, η Κύµης και η Αττική Οδός µε τον Προαστιακό που κατακερµατίζουν τον 
αστικό ιστό εξυπηρετώντας υπερτοπικές µετακινήσεις.  

Πολεοδοµικές ενότητες και πληθυσµιακή πυκνότητα 

Ο ∆ήµος Αµαρουσίου, χωρίζεται σε 17 Πολεοδοµικές ενότητες (Π.Ε.), 3 
Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) και τις περιοχές των αθλητικών εγκαταστάσεων 
ΟΑΚΑ & ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ. Οι παραπάνω περιοχές καθώς και οι συνολική τους 
έκταση παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακας 24 και την Εικόνα 2. 

Πίνακας 24. Στειχεία Πολεοδοµικών Ενωτήτων ∆ήµου Αµαρουσίου. (Πηγή ∆ήµος 
Αµαρουσίου.) 

ΠΕ Όνοµα Έκταση (km2) 

1 ΚΕΝΤΡΟ 0,570 

2 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0,456 

3 ΝΕΟ ΤΕΡΜΑ 0,598 

4 ΨΑΛΙ∆Ι 0,505 

5 ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ 0,855 

6 ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 0,880 
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Σύµφωνα µε το Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας και τις τροποποιήσεις που 
επέφεραν οι νόµοι για τους Ολυµπιακούς Αγώνες, ο ∆ήµος Αµαρουσίου 
χαρακτηρίζεται ως δευτερεύον κέντρο της χωροταξικής υποενότητας του 
Λεκανοπεδίου. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ∆ήµου αναφέρονται ακολούθως: 

• Εκτός Σχεδίου περιοχές - Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.): Η µετακίνηση 
κατοίκων του κέντρου της Αθήνας προς την περιφέρεια, η εύκολη 
πρόσβαση προς το Μαρούσι αλλά και σε εξυπηρετήσεις τοπικού 
επιπέδου, οδήγησαν στην αύξηση της ζήτησης νέων κατοικιών εντός 
των ορίων του ∆ήµου. Γενικά παρατηρείται έντονη οικοδοµική 
δραστηριότητα σε Π.Ε. όπως η 4, 14, 15 και 16. Είναι βέβαιο ότι οι τάσεις 
αυτές θα µεταφερθούν και στις Ζ.Ο.Ε. και στις περιοχές Εκτός Σχεδίου. 

• Το Υπερτοπικό κέντρο δεν έχει χαρακτήρα πολυ-λειτουργικό. Η περιοχή 
αυτή έχει περισσότερο το χαρακτήρα Επιχειρηµατικού Πάρκου, παρά 
πολεοδοµικού πολυ-λειτουργικού κέντρου. Επικρατεί η χρήση των 
γραφείων, η υπερτοπική χρήση αναψυχής και δευτερευόντως η εµπορική 
χρήση. 

• Υπάρχει µεγάλη επιβάρυνση των περιοχών κατοικίας από τη λειτουργία 
των µεγάλων νοσοκοµείων (κυκλοφοριακά προβλήµατα κυρίως από 
«Υγεία», «Μητέρα», «Ιατρικό Κέντρο»). Ειδικά για το ΟΑΚΑ, οι 
εγκαταστάσεις του µετά το 2004 παραµένουν αναξιοποίητες σε µεγάλο 
βαθµό, ενώ ο µεν ανοικτός χώρος του, µε την αρωγή πρόσθετου 
πρασίνου, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ελεύθερος κοινόχρηστος 
χώρος, (περιπάτου, ποδηλάτου, αναψυχής), χώρος εκδηλώσεων, 
εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από εποχικότητα. 

• Το Κτήµα Συγγρού είναι υπερτοπικός και σηµαντικότατος χώρος 
πρασίνου. Το Άλσος του κτήµατος Συγγρού, καλύπτει µια έκταση 950 
στρεµµάτων, εκ των οποίων τα 700 και πλέον αποτελούν ένα µοναδικό 
φυσικό δάσος. Πρόκειται για κληροδότηµα, από το 1926, της Ιφιγένειας 
Συγγρού, συζύγου του Ανδρέου Συγγρού, χαρακτηρισµένο ως τοπίο 

ΠΕ Όνοµα Έκταση (km2) 

7 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 0,603 

8 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 0,561 

9 ΑΝΑΒΡΥΤΑ 0,419 

10 ΚΟΚΚΙΝΙΑ 0,665 

11 ΣΩΡΟΣ 1,071 

12 ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ 0,709 

13 ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟ 0,946 

14 ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ 0,496 

15 ΣΤΟΥΝΤΙΟ Α' 0,435 

16 ΝΕΑ ΛΕΣΒΟΣ 0,445 

17 ΑΣΠΑΙΤΕ 0,439 

Ζ1 ΖΟΕ ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ 0,219 

Ζ2 ΖΟΕ ΝΕΑ ΛΕΣΒΟΣ 0,350 

Ζ3 ΖΟΕ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 0,168 

ΛΟΙΠΑ Ο.Α.Κ.Α. & ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 2,020 

ΣΥΝΟΛΟ  13,410 
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ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, και κατά τα τελευταία χρόνια τελούσε υπό 
την διαχείριση του υπαγοµένου στο Υπ. Γεωργίας, Ινστιτούτου 
Γεωπονικών Επιστηµών (Ι.Γ.Ε.). 

 

Εικόνα 2. 17 Πολεοδοµικές Ενότητες (ΠΕ) και οι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) 
του ∆ήµου Αµαρουσίου 
(Πηγή: ∆ήµος Αµαρουσίου.) 

• Το κτήµα Καρέλλα, είναι ένας από τους σηµαντικότερους χώρους 
πρασίνου της ευρύτερης βόρειας περιοχής της Αττικής. Πρόκειται για 
έναν χώρο ιδιοκτησίας του ∆ήµου Αµαρουσίου, συνολικής έκτασης 
128.000 µ2 περίπου, εκ των οποίων τα 27.500 µ2 είναι χαρακτηρισµένα 
ως δασική έκταση. Το κτήµα Καρέλλα εκτείνεται στο βόρειοανατολικό 
µέρος του δήµου Αµαρουσίου και κατά µήκος των ανατολικών 
συνόρων του ∆άσους Συγγρού.  

• Στο ανατολικό µέρος του Υπερτοπικού Κέντρου της πόλης του 
Αµαρουσίου βρίσκεται το οικόπεδο Μιµικόπουλου, εφαπτόµενο της 
οδού Αρτέµιδος και Ασπασίας. Στο βόρειο τµήµα του οικοπέδου και 
προς την οδό Αρτέµιδος υπάρχουν πολλά σύγχρονα κτίρια γραφείων. 
Προς την ανατολική και τη νότια πλευρά του οικοπέδου υπάρχουν 
κατοικίες. Το οικόπεδο καταλαµβάνει έκταση 35.000 µ2 εκ των οποίων τα 
20.000 µ2 είναι δεντροφυτεµένα µε µεγάλα δέντρα, όπως κυπαρίσσια, 
πεύκα και ελαιόδεντρα και είναι χαρακτηρισµένα ως δασική έκταση. 
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• Στο νότιο τµήµα της πόλης του Αµαρουσίου και σε µικρή απόσταση από 
την Λ. Κηφισίας, βρίσκεται ο χώρος του Ιππικού Οµίλου. Η έκταση του 
οικοπέδου είναι 22.500 µ2 περίπου. Πρόκειται για µια κατάφυτη έκταση, η 
οποία χρησιµοποιείται για ιππασία. 

Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται οι πολεοδοµικές ενότητες, ο 
πληθυσµός αυτών καθώς και η πληθυσµιακή πυκνότητα (στοιχεία από την 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. µε ανάλυση των δεδοµένων). 

Πίνακας 25. Πληθυσµός και Πληθυσµιακή Πυκνότητα των Π.Ε. Πολεοδοµικές 
ενότητες και των Ζ.Ο.Ε. 

ΠΕ Όνοµα Πληθυσµός 
2011 

Έκταση 
(km2) 

κατ / km 

1 ΚΕΝΤΡΟ 3.764 0,570 6.603 

2 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5.767 0,456 12.648 

3 ΝΕΟ ΤΕΡΜΑ 8.720 0,598 14.582 

4 ΨΑΛΙ∆Ι 1.025 0,505 2.030 

5 ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ 4.601 0,855 5.381 

6 ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 918 0,880 1.043 

7 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 4.996 0,603 8.285 

8 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 7.474 0,561 13.322 

9 ΑΝΑΒΡΥΤΑ 5.393 0,419 12.872 

10 ΚΟΚΚΙΝΙΑ 10.166 0,665 15.287 

11 ΣΩΡΟΣ 2.962 1,071 2.766 

12 ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ 2.184 0,709 3.080 

13 ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟ 6.784 0,946 7.172 

14 ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ 1.729 0,496 3.485 

15 ΣΤΟΥΝΤΙΟ Α' 1.457 0,435 3.349 

16 ΝΕΑ ΛΕΣΒΟΣ 3.120 0,445 7.011 

17 ΑΣΠΑΙΤΕ 336 0,439 765 

18 Ζ.Ο.Ε. ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ 99 0,219 452 

19 Ζ.Ο.Ε. ΝΕΑ ΛΕΣΒΟΣ 490 0,350 1.401 

20 Ζ.Ο.Ε. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 50 0,168 295 

21 ΟΑΚΑ & ΚΤΗΜΑ 
ΣΥΓΓΡΟΥ 

299 2,020 148 

ΣΥΝΟΛΟ 72.333 13,410 5.394 
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Χρήσεις γης 

Ο ∆ήµος Αµαρουσίου, περιλαµβάνει χρήσεις γης που αφορούν στην αµιγή 
κατοικία, στη γενική κατοικία και στο πολεοδοµικό κέντρο. Οι βασικές οδικές 
αρτηρίες, η οικοδοµική ανάπτυξη που παρατηρήθηκε κατά τα προηγούµενα 
χρόνια καθώς και η συγκέντρωση επιχειρήσεων που στεγάζονται στην περιοχή 
αποτελούν µερικές από τις πιο βασικές παραµέτρους για τις αλλαγές που έχουν 
παρατηρηθεί στις χρήσεις γης του ∆ήµου Αµαρουσίου την τελευταία 
δεκαπενταετία. 

Όπως προαναφέρθηκε, σε γενικές γραµµές, στο ∆ήµο Αµαρουσίου 
παρατηρούνται δύο κατηγορίες πολεοδοµικών κέντρων: 

• Το Παραδοσιακό Κέντρο, το οποίο αναπτύσσεται στο βορειοανατολικό 
τµήµα του ∆ήµου και συγκεντρώνει εµπορικά καταστήµατα και δηµόσιες 
υπηρεσίες. Στα περιφερειακά τµήµατα του Παραδοσιακού Κέντρου 
εντοπίζονται χρήσεις γενικής κατοικίας. 

• Το Υπερτοπικό κέντρο πλησίον της λεωφόρου Κηφισίας και στεγάζει 
επιχειρήσεις, γραφεία, δηµόσιες υπηρεσίες, τράπεζες κ.ά. 

 

  

Χάρτης 1. Περιοχές υπερτοπικού χαρακτήρα (κόκκινη διαγράµµιση)  
(Πηγή: ∆ήµος Αµαρουσίου) 
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Στην περιοχή του ∆ήµου Αµαρουσίου, και κατά την διαδικασία των συνεχών 
µετασχηµατισµών των χωρικών ενοτήτων του λεκανοπεδίου της Αθήνας, έχει 
πλέον διαµορφωθεί ένα νέο Περιφερειακό - Υπερτοπικό Κέντρο για την 
Πρωτεύουσα, (κέντρο υπερτοπικών λειτουργιών), µε έδρες µεγάλων 
επιχειρήσεων του τοµέα των υπηρεσιών, τράπεζες, ασφάλειες, επικοινωνίες, 
µεγάλων εµπορικών κέντρων (malls), νοσοκοµειακών µονάδων (ΚΑΤ, 
Σισµανόγλειο, Υγεία, Ιατρικό, Ιασώ, Μητέρα) κλπ. Παράλληλα έχει ενισχυθεί η 
χρήση της κατοικίας δεδοµένης τόσο της ευχερούς πρόσβασης στο κέντρο της 
Αθήνας αλλά και της Αττικής οδού, όσο και του αποδεκτού επιπέδου ποιότητας 
περιβάλλοντος κατοικίας, αλλά και των τοπικών εξυπηρετήσεων. 

Από την παράθεση των στοιχείων του πληθυσµού των χρήσεων και της 
θέσης η πόλη του Αµαρουσίου αποτελεί ένα κοµβικό σηµείο στο λεκανοπέδιο 
της Αττικής µε χρήση Υπερτοπικού Κέντρου µε επίκεντρο τον τοµέα υπηρεσιών 
και εµπορίου, µε παράλληλη χρήση την αµιγή και γενική  κατοικία. 

Η αύξηση των παραγόµενων αστικών απορριµµάτων, η οποία επήλθε 
σταδιακά, την τελευταία 15ετία στο Μαρούσι, µε εξαίρεση την τρέχουσα περίοδο 
κρίσης 2008-σήµερα στην οποία έγινε µία διόρθωση, παραµένει ένα 
αξιοσηµείωτο γεγονός. Θέλοντας κάποιος να αναζητήσει τις αιτίες αυτού του 
φαινοµένου θα πρέπει, να αναφερθεί  στις παρακάτω αιτίες: 

Στον σχεδιασµό πολεοδοµικής ανασυγκρότησης της Αττικής κατά τη 
δεκαετία του 80 και στο συνδυασµό µε τη µεταφορά του συντελεστή δόµησης 
όπου ευνοήθηκε η ανάπτυξη υπερτοπικών κέντρων στο ∆ήµο Αµαρουσίου. 

Στην αλµατώδη αύξηση στην κατασκευή νέων κατοικιών, ιδιαίτερα από την 
δεκαετία του 1990 µέχρι το 2008 (λόγω των ευνοϊκών τραπεζικών 
χρηµατοδοτήσεων) αλλά και την ένταξη εντός σχεδίου αρκετών περιοχών στο 
Μαρούσι. 

Στους Ολυµπιακούς Αγώνες και τα έργα υποδοµής που τους στήριξαν. 

Τα µεγάλα εµπορικά κέντρα και την ανάπτυξη των νοσοκοµειακών 
µονάδων στο όρια του ∆ήµου είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση των 
απορριµµάτων. 

Στον Πίνακας 26 που ακολουθεί φαίνεται η έκταση καθώς και ο πληθυσµός 
του ∆ήµου σε σχέση µε τον πληθυσµό της του συνόλου των δήµων του 
Λεκανοπεδίου (Χάρτης 2. ∆ήµοι του Λεκανοπεδίου (Πηγή Δήμος Αμαρουσίου)) 

καθώς και της Χώρας.  

 

Χαρακτηριστικά πληθυσµού 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

∆ήµος 
Αµαρουσί

ου 

∆ήµοι 
Λεκανοπεδίο

υ 

Περιφέρεια 
Αττικής 

Χώρα 

Πραγµατικός πληθυσµός 1981-
2001 

Πραγµατικός πληθυσµός 1981 48.291 2.537.745 3.369.424 9.740.417 

Πραγµατικός πληθυσµός 1991 64.092 2.577.609 3.523.407 10.259.900 

Πραγµατικός πληθυσµός 2001 69.470 2.664.776 3.761.810 10.964.020 
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Μόνιµος πληθυσµός 1991 - 2011     

Μόνιµος πληθυσµός 1991 64.083 2.665.065 3.645.842 10.223.392 

Μόνιµος πληθυσµός 2001 71.551 2.805.262 3.894.573 10.934.097 

Μόνιµος πληθυσµός 2011 72.333 2.641.511 3.828.434 10.816.286 

Πίνακας 26. Έκταση και Μόνιµος-Πραγµατικός πληθυσµός 1991-2011 ∆ήµος 
Αµαρουσίου, ∆ήµοι Λεκανοπεδίου (Ενότητα Κεντρικού, Βόρειου, ∆υτικού, Νότιου 
Τοµέα Αθηνών), Περιφέρεια Αττικής και Χώρα (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.-ΕΣΥΕ, Απογραφές 
Πληθυσµού 1991- 2011) 

 

 

Χάρτης 2. ∆ήµοι του Λεκανοπεδίου (Πηγή ∆ήµος Αµαρουσίου) 

Στην παραπάνω ανάλυση, ξεχωριστή χρονική περίοδος θεωρείται η περίοδος 
της οικονοµικής κρίσης η οποία βρίσκεται ακόµα και σήµερα σε πλήρη εξέλιξη. 
Στην συγκεκριµένη περίοδο, αυτό που παρατηρήθηκε είναι µία αισθητή µείωση 
των απορριµµάτων και αύξηση των εγκαταλειµµένων οχηµάτων. Ωστόσο τους 
τελευταίους µήνες παρατηρείται µία διόρθωση στο φαινόµενο. 

Οικιστική εξέλιξη 

Με την πάροδο του χρόνου η οικιστική εξέλιξη στο ∆ήµο Αµαρουσίου 
επηρεάστηκε από διάφορους παράγοντες ανάλογα µε την εποχή. Συγκεκριµένα, 
κατά τη δεκαετία του '60, ο ∆ήµος Αµαρουσίου φέρει τα οικιστικά χαρακτηριστικά 
ενός προαστίου µε κτήρια ενός και δύο ορόφων. Σηµαντικές αλλαγές 
παρατηρήθηκαν στο ∆ήµο όπως και σε όλο τον υπόλοιπο Νοµό κατά τη 
δεκαετία του 1980. Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι το σύνολο των υπό 
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κατασκευή κτηρίων καθώς και των ολοκληρωµένων, για τη δεκαετία 2001-2011, 
αγγίζουν τον αριθµό των 1.896 κτισµάτων (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011). Στο διάγραµµα που 
ακολουθεί φαίνεται το σύνολο των κτηρίων που κατασκευάστηκαν στα όρια του 
∆ήµου από το 1960 έως το 2011. Συνολικά, στο ∆ήµο υπάρχουν 28.938 
νοικοκυριά, και 8.597 κτήρια κατοικιών (ΕΛ. ΣΤΑΤ.) 

∆ιάγραµµα 32. Σύνολο κατασκευασµένων κτηρίων του ∆ήµου Αµαρουσίου 
(Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραγωγικοί τοµείς 

Όπως αναφέρθηκε, ο ∆ήµος Αµαρουσίου από τα τέλη της δεκαετίας του 
1980 εξελίσσεται ως ένα υπερτοπικό κέντρο για τα βόρεια προάστια 
(http://geographies.gr/wp-content/uploads/2014/05/GEO21-035-054.pdf), 
πιθανώς εν µέρει λόγω του γεγονότος ότι περιλαµβάνει διαφορετικές χρήσεις 
γης. Επίσης ο ∆ήµος Αµαρουσίου αποτελεί το δεύτερο κατά σειρά ∆ήµο µε την 
υψηλότερη συγκέντρωση εταιριών στη Μητροπολιτική Ζώνη της Αθήνας. 
Αναπόφευκτα, εποµένως, ο κύριος τοµέας απασχόλησης του οικονοµικά 
ενεργού πληθυσµού του ∆ήµου είναι ο τριτογενής µε ποσοστό που αγγίζει το 
86,87%. Στη συνέχεια ακολουθούν ο δευτερογενής µε 12,66% και ο πρωτογενής 
µε 0,46% (ΕΛ.ΣΤΑΤ & Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αµαρουσίου 2015-2019). 

 

∆ιάγραµµα 33. Τοµείς παραγωγικής δραστηριότητας ∆ήµου Αµαρουσίου % (Πηγή: 
ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

 

                       Πρωτογενής              ∆ευτερογενής           Τριτογενής 

Τοµείς Παραγωγικής ∆ραστηριότητας 
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Προστατευόµενες περιοχές 

∆ύο µεγάλα ρέµατα εντοπίζονται στην περιοχή του ∆ήµου Αµαρουσίου, το 
ρέµα Αµαρουσίου (Κοκκιναρά) στο βόρειο τµήµα του ∆ήµου και το ρέµα 
Πεντέλης-Χαλανδρίου στα ανατολικά. Ειδικότερα, το ρέµα Αµαρουσίου διασχίζει 
το ∆ήµο σε τµήµα 7,5 km (στο σύνολο του 9,5 km µήκους ρέµα και µε συνολική 
λεκάνη απορροής 13,7 km2). Η ευρύτερη περιοχή ανάντη και κατάντη του εν 
λόγω   ρέµατος   είναι   αµιγώς   οικιστική   µε   σηµαντικές   ιδιαιτερότητες   ως     
προς το σχεδιασµό των υποδοµών (Πηγή: http://www.maroussi.gr/ 
appdata/documents/diagonismoi/maroussi_strategy_diavouleusi.pdf). 

Επιπροσθέτως, σε ό, τι αφορά στο ρέµα Χαλανδρίου σηµειώνεται ότι 
υπάρχουν νοµοθετικές ρυθµίσεις όπως: 

• Ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος βάσει της Υπουργικής 
Απόφασης 9173/1642/23-3-1993. 

• Προστατευόµενου τοπίου µε οριοθετηµένες ζώνες προστασίας οι οποίες 
ορίζονται στο Π∆/9-8-95 (ΦΕΚ-659/Φ/6-9-95) «περί χαρακτηρισµού του 
χειµαρρικού ρέµατος Πεντέλης- Χαλανδρίου, ως προστατευόµενου 
τοπίου, καθορισµός των ορίων και ζωνών προστασίας αυτού, επιβολή 
όρων, απαγορεύσεων και περιορισµών εντός αυτών». 

6.2 Παραγωγή και διαχείριση των ΑΣΑ στο ∆ήµο Αµαρουσίου  

Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα αποτελούνται από τα οικιακά και τα 
παρεµφερή σε αυτά αστικά απορρίµµατα και περιλαµβάνουν τα απόβλητα που 
παράγονται κυρίως από οικισµούς, αλλά και τα απόβλητα άλλων 
δραστηριοτήτων που προσοµοιάζουν µε αυτά. Οι κυριότερες πηγές παραγωγής 
οικιακών και παρεµφερών απορριµµάτων στερεών αποβλήτων είναι οι κατοικίες, 
τα εµπορικά καταστήµατα και άλλες αστικές δραστηριότητες (π.χ. εστιατόρια, 
καφετέριες, ξενοδοχεία κλπ). Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται και στερεά 
απόβλητα που παράγονται από άλλες δραστηριότητες, αλλά προσοµοιάζουν µε 
τα αστικά απορρίµµατα. Απόβλητα που χαρακτηρίζονται ως δηµοτικά και 
παρεµφερή, είναι µόνο τα απόβλητα του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων 
(Απόφαση 2001/118/ΕΚ) που φέρουν τον κωδικό 20 χωρίς να περιλαµβάνονται 
ορισµένα ρεύµατα αποβλήτων που έχουν συλλεχθεί χωριστά . 
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6.2.1 Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ). 

 

∆ιάγραµµα 34: Σχηµατική απεικόνιση σε σύνολα των ΑΚΑ 

Τα ΑΣΑ περιλαµβάνουν: 

(α) Τα οικιακά απόβλητα που προέρχονται από τα νοικοκυριά και αποτελούν τον 
κύριο όγκο των ΑΣΑ. 

(β) Απόβλητα που προσοµοιάζουν µε τα οικιακά και παράγονται από 
δραστηριότητες (δηµόσιες και ιδιωτικές) υπηρεσιών, εµπορίου, εστίασης, 
αναψυχής, διαµονής-καταλυµάτων, υγείας, φροντίδας, γραφείου, εκπαίδευσης, 
Ο.Κ.Ω. χώρους εξυπηρέτησης κοινού (λιµάνια, αεροδρόµια, σιδηροδροµικοί 
σταθµοί), τις µονάδες των ενόπλων δυνάµεων ακόµη και στις βιοτεχνικές - 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις από λειτουργίες γραφείου, χώρων προσωπικού, 
κουζίνας-κυλικείων κλπ. 

(γ) τα απόβλητα από τις υγειονοµικές µονάδες. 

Στο ρεύµα των ΑΣΑ εµπεριέχονται: 

• Απόβλητα από λαϊκές αγορές, λαχαναγορές, κρεαταγορές κ.λπ. (κυρίως 
βιοαπόβλητα και συσκευασίες) 

• Ογκώδη απόβλητα (κυρίως έπιπλα, στρώµατα, βαρέλια, πόρτες, 
παράθυρα, καλοριφέρ, σωλήνες, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισµός κλπ). 

• Απόβλητα από καθαρισµό των δρόµων, των υπονόµων και των 
κοινόχρηστων χώρων στο αστικό και περιαστικό χώρο, καθώς και τα 
απόβλητα των νεκροταφείων. 

• τα απόβλητα συσκευασιών, 

• το έντυπο χαρτί το οποίο διακινείται µέσω των εταιρειών εκτυπώσεων 
αυτόνοµα, 

• τα οικιακά απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 

• Απόβλητα ιδιωτικών και δηµοτικών κήπων και πάρκων, δεντροστοιχιών, 
κηπευτικά υπολείµµατα κ.λ.π., καθώς και 

• οι Μικρές Ποσότητες Επικίνδυνων Αποβλήτων στα ΑΣΑ (ΜΠΕΑ) στις 
οποίες συµπεριλαµβάνονται τα απόβλητα φορητών ΗΣ&Σ, οι λαµπτήρες, 
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τα αποσυρόµενα φάρµακα, τα µελανοδοχεία και διάφορες 
απολυµαντικές ουσίες (µαζί µε τη συσκευασία τους) που 
χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό και τη συντήρηση των 
νοικοκυριών. 

Σηµαντικοί, παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή ΑΣΑ είναι: το κατά 
κεφαλή Α.Ε.Π., το µέγεθος του νοικοκυριού, η απασχόληση ανά τοµέα (γεωργία, 
βιοµηχανία, υπηρεσίες κ.λπ.) και ο γενικότερος χαρακτήρας της περιοχής 
(αστική, γεωργική, ορεινή, νησιωτική κλπ). 

Η διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) διέπεται από τον 
Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) (ΚΥΑ Η.Π. 
50910/2727/2003), οι κατευθύνσεις και στόχοι του οποίου εξειδικεύονται µε τα 
Περιφερειακά Σχέδια ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α). 

Ο Ν. 4042/2012 αποτελεί το πλαίσιο στη διαχείριση όλων των παραγόµενων 
αποβλήτων (επικίνδυνων και µη επικίνδυνων) στην Ελλάδα και περιγράφει τις 
προτεραιότητες των πολιτικών διαχείρισης, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2008/98/ΕΚ. 

Τα ΑΣΑ κατατάσσονται στην κατηγορία 20 «∆ηµοτικά Απόβλητα (οικιακά 
απόβλητα και παρόµοια απόβλητα από εµπορικές δραστηριότητες, βιοµηχανίες 
και ιδρύµατα)» (κωδ. ΕΚΑ). Στα ΑΣΑ συµπεριλαµβάνονται και τα απόβλητα 
συσκευασιών που κατατάσσονται κατά ΕΚΑ στην κατηγορία 15.01 «συσκευασία 
(περιλαµβανοµένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δηµοτικών αποβλήτων 
συσκευασίας)» καθώς και των επιµέρους ρευµάτων των «βιοαποικοδοµήσιµων», 
«βιοαπόβλητων» και των  «ανακυκλώσιµων υλικών». 

6.2.2 Ποσοτικά ∆εδοµένα ΑΣΑ 

Σύµφωνα µε στοιχεία που συλλέχθηκαν από το ∆ήµο, συνολικά τα στερεά 
απόβλητα που συλλέγονται κυµαίνονται για τα έτη 2012, 2013 και 2014 από 
38.000 έως 41.000 τόνους ετησίως. 

Πίνακας 27: Ποσοτικά στοιχεία ΑΣΑ (Πηγή ∆ήµος Αµαρουσίου) 

Είδος ΑΣΑ 
Πηγή - τρόπος 
υπολογισµού 

Ποσότητα ανά έτος (t/y) 

2012 2013 2014 

Συνολικά στερεά απόβλητα που 
οδηγούνται για ταφή στον ΧΥΤΥ 

Προσέγγιση από ∆ήµο - 
ζυγολόγια - πληρωµές Ε∆ΣΝΑ 

38.379 37.969 38.745 

Σύµµεικτα ΑΣΑ (περιλαµβάνονται και 
ογκώδη του κέντρου) 

Προσέγγιση από ∆ήµο - 
ζυγολόγια - πληρωµές Ε∆ΣΝΑ 

- - 29.734 

Καθαρά Ανακυκλώσιµα 
Προσέγγιση από ∆ήµο - 
ζυγολόγια - πληρωµές Ε∆ΣΝΑ 

- - 2.534 

Ανακυκλώσιµα που εκτρέπονται 
προς ταφή 

Προσέγγιση από ∆ήµο 1.869 2.222 2.140 

Προσοµοιάζοντα ΑΣΑ των 
Νοσοκοµείων 

Προσέγγιση από ∆ήµο - 
ζυγολόγια - πληρωµές Ε∆ΣΝΑ 

- - 1.673 

Σύνολο Ογκωδών (εκτός κέντρου) 
Προσέγγιση από ∆ήµο - 
ζυγολόγια - πληρωµές Ε∆ΣΝΑ 

- - 3.198 

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & 
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 

Προσέγγιση από ∆ήµο   2.000 

Βιοαπόβλητα που εκτρέπονται  0 0 0 
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Το σύνολο των αστικών στερεών αποβλήτων του ∆ήµου είναι: 

1. Τα σύµµικτα ΑΣΑ, που ορίζονται ως το άθροισµα των 25.760 τόνων 
που συλλέγονται σε πράσινους κάδους και ένα µίγµα ογκωδών και 
σύµµικτων (3.973 τ.) που συλλέγονται από το κέντρο της πόλης και τα 
συµπεριλαµβάνουµε στα σύµµικτα. Σύνολο= 29.734 τόνοι. 

2. Τα συνολικά µικτά ανακυκλώσιµα υλικά τα οποία συλλέγονται στους 
µπλε κάδους (4.674 τόνοι) και οδηγούνται στο ΣΜΑ και κατόπιν στο 
Κ∆ΑΥ Ασπροπύργου. Τελικά από αυτούς καθαρά ανακυκλώσιµα 
υλικά είναι τα 2.534 τ. 

3. Τα προσοµοιάζοντα ΑΣΑ που παράγονται στα νοσοκοµεία (1.673 
τόνοι) 

4. Τα υπόλοιπα ογκώδη ΑΣΑ που παράγονται εκτός κέντρου και 
ανέρχονται σε 3.198 τόνοι για το 2014 

Βάση όλων των παραπάνω, το σύνολο της παραγωγής ΑΣΑ το 2014 
εκτιµάται σε 29.734 + 4.674 + 1.673 + 3.198 = 39.279 τόνοι ΑΣΑ, ενώ ο δείκτης 
ανακύκλωσης ισούται µε 2.534 / 39.279 = 6,5% 

Επίσης στο ∆ήµο παράγονται και ορισµένες ποσότητες ΑΕΚΚ (περίπου 
2.000 τόνοι / έτος), οι οποίες θα πρέπει να µελετηθούν ξεχωριστά. Σε ότι αφορά 
στα πράσινα απόβλητα/υπολείµµατα κλαδεµάτων από το δήµο δεν παρατίθενται 
σχετικά στοιχεία ποσοτήτων αποκοµιδής, δεδοµένου ότι αυτά 
συµπεριλαµβάνονται στις ποσότητες των ογκωδών απορριµµάτων. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι ποσότητες «καθαρών» 
ανακυκλώσιµων και υπολείµµατος δίνονται προσεγγιστικά από την ΕΕΑΑ, αφού 
η αναλογία τους προσδιορίζεται από τη µέση επίδοση των Κ∆ΑΥ, που 
εξυπηρετούν πολλούς δήµους ταυτόχρονα. 

Στον ακόλουθο πίνακα και σχεδιάγραµµα, παρουσιάζεται και η εκτιµώµενη 
παραγωγή των αποβλήτων ανά µήνα. 

Πίνακας 28. Εκτιµώµενη παραγωγή των ΑΣΑ ανά µήνα.  
(Πηγή ∆ήµος Αµαρουσίου) 

Μήνας Ποσότητες ΑΣΑ 

Ιανουάριος 3.435 

Φεβρουάριος 3.285 

Μάρτιος 3.219 

Απρίλιος 3.199 

Μάιος 3.610 

Ιούνιος 3.717 

Ιούλιος 3.052 

Αύγουστος 2.974 

Σεπτέµβριος 3.325 

Οκτώβριος 3.228 

Νοέµβριος 3.014 

∆εκέµβριος 3.222 

ΣΥΝΟΛΟ 39.279 
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Η παραγωγή ΑΣΑ παρατηρείται να είναι σχετικά σταθερή µέσα στον χρόνο. 
Αυτό συµβαίνει διότι, παρότι τους καλοκαιρινούς µήνες ο τουρισµός αυξάνεται 
(αρχής γενοµένης τον Μαΐου) τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ο µόνιµος 
πληθυσµός µειώνεται δραµατικά, λόγω των καλοκαιρινών διακοπών. 

Για την µελλοντική εκτίµηση των παραγόµενων ΑΣΑ του ∆ήµου 
Αµαρουσίου λαµβάνεται υπόψη υπέρ ασφαλείας, συντελεστής αύξησης 1,0%. Σε 
επόµενη έκθεση, θα αναπτυχθούν και γενικοί στόχοι µείωσης αποβλήτων, 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας. Παρόλα αυτά, στους 
υπολογισµούς που έπονται στις επόµενες ενότητες δεν θα ληφθεί υπόψη η 
µείωση των απορριµµάτων για λόγους υπέρ ασφαλείας. Η ενδεχόµενη µείωση 
θα συµβάλει περαιτέρω στη µείωση του διαχειριστικού κόστους. Με βάση τα 
παραπάνω, στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η εκτιµώµενη διαχρονική 
εξέλιξη των παραγόµενων ποσοτήτων ΑΣΑ, µέχρι το 2025. 

 

Πίνακας 29. ∆ιαχρονική εξέλιξη των εκτιµώµενων ποσοτήτων παραγόµενων 
ΑΣΑ στο ∆ήµο Αµαρουσίου µέχρι το 2025 (Πηγή ∆ήµος Αµαρουσίου) 

Έτος Παραγωγή ΑΣΑ, τν 

2014 39.279 
2015 39.672 
2016 40.069 
2017 40.469 
2018 40.874 
2019 41.283 
2020 41.695 
2021 42.112 
2022 42.534 
2023 42.959 
2024 43.388 
2025 43.822 

 

 

∆ιάγραµµα 35. Εκτιµώµενη παραγωγή των ΑΣΑ ανά µήνα.  
(Πηγή ∆ήµος Αµαρουσίου) 
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6.2.3 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά ΑΣΑ 

Βασικά κλάσµατα των ΑΣΑ που εκφράζουν και την ποιοτική τους σύσταση 
περιλαµβάνουν συγκεκριµένα υλικά τα οποία ακολουθούν την παρακάτω γενική 
κατηγοριοποίηση: 

• Βιοαπόβλητα: Περιλαµβάνονται τα βιοαποδοµήσιµα υλικά φυτικής και 
ζωικής προέλευσης όπως υπολείµµατα κουζίνας και κήπου (φρούτα - 
λαχανικά, υπολείµµατα τροφών, κλαδέµατα κ.α.). 

• Χαρτί - Χαρτόνι: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλα τα προϊόντα 
από χαρτί (κυρίως από έντυπα και υλικά συσκευασίας κ.α.) και χαρτόνι 
όλων των µεγεθών. 

• Μέταλλα: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλα τα µέταλλα, 
σιδηρούχα (υλικά που παρουσιάζουν µαγνητικές ιδιότητες) και µη 
σιδηρούχα µεταλλικά αντικείµενα (κυρίως από αλουµίνιο) όπως κουτάκια 
αναψυκτικών, δοχεία κ.α. 

• Γυαλί: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλα τα είδη γυαλιού σε 
οποιοδήποτε χρώµα και σχήµα (µπουκάλια, ποτήρια, καθρέπτες κ.α.). 

• Πλαστικά: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλα τα είδη πλαστικών 
και πολυµερών υλικών που συναντώνται στα απορρίµµατα όπως 
φιάλες, σακούλες, υλικά συσκευασίας, σωλήνες, συσκευασίες tetra-
pack (χυµοί, τρόφιµα), περιτυλίγµατα κ.α. Τα σύνθετα υλικά όπως είναι 
το tetra-pack µπορεί να αποτελεί και αυτόνοµη κατηγορία. 

• ∆έρµα, ξύλο, λάστιχο, υφάσµατα (∆-Ξ-Λ-Υ): Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν υλικά µεγάλης θερµογόνου αξίας (συνήθως είναι κατάλληλα 
για καύση και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διαδικασίες και 
µονάδες βιοαποδόµησης), όπως ξύλινες συσκευασίες, δερµάτινα 
ρούχα, έπιπλα κ.α. Επίσης ανήκουν υλικά όπως ρούχα, παπούτσια κ.α. 

• ∆ιάφορα/Υπόλοιπα: Η κατηγορία αυτή αποτελείται από υλικά τα οποία 
δεν ανήκουν σε καµία από τις παραπάνω κατηγορίες όπως τα ογκώδη 
(π.χ. στρώµατα, έπιπλα κ.α.), αδρανή κ.λπ. 

Στο ∆ήµο Αµαρουσίου, η µέση ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ, όπως 
προέκυψε από διάφορες µελέτες που έχουν γίνει σε ∆ήµους της Αττικής, αλλά και 
από αναλύσεις που έκανε το ΕΜΠ σε νοικοκυριά του ∆ήµου, φαίνεται στον 
ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 30: Μέση ποιοτική σύσταση αστικών αποβλήτων στην περιοχή µελέτης 
(Πηγή ∆ήµος Αµαρουσίου) 

Ρεύµα Ποσοστό 

Βιοαπόβλητα 40,0% 

Χαρτιά 25,0% 

Πλαστικά 14,0% 

Γυαλί 3,0% 

Μέταλλο 3,0% 

Λοιπά 15,0% 

 

Περαιτέρω ανάλυση της ποιοτικής σύστασης των ΑΣΑ της περιοχής 
µελέτης παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί, σύµφωνα µε εκτιµήσεις της 
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οµάδας µελέτης και βάσει αναλύσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί σε διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας, καθώς και από στοιχεία της Eurostat. 

 

Πίνακας 31: Εκτίµηση της ποιοτικής σύστασης των ΑΣΑ στο ∆ήµο Αµαρουσίου 
(Πηγή Δήμος Αμαρουσίου) 

Υλικό 
Ποσοστό στα ΑΣΑ                

(% κ.β.) 

Βιοαπόβλητα 40,00% 

Χαρτί-Χαρτόνι 25,00 % 

Χαρτί-Χαρτόνι Συσκευασίας  10,00%  

Χαρτί Έντυπο  11,50%  

Χαρτί λοιπά (µη ανακυκλώσιµα) 3,50%  

Πλαστικά 14,00 % 

Πλαστικά Συσκευασίας  8,00 %  

Πλαστικά Λοιπά  6,00 %  

Γυαλί 3,00 % 

Γυαλί Συσκευασίας  2,95 %  

Γυαλί Λοιπά  0,05 %  

Μέταλλα 3,00 % 

Μέταλλα Συσκευασίας  2,50 %  

Μέταλλα Λοιπά  0,50 %  

Υπόλοιπα 15,00 % 

Ξύλο Συσκευασίας  1,50 %  

∆-Υ-Λ* ανακυκλώσιµα  1,00 %  

Υπόλοιπα  12,50 %  

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 

*∆έρµα-Ύφασµα-Λάστιχο 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι στην περιοχή µελέτης τα 
βιοαποδοµήσιµα απόβλητα είναι περίπου 65% και συµπεριλαµβάνουν τα 
οργανικά (40%) και το χαρτί / χαρτόνι (25%). 

Επιπλέον περίπου το 44% είναι ανακυκλώσιµα, ενώ το σύνολο των 
συσκευασιών υπολογίζεται περίπου στο 25%. 

Βάσει όλων των ανωτέρω, στον ακόλουθο πίνακα πραγµατοποιείται 
επιµερισµός των ΑΣΑ στα ακόλουθα διακριτά ρεύµατα: 

• Παραγόµενα βιοαπόβλητα 

• Παραγόµενα απόβλητα ανακυκλώσιµων 

• Υπόλοιπα σύµµεικτα ΑΣΑ 
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Πίνακας 32: Εκτίµηση του τελικού επιµερισµού των ΑΣΑ στο ∆ήµο 
(Πηγή ∆ήµος Αµαρουσίου) 

Έτος Παραγωγή 
Παραγόµενα 

Βιοαπόβλητα, τν 
Παραγόµενα Απόβλητα 
ανακυκλώσιµων, τν 

Υπόλοιπα σύµµεικτα ΑΣΑ, 
τν 

                   ΑΣΑ, τν 40% των ΑΣΑ 44% των ΑΣΑ 16% των ΑΣΑ 

2014 39.279 15.712 17.282 6.285 

2015 39.672 15.869 17.455 6.347 

2016 40.069 16.027 17.631 6.411 

2017 40.469 16.188 17.807 6.475 

2018 40.874 16.350 17.984 6.540 

2019 41.283 16.513 18.164 6.605 

2020 41.695 16.678 18.346 6.671 

2021 42.112 16.845 18.529 6.738 

2022 42.534 17.013 18.715 6.805 

2023 42.959 17.184 18.902 6.873 

2024 43.388 17.355 19.092 6.942 

2025 43.822 17.529 19.283 7.010 

 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσµός είναι σταθερός (72.333 κάτοικοι), η 
µέση ηµερήσια παραγωγή (ΜΗΠΑ) οικιακών βιοαποβλήτων ανά κάτοικο για το 
2014 είναι: 

;<=>?@? = 39.279
72.333 × 365 × 1000 = 1,488 CDEά GHέJ? C?D CάK�DC�⁄  

;<=>MD�?�όMEGK? = 15.712
72.333 × 365 × 1000 = 0,595 CDEά GHέJ? C?D CάK�DC�⁄  

;<=>?O?C�CEP@DHPO = 17.282
72.333 × 365 × 1000 = 0,655 CDEά GHέJ? C?D CάK�DC�⁄  

;<=>@ύHHRDCK? = 6.285
72.333 × 365 × 1000 = 0,238 CDEά GHέJ? C?D CάK�DC�⁄  

 

6.2.4  Φυσικοχηµικές παράµετροι των βιοαποβλήτων 

Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων για τα βιοαπόβλητα παρουσιάζονται 
στον ακόλουθο πίνακα, όπου παρουσιάζονται παράλληλα αντίστοιχα 
αποτελέσµατα άλλων χωρών και περιοχών για το ίδιο ρεύµα αποβλήτων (Πηγή: 
∆ηµος Αµαρουσίου Παραδοτέο Τ∆Σ Π2). 
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Πίνακας 33: Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των βιοαποβλήτων τροφών στο ∆ήµο Αµαρουσίου και περιοχές της Ε.Ε.  
(Πηγή: ∆ηµος Αµαρουσίου Παραδοτέο Τ∆Σ Π2) 

Παράµετρος Μονάδα 
Μέτρησης 

Ελλάδα Φινλανδία Ηνωµένο Βασίλειο Πορτογαλία Ιταλία 

 ∆. 
Αµαρουσίου 

∆. 
Αθηναίων 

Forssa Luton Hackney Ludlow Eastleigh Lisbon Treviso 1 Treviso 2 

pH (1/5) - 5.20±0.40 5.31±0.41 5.34 5.12±0.01 5.18±0.01 4.71±0.01 5.02±0.01 N/A N/A N/A 

Αγωγιµότητα (1/5) mS cm
-1
 3.40±1.40 2.24±0.76 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Υγρασία % w.w. 78.10±4.10 80.97±4.90 72.98±0.12 76.30±0.06 74.26±0.18 76.26±0.08 74.11±0.01 66.20 72.53±0.03 75.57±4.57 

Ολικά στερεά (TS) % w.w. 22.80±4.10 21.17±4.57 27.02±0.12 23.70±0.06 25.74±0.18 23.74±0.08 25.89±0.01 33.80 27.47±0.03 24.43±4.57 

Πυκνότητα gr cm
-3 

w.w. 
0.53±0.02 0.54±0.02 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Ολικός οργανικός 
άνθρακας (TOC) 

% TS 53.30±5.80 53.36±2.72 N/A 51.2±1.2 51.3±0.2 48.3±1.0 48.76±0.87 N/A N/A N/A 

Πτητικά στερεά 
(VS) 

% w.w. 20.60±0.30 18.83±0.07 24.91±0.05 21.84±0.10 23.47±0.31 21.71±0.09 24.00±0.03 27.60 23.60±0.09 20.16±3.75 

Πτητικά στερεά 
(VS) 

% TS 84.30±7.40 88.98±1.42 92.26±0.26 91.28±0.20 91.17±0.91 91.44±0.39 92.70±0.12 81.7 86.60±0.40 83.32±5.87 

Ολικό Άζωτο (TN) % TS 1.98±0.20 2.11±0.17 N/A 3.12±0.01 3.13±0.03 3.42±0.04 2.91±0.05 1.5 2.55±0.03 2.84±0.76 

TOC/TN (λόγος) - 26.70±5.40 25.39±1.08 N/A 16.41 16.39 14.12 16.76 N/A N/A N/A 
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7. ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ;  
Αποδεικνύοντας ότι… πράγµατι είναι!  

Στην Ελληνική επικράτεια οι πολίτες πληρώνουν άµεσα, µέσα από τα ∆ηµοτικά 
Τέλη, την διαχείριση των αστικών απορριµµάτων. Επί πλέον  πληρώνουν έµµεσα και 
κατά την διάρκεια της αγοράς τους δεδοµένου ότι στο κόστος του αγαθού 
συµπεριλαµβάνεται και το κόστος της θεσµοθετηµένης ανακύκλωσης που αφορά 
τουλάχιστον την συσκευασία του. Το άµεσο κόστος για την αποκοµιδή µε βάση τα 
στοιχεία του ∆ήµου Αµαρουσίου  αν συνυπολογιστούν όλα τα έξοδα για το ∆ήµο, 
τότε το ανοιγµένο κόστος συλλογής και µεταφοράς προσεγγίζει τα 130 ευρώ/τόνο. 
Επιπλέον, στο κόστος αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος 
επεξεργασίας (τέλος ταφής). Για την ετήσια εισφορά του ∆ήµων-µελών του 
Ε.∆.Σ.Ν.Α. στον Ε.∆.Σ.Ν.Α. για το 2013, µε την Αρ. 48/2012 Απόφαση του ∆.Σ. του 
Ε.∆.Σ.Ν.Α. ορίστηκε προσωρινή τιµή στα 45€ ανά τόνο εισερχοµένων απορριµµάτων. 
Για τον υπολογισµό της εν λόγω προσωρινής τιµής λαµβάνονται υπόψη: 

 - Απολογιστικά στοιχεία εισερχοµένων απορριµµάτων στις εγκαταστάσεις του 
Ε.∆.Σ.Ν.Α.  

-  Κόστος καταβολής αντισταθµιστικών οφελών.  

Συνεπώς, το ανοιγµένο κόστος διαχείρισης των αποβλήτων το ∆ήµο 
Αµαρουσίου προσεγγίζει τα 175 ευρώ/τόνο. 

Από τα δεδοµένα του υποκεφαλαίου 6.2.3 τα τελικά εφικτά υπολείµµατα 
σύµµεικτων απορριµµάτων είναι το 16%, τότε θα είχαµε τουλάχιστον 84% µείωση στην 
προσωρινή τιµή που αντιστοιχεί σε ένα κατά προσέγγιση όφελος ανά έτος για το 
∆ήµο, που είναι της τάξης των : 15.712tn/έτος  x 45€/tn x 84% = 593.914€ κατά 
προσέγγιση γιατί τροποποιείται η ετήσια εισφορά του ∆ήµων-µελών του Ε.∆.Σ.Ν.Α. 
αναλογικά µε την συνολική ποσότητα διαχείρισης ανά έτος και δεν είναι σταθερή η 
τιµή του. 

∆εδοµένης της έλλειψης των επίσηµων στοιχείων, και  θεωρώντας ότι τα 
ιδιωτικά εργοστάσια ανακύκλωσης είναι βιώσιµα, υποθέτουµε ότι, κάθε δήµος θα είχε 
µηδενικό κόστος για το τελικό κόστος επεξεργασίας, άρα όσον αφορά στο όφελός 
του, θα ήταν τουλάχιστον 45€/tn στο σύνολο των αστικών απορριµµάτων ήτοι :  

Για το έτος αναφοράς 32.994 tn/έτος x 45 = 1.484.730 € κέρδους. 

Αν σε αυτό προσθέσουµε τα περιβαλλοντικά ωφέλη, τα ενεργειακά οφέλη, την 
µείωση της αναζήτησης πρώτων υλών, την µείωση του όγκου των απορριµµάτων 
κατά 84%, την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στην βιοµηχανία των 
απορριµµάτων τα αντισταθµιστικά οφέλη πολλαπλασιάζονται. 

Τα παραπάνω συµπεράσµατα προκύπτουν από τα στοιχεία που 
παρουσιάστηκαν αναλυτικά στα κεφάλαια 5 και 6. Από τα στοιχεία του έκτου (6) 
κεφαλαίου προκύπτει ότι τόσο σε τοπικό επίπεδο (∆ήµος Αµαρουσίου) η υλοποίηση 
του Τοπικού Σχεδίου Απορριµµάτων µε την διαλογή στην πηγή µπορούν να 
επιφέρουν σε πρώτη φάση µια σηµαντική εκτροπή των απορριµµάτων από τα ΧΥΤΑ 
και σε δεύτερη φάση µε βάσει τα Εθνικά στοιχεία στο κεφάλαιο 5 µέσο της 
περιφερικής οργάνωσης είναι εφικτή η ανάκτηση σηµαντικών πρώτων υλών ικανών 
να επαναδιοχετευθούν στην παραγωγική διαδικασία 
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Η συνολική αξία ενός περιβαλλοντικού αγαθού ορίζεται η οικονοµική αξία που 
προκύπτει ως ακολούθως (∆ιάγραµµα 36): 

 

Η Αξία χρήσης αστικών απορριµµάτων διαχωρίζετται σε άµεση και έµµεση. 
Άµεση χρήση προκύπτει από την επαναχρησιµοποίηση των απορριµµάτων, όπου 
αυτές οι εφαρµογές µπορούν να υλοποιηθούν σε περιπτώσεις όπως ο ρουχισµός, 
τα έπιπλα συσκευές κλπ. Η Έµµεση χρήση προκύπτει µε την έννοια της ανακύκλωσης 
που περιλαµβάνει την χρήση των βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων, επί 
παραδείγµατι ως κοµπόστ στη γεωργία, ως πηγή ενέργειας στη βιοµηχανική (π.χ. 
χρήση αποξηραµένων οργανικών αστικών απορριµµάτων ως πρώτη ύλη καυσίµου 
στις τσιµεντοβιοµηχανίες κλπ) και την αστική χρήση: τις υπηρεσίες αναψυχής µέσω 
της διατήρησης του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και τον έλεγχο της 
ρύπανσης, τη βελτίωση του µικροκλίµατος, την υποδοχή αποβλήτων, κ.λπ. 

Οι χρήσεις αυτές µπορούν να διακριθούν (Μάλλιος, 2005): 

•  ως προς την κατανάλωση, σε καταναλωτικές (π.χ. γεωργία, βιοµηχανία, 
ύδρευση) και µη καταναλωτικές (π.χ. παραγωγή ενέργειας, αναψυχή, κ.ά.) 

•  ως προς τον τόπο χρήσης σε χρήσεις εκτός ροής (π.χ. γεωργία, βιοµηχανία, 
κ.ά.) και χρήσεις εντός ροής (π.χ. παραγωγή ενέργειας, διάθεση αποβλήτων, 
κ.ά.) και 

• ως προς τον οικονοµικό χαρακτήρα σε χρήσεις που τα αστικά απορρίµµατα 
ενέχουν χαρακτήρα ενδιάµεσου αγαθού (π.χ. γεωργία, βιοµηχανία, ενέργεια, 
κ.λπ.) και τελικού αγαθού (π.χ. επαναχρησιµοποίηση, κ.ά.). 

Οι αξίες µη-χρήσης αφορούν στην εκφραζόµενη προθυµία των µελών µιας 
κοινωνίας να διαθέσουν ένα χρηµατικό ποσό για να διατηρήσουν κάποια κλάσµατα 
αστικών απορριµµάτων πχ πετροχηµικά απορρίµµατα (πλαστικό, ελαστικά κλπ) για 
µελλοντική χρήση από τους ίδιους ή από τις µελλοντικές γενιές ή, τέλος, απλώς για 
να προστατεύσουν το περιβάλλον, χωρίς να προσβλέπουν στη χρησιµοποίησή του. 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 34), περιγράφεται η καταλληλότητα των 
µεθόδων αποτίµησης σε σχέση µε τη ζητούµενη αξία των υδατικών πόρων. 

  

∆ιάγραµµα 36. Η συνολική οικονοµική αξία των αστικών απορριµµατων ως 
δηµόσιο αγαθού. (Πηγή ιδία επεξεργασία) 
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Πίνακας 34: Αξία υδατικών πόρων και καταλληλότητα µεθόδων αποτίµησης 
 (Πηγή ιδία επεξεργασία) 

Είδος αξίας Μέθοδος αποτίµησης 

Άµεση αξία χρήσης GP, PF, DB, CVM, CM 

Έµµεση αξία χρήσης TC, HP, COI, CVM, CM, GP, PF DB, 

Αξία επιλογής CVM, CM 

Αξία µη-χρήσης CVM, CM 

Όπου GP: η τιµή αποκοµιδής και διαχείρησης, PF: η συνάρτηση παραγωγής, 
DB: η αποτρεπτική συµπεριφορά, COI: το κόστος υγείας, TC: το κόστος ταξιδιού, HP: 
η ωφελιµιστική αποτίµηση, CVM: η εξαρτηµένη αξιολόγηση και CM: τα µοντέλα 
επιλογών 

Είναι πλέον αποδεκτό ότι η θεώρηση των αστικών απορριµµάτων ως άνευ 
αξίας αγαθού (δηλ. η υποτίµηση της συνολικής του αξίας) οδηγεί συχνά σε 
αλόγιστη απόρρυψη τους, χωρίς να υπάρχει ενδιαφέρον για την 
επαναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωση τους και, στην καλύτερη περίπτωση, σε 
αύξηση του κόστους διαχείρησης, αλλά και το χειρότερο, σε χρήση τους χωρίς 
προϋποθέσεις αειφορίας είτε για τις τωρινές είτε για τις µελλοντικές γενιές. Για 
παράδειγµα, η ελεύθερη απόρριψη απορριµµάτων κοντά σε υδάτινους αποδέκτες 
µπορεί να δηµιουργήσει φαινόµενα ρύπανσης και να καταστήσει απαραίτητη την 
επεξεργασία του νερού πριν τη χρήση του για αρδευτικούς ή υδρευτικούς σκοπούς. 
Αν ο καθαρισµός είναι αδύνατος ή αν η υπερεκµετάλλευση έχει οδηγήσει στην 
εξάντληση των τοπικών των υδατικών αποθεµάτων, µπορεί να υπάρξει ανάγκη 
µεταφοράς νερού από µεγάλες αποστάσεις µε το συνεπακόλουθο κόστος. 

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι το πραγµατικό κόστος διαχείρησης των 
αστικών απορριµάτων είναι σε άµεση συνάρτηση µε τη συνολική αξία του. 
Εποµένως, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, η τιµολόγηση τους στη βάση της 
πλήρους αξίας του θα µπορούσε να συµβάλει σε µια πιο ορθολογική (αν όχι 
βέλτιστη) διαχείριση των εν λόγω πόρων. 
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8. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΡΕΥΝΑ. 

Η φύση µας έχει αποδείξει ότι η βασική περιβαντολλογική λειτουργία στηρίζεται 
εξ ολοκλήρου στον κύκλο της ζωής, στην κυκλική λειτουργία (κύκλος ζωής: γένεση – 
ανάπτυξη – αναπαραγωγή - θάνατος – τροφή– γένεση – ανάπτυξη κ.λ.π.) η οποία 
επιτρέπει ταυτόχρονα την εξέλιξη του κάθε είδους στο αντίστοιχο οικοσύστηµα. 
Επίσης είναι γεγονός ότι η φύση και κατά αντιστοιχία οι κοινωνίες ακόµα και η ίδια η 
αστική δοµή στην οποία δρουν και ενεργούν τόσο οι άνθρωποι αλλά και τα τοπικά 
οικοσυστήµατα φυσικά ή τεχνητά δεν αποτελούν µεµονωµένα στατικά συστήµατα 
αλλά απεναντίας είναι δυναµικά συστήµατα µε πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές 
παρεµβάσεις. Άρα µε ασφάλεια µπορούµε να θεωρήσουµε ότι οι κοινωνίες και ο 
τόπος στον οποίο εντάσσονται µετασχηµατίζονται και εξελίσσονται όπως τα φυσικά 
οικοσυστήµατα. Σήµερα µε την τεχνολογική ανάπτυξη που έχει επιτευχτεί είναι πλέον 
εφικτό αλλά και κατανοητό, αντί να διδασκόµαστε από τα λάθη µας να διδαχτούµε 
από την ιστορία της φύσης. Η φύση είναι σίγουρα πιο επιτυχηµένη από οποιοιδήποτε 
ανθρώπινο επίτευγµα αφού η ζωή αναπτύσσεται και εξελίσσεται σε αυτήν για 
εκατοµµύρια χρόνια. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουµε στις ρίζες µας, όπως οι κοινωνίες 
µας όταν βασιζόντουσαν στην γεωργική οικονοµία που ήταν κατά βάση κυκλικές. Η 
Ευρώπη έχει σηµειώσει ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά τη µετατροπή των 
αποβλήτων σε πόρο και την προώθηση βιώσιµων τρόπων διαχείρισης των 
αποβλήτων, όπως η ανακύκλωση. Ωστόσο, οι επιδόσεις διαφέρουν σηµαντικά 

∆ιάγραµµα 37. Παρουσίαση ΚυκλικήςΟικονοµίας  
(Πηγή: Ellen MacArthur Foundation) 
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µεταξύ των κρατών µελών. Έξι κράτη µέλη (µέσα αυτά και η Ολλανδία) έχουν ήδη 
εξαλείψει αποτελεσµατικά την υγειονοµική ταφή των αστικών αποβλήτων, µειώνοντάς 
τα από 90 % σε λιγότερο από 5 % κατά τα τελευταία 20 έτη και επιτυγχάνοντας 
ποσοστά ανακύκλωσης 85 % σε ορισµένες περιφέρειες. Σε άλλα κράτη ποσοστό 
άνω του 90 % των αποβλήτων εξακολουθεί να απορρίπτεται σε χώρους υγειονοµικής 
ταφής και ανακυκλώνεται λιγότερο από το 5 %. Ευτυχώς η Ελλάδα έκανε σηµαντικά 
βήµατα και δεν βρίσκετε στην τελευταία θέση. Σε αυτό συνετέλεσε και η βαριά 
οικονοµική κρίση ωστόσο το γεγονός αυτό δεν σηµαίνει ότι έχει πετύχει, Σήµερα δεν 
έχουν επιτευχθεί οι θεσµοθετηµένοι στόχοι για το 2015 και όπως αντιλαµβανόµαστε 
την παρούσα κατάσταση δεν θα τους πετύχουµε ούτε το 2018. ∆εν είναι τυχαίο ότι οι 
ραγδαίες γεωπολιτικές αλλαγές σε συνδυασµό µε την σταθερή ύφεση των 
οικονοµιών πιέζουν τις κοινωνίες για το επόµενο ιστορικό βήµα. Λαµβάνοντας 
υπόψη την εµπειρία από τον πρωτογενή τοµέα και  την τεχνολογία που διαθέτουµε, 
έχουµε πλέον την δυνατότητα να αναπτύξουµε νέες διαδικασίες µέσα από τις οποίες 
ο δευτερογενής τοµέας να είναι εφικτό να ακολουθήσει και αυτός τους κανόνες της 
φύσης ώστε να µετατραπεί η οικονοµία από γραµµική σε κυκλική. Στο εννοιολογικό 
∆ιάγραµµα 37 παρουσιάζεται η παραπάνω διαδικασία.  

Ανασταλτικοί παράγοντες για την µετάβαση στην κυκλική οικονοµία και 
διατηρούν τις οικονοµίες στο γραµµικό µοντέλο είναι: 

• η έλλειψη της πληροφόρησης,  

• οι υπάρχουσες υποδοµές,  

• τα ισχύοντα επιχειρηµατικά µοντέλα, 

•  η µετάβαση σε νέες τεχνολογίες, 

• οι κοινωνικοί αυτοµατισµοί, οι παγιωµένες συµπεριφορές, η έλλειψη 
εµπιστοσύνης, 

• οι συµβατικές οι καταναλωτικές συνήθειες, 

• το διαµορφωµένο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα το οποίο συχνά δεν 
προβλέπει επενδύσεις, σε βελτιώσεις της αποδοτικότητας ή σε καινοτόµα 
επιχειρηµατικά µοντέλα, τα οποία θεωρούνται πιο επικίνδυνα και πολύπλοκα, 
αποτρέποντας πολλούς πιθανούς επενδυτές.  

• η έλλειψη πολιτικής βούλησης 

• το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο κλπ 

Οι παραπάνω ανασταλτικοί παράγοντες τείνουν να διατηρούνται σε ένα 
πλαίσιο όπου οι τιµές δεν αντικατοπτρίζουν το πραγµατικό κόστος της χρήσης των 
πόρων για την κοινωνία και όπου η πολιτική δεν στέλνει καθόλου ισχυρά και 
συνεκτικά µηνύµατα για τη µετάβαση σε µια κυκλική οικονοµία. 

Στην εργασία παρουσιάστηκαν αναλυτικά έννοιες όπως η «αξία χρήσης» και η 
«εµπορευµατική τιµή»:  

Η αξία χρήσης: ένα αντικείµενο έχει κάποια συγκεκριµένη αξία λόγω της χρήσης 
του, και κυρίως παράγεται για αυτή την χρήση, µπορεί να αλλάξει χέρια, να πωληθεί, 
να κληρονοµηθεί κλπ, όµως η αξία του υπάρχει λόγω της χρήσης του.  

Η εµπορευµατική τιµή: το αντικείµενο γίνεται προϊόν εµπορευµατοποιείται και 
παράγεται για εµπορική χρήση, πωλείται, µεταπωλείται σε ενδεχόµενες διαδοχικές 
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πωλήσεις µέχρι να κατάληξη ως αντικείµενο χρήσης, όπου ο στόχος των διαδοχικών 
πωλήσεων είναι το κέρδος και µε βάση αυτό διαµορφώνονται και οι διαδοχικές τιµές 
του.  

Στην πραγµατικότητα κάθε αντικείµενο και υλικό (πρώτη ύλη) έχει «αξία», όχι 
όµως απαραίτητα και «τιµή», αυτή υπάρχει από την στιγµή που αξιολογείται για 
µεταβίβαση, είναι δηλαδή «εµπόρευµα» και η αξία ενός προϊόντος έχει ενσωµατωµένη 
σ’ αυτήν την εργασία, όσο πιο πολύ ανθρώπινη εργασία χρειάζεται για την 
παραγωγή, κατασκευή και διάθεση για πώληση ενός προϊόντος, τόσο πιο µεγάλη 
αξία έχει, η τιµή του όµως καθορίζεται και από άλλους συµπληρωµατικούς 
παράγοντες (θέση στην αγορά, πολιτικές και στρατιωτικές συνθήκες, φετιχισµός της 
αγοράς και του προϊόντος κ.α.). Ισχύουν όµως οι παραπάνω διαπιστώσεις στην 
περίπτωση των αντικειµένων και των υλικών που η κοινωνία τα αποβάλει. Την 
απάντηση µας την δίνει η ίδια η φύση µε τους βασικούς κανόνες διατήρησης της 
ενέργειας της ενθαλπίας αλλά και αυτής της εντροπίας. Τίποτα στην φύση δεν είναι 
«άχρηστο» και τα πάντα έχουν τον ρόλο τους τόσο µικροσκοπικά όσο και 
µακροσκοπικά. Βασισµένη σε αυτήν την λογική πρέπει να γίνει η Επανεξέταση 
πολιτικής και νοµοθεσίας για τα απόβλητα. 

Έχοντας αποδείξει ότι τα αστικά απορρίµµατα είναι ∆ηµόσιο Αγαθό είναι εφικτό 
να ξεπεράσουµε τις κοινωνικούς αυτοµατισµούς και τις αγκυλώσεις για την 
διαχείριση των απορριµµάτων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο θα 
πρέπει να επαναϋπολογισθούν οι διαδικασίες παροχών των πόρων και να 
συνυπολογιστεί και το κόστος της επαναχρησιµοποίησης τους µέσο της ανάκτησης 
από τα αστικά απορρίµµατα. Ώστε η αξία και η τιµή των πόρων που αντλούνται από 
τα αστικά απορρίµµατα να αντικατοπτρίζουν την πραγµατική τους αξία σε βιώσιµη 
τιµή.  

Ta παραπάνω µπορούν να αποδοθούν και µέσω διαγραµµατικής 
προσέγγισης ως εξής: 

∆ιάγραµµα 38. Ιδανικό κόστος ∆ιαχείρησης Αστικών Απορριµµάτων. 
(Πηγή Ιδία Επεξεργασία) 
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Στο ∆ιάγραµµα 38 απεικονίζεται η θεωρητική ιδανική κατά Pareto ισορροπία 
ανάµεσα στο κόστος των ανακυκλώσιµων πρώτων υλών σε σχέση µε την ζήτηση 
καθώς και το πλεόνασµα που µπορεί να επιστραφεί στην κοινωνία µέσω των 
παροχών των δηµόσιων αγαθών. 

Από την εργασία µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι έστω και καθυστερηµένα έχει 
καθοριστεί το νοµικό πλαίσιο για τον χειρισµό όλων των αποβλήτων σε όλη την 
επικράτεια µε βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό επιτεύχθηκε µε την υποχρεωτική 
ενσωµάτωση των κοινοτικών οδηγιών έπειτα από αποφάσεις Ευρωπαϊκών 
δικαστηρίων και την επίδοση περιβαλλοντικών προστίµων στη χώρα µας. Με αυτόν 
τον τρόπο το ισχύον θεσµικό πλαίσιο καθορίζει την στρατηγική, την αντίληψη αλλά 
και την πολιτική στη διαχείριση των αποβλήτων µε κύριο στόχο τη µετάβαση σε µια 
Κοινωνία Ανακύκλωσης, µε υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των πόρων. Στο πλαίσιο 
αυτό, λαµβάνονται τα κατάλληλα θεσµικά µέτρα για να προωθηθεί η 
επαναχρησιµοποίηση προϊόντων και οι δραστηριότητες προετοιµασίας προς 
επαναχρησιµοποίηση, ιδίως ενθαρρύνοντας τη δηµιουργία και τη στήριξη δικτύων 
επαναχρησιµοποίησης και επισκευής, τη χρήση οικονοµικών µέσων, κριτηρίων 
προµηθειών, ποσοτικών στόχων ή άλλων µέτρων. Επίσης λαµβάνονται θεσµικά 
µέτρα για την προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας και για το σκοπό 
αυτό καθιερώνεται χωριστή συλλογή αποβλήτων, όπου αυτό είναι τεχνικά, 
περιβαλλοντικά και οικονοµικά εφικτό και ενδεδειγµένο για να επιτευχθούν τα 
αναγκαία ποιοτικά πρότυπα στους αντίστοιχους τοµείς ανακύκλωσης.  

Προκύπτει λοιπόν ότι η ενσωµάτωση κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό µας δίκαιο 
είναι η κινητήρια δύναµη µε την οποία αποσαφηνίζονται βασικές έννοιες, όπως οι 
ορισµοί των αποβλήτων, της ανάκτησης της διάθεσης κλπ, ενισχύονται τα µέτρα 
που πρέπει να λαµβάνονται για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων. Ωστόσο 
είναι πλέον εµφανής η υπάρχουσα µακρόχρονη οικονοµική ύφεση σε συνδυασµό  
µε έλλειψη της πολιτικής βούλησης και η αδυναµία της ιδίας της κοινωνίας να 
αντιληφθεί την αξία των ΑΣΑ. Η πολιτεία πρέπει να καθιερώσει µια προσέγγιση που 
να λαµβάνει υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων και όχι να εστιάζει 
µόνον κατά την παραγωγή των αποβλήτων. Ενώ η διεθνής εµπειρία προωθεί τη 
µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής και της διαχείρισης των 
αποβλήτων αντίθετα η Ελληνική πολιτεία στερεί σηµαντικούς πόρους από τις 
δραστηριότητες πρόληψης.  

Η Ελληνική πολιτεία δείχνει ότι δεν έχει κατανοήσει και δεν έχει πιστέψει τις 
δυνατότητες που παρέχει η διαχείριση των ΑΣΑ, και περισσότερο αντιµετωπίζει το 
µείζον ζήτηµα αυτό ως «αγκαρία», και ένα επί πλέον Ευρωπαϊκό προαπαιτούµενο, 
ενώ η διεθνής πρακτική αποδεικνύει ότι είναι ένας βασικός οικονοµικός άξονας 
ανάπτυξης. 

Υπάρχει έλλειψη της πολιτικής βούλησης προκειµένου να αναδειχτεί και να 
ενισχυθεί η οικονοµική αξία των αποβλήτων, να ευνοηθεί πρακτικά η ανάκτηση των 
αποβλήτων και η χρησιµοποίηση των ανακτηθέντων υλικών προκειµένου να 
διαφυλάσσονται οι φυσικοί πόροι.  

Βρισκόµαστε ακόµη στο στάδιο διερεύνησης προκειµένου να καθιερωθεί η 
υποχρεωτική κατάρτιση ενός εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων καθώς και 
στην κατάρτιση ειδικών σχεδίων και περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης των 
αποβλήτων. Σε αντίθεση οι ∆ήµοι της Αττικής κατέθεσαν τα Τοπικά Σχέδια ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων µε αρκετές ιδιαιτερότητες και άλυτα τεχνικά αλλά και οικονοµικά 
προβλήµατα έγκαιρα µέσα σε λίγους µήνες. Η παραπάνω πολιτική διαχείριση έχει ως 
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αποτέλεσµα να µην καταρτισθούν προγράµµατα πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων 
και να µην εφαρµόζεται η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Αν εξαιρέσουµε τον βασικό 
νόµο 4042/2012 στον οποίο συγκεκριµένα αποτυπώνονται οι αρχές, οι έννοιες, οι 
υποχρεώσεις και οι στόχοι, δεν έχουν υπάρξει µέχρι σήµερα οι προβλεπόµενες 
επιµέρους Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (κ.υ.α.), και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 
Υπουργικές Αποφάσεις (υ.α), ώστε να δοθεί η απαραίτητη ευελιξία στην προσαρµογή 
του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση των αποβλήτων στις 
θεσµικές και νοµοθετικές εξελίξεις, χωρίς να απεµπολούνται οι βασικές αρχές που 
διέπουν το ζήτηµα. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µην έχουν ρυθµιστεί 
ζητήµατα πρακτικής χρήσης µε κ.υ.α. ή υ.α..  

Βασικοί παράγοντες που θα έπρεπε να καθορίζουν τα παραγόµενα απόβλητα 
και να επηρεάζουν την διαµόρφωση των πολιτικών ώστε να συµβάλλουν στην 
επιλογή των µεθόδων και τεχνολογιών διαχείρισής τους είναι µεταξύ άλλων: 

• Η τάση σταθεροποίησης των ποσοτήτων των παραγόµενων αποβλήτων 
στην χώρα η οποία συναρτάται άµεσα µε την ποσότητα και την ηλικία του 
πληθυσµού και την κατάσταση του ΑΕΠ 

• Η πολυπλοκότητα των υλικών, η σύσταση και η σύνθεση των παραγόµενων 
προϊόντων από τη βιοµηχανία γεγονός που απαιτεί ανάλογη προσαρµογή 
των µεθόδων διαχείρισης στο τέλος του κύκλου χρήσης τους 

• Η αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας. 

• Η εξέλιξη των τεχνολογιών και των µεθόδων διακοµιδής, διάθεσης, 
διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων σε ολόκληρο τον κόσµο. 

• Η ανακύκλωση και η επαναχρησιµοποίηση των αποβλήτων ως ∆ηµόσια 
Αγαθά µε στόχο την εξοικονόµηση πόρων. 

• Το οικονοµικό αποτέλεσµα  της διαχείρισης των Αποβλήτων 

• Η διαφάνεια στις διαδικασίες 

• Η διαπίστωση έντονων κοινωνικών και οικονοµικών ανισοτήτων στην 
Ελληνική Κοινωνία 

Προκειµένου να υπάρξει ενδιαφέρον για επενδύσεις πρέπει να θεσπιστεί ένα 
σαφές θεσµικό πλαίσιο που να κατοχυρώνει τον επενδυτή αλλά να δίνει ξεκάθαρα 
οικονοµικά κίνητρα για τους πολίτες είτε άµεσα είτε έµµεσα µέσο των δηµοτικών 
τελών ώστε να ενισχύεται η διαχείριση των ΑΣΑ. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δροµολογήσει µια ευρύτερη επανεξέταση της 
πολιτικής και της νοµοθεσίας για τα απόβλητα, µέσα σε µία κυκλική οικονοµία η 
οποία ξεκίνησε το 2014. Η επανεξέταση αυτή περιλαµβάνει τρεις επιµέρους δράσεις: 

• Επανεξέταση και περεταίρω απλοποίησης της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τα 
απόβλητα, στη βάση της απαίτησης επανεξέτασης που επιτάσσουν οι οδηγίες 
(οδηγία πλαίσιο, οδηγία περί υγειονοµικής ταφής µε σκοπό την κατάργηση 
της µέχρι το 2025, την οδηγία για συσκευασίες και απόβλητα συσκευασίας 
κλπ), καθώς και της εναρµόνισης µε τις φιλοδοξίες της Επιτροπής για την 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων µέσα από την υλοποίηση της 
κυκλικής οικονοµίας και περεταίρω προστασία του περιβάλλοντος. 

• Η εκ των υστέρων αξιολόγηση («έλεγχος καταλληλότητας») των οδηγιών για 
τα χωριστά ρεύµατα αποβλήτων. 
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• Την επανεκτίµηση του τρόπου µε τον οποίο µπορεί να αντιµετωπιστεί το 
πρόβληµα των πλαστικών αποβλήτων, η οποία βασίζεται στην Πράσινη Βίβλο 
"µια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά απόβλητα" του 2013. 

• Στα πλαίσια της επανεξέτασης µελετώνται, µεταξύ άλλων, τρόποι για να 
µειωθούν τα κενά επιδόσεων µεταξύ των κρατών µελών σε σχέση µε τους 
στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο και τρόποι για να καταστούν συγκρίσιµα τα 
στατιστικά δεδοµένα διαχείρισης αποβλήτων µεταξύ των κρατών µελών. 

Σε εθνικό επίπεδο η επαναξιολόγηση πρέπει να καθορίσει τις προοπτικές 
διαχείρισης για τα επόµενα χρόνια σύµφωνα µε τις τάσεις που διαγράφονται στην ΕΕ 
και σήµερα προσεγγίζονται µε τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», την πρόταση για το 7ο 
Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον, το Χάρτη Πορείας για την αποδοτικότητα 
των πόρων, καθώς και την προγραµµατιζόµενη «επανεξέταση της ευρωπαϊκής 
πολιτικής και νοµοθεσίας για τα απόβλητα». Οι προτάσεις πρέπει να έχουν ως βάση 
αναφοράς τις πολιτικές και κατευθύνσεις του υφιστάµενου σχεδιασµού, οι οποίες, 
όπου είναι αναγκαίο, τροποποιούνται, συµπληρώνονται και βελτιώνονται, 
λαµβάνοντας υπόψη:  

(i) την ανάγκη πλήρους κάλυψης των υφιστάµενων και νέων 
υποχρεώσεων της χώρας, όπως αυτές απορρέουν από την κείµενη 
νοµοθεσία,  

(ii)  την περιβαλλοντική και αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, και  
(iii)  τις κατευθύνσεις της πολιτικής για τα απόβλητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

για τα επόµενα χρόνια. 

Η εθνική πολιτική για τα Αστικά Απόβλητα ως ∆ηµόσιο Αγαθό πρέπει να 
αποτελεί µέρος της πολιτικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη της χώρας, µε την οποία 
διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, η υγεία και ευηµερία των πολιτών. 
Θα αποβλέπει στη µετάβαση σε µια οικονοµία που χρησιµοποιεί αποδοτικά τους 
πόρους, είναι φιλική στο περιβάλλον και στοχεύει στη αντιµετώπιση των αποβλήτων 
ως πόρο που έχει αξία χρήσης αλλά και εµπορική τιµή. 

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο αναφοράς, λαµβάνοντας υπόψη και το 
περιεχόµενο του εθνικού προγράµµατος πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, οι 
γενικές πολιτικές που καλείται να εξυπηρετήσει το νέο ΕΣ∆Α πρέπει να έχουν ως στόχο 
την διαχείριση των αποβλήτων ως ένα νέο κοινωνικοοικονοµικό ∆ηµόσιο αγαθό. 

Απώτερος σκοπός της εθνικής πολιτικής πρέπει να είναι η ολοκληρωµένη και 
ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων που έγκειται στη συµπληρωµατικότητα των 
επιλογών διαχείρισης, µε γνώµονα την αειφορική χρήση των πόρων, προκειµένου να 
µειώνονται οι παραγόµενες ποσότητες αποβλήτων και, όπου δηµιουργούνται 
απόβλητα, να υφίστανται διαχείριση µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µειώνονται οι 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη ανθρώπινη υγεία και παράλληλα να 
συνεισφέρουν θετικά στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. 

Η αναγκαιότητα εφαρµογής της ευθύνης του παραγωγού και της συµµετοχής 
του ρυπαίνοντα στο κόστος επαναχρησιµοποίησης των ΑΣΑ καθίσταται πλέον 
σαφής, ώστε να προάγεται η πρόληψη και γενικά η ανώτερη ιεραρχικά διαχείριση και 
να µειώνεται το περιβαλλοντικό κόστος. Η στροφή προς την αποδοτικότερη χρήση 
των πόρων είναι αποφασιστικής σηµασίας, καθώς θα συµβάλλει στη βιώσιµη 
κατανάλωση και παραγωγή, δηµιουργώντας ευκαιρίες στους υπόχρεους να 
µετατρέπουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε οικονοµικές ευκαιρίες µε καλύτερους 
όρους για τους καταναλωτές. Τα οφέλη θα είναι σηµαντικά, καθώς θα µετριαστούν 
οι πιέσεις στο περιβάλλον, θα προκύψουν νέες πηγές οικονοµικής ανάπτυξης και 
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απασχόλησης και παράλληλα θα µειωθεί το κόστος διαχείρισης χάρη στη βελτίωση 
της αποδοτικότητας. 

Στην κατεύθυνση αυτή η εφαρµογή ενός συστήµατος ∆ιαλογής την Πηγή θέλει 
µεθόδευση και διαχείριση σε τοπικό επίπεδο ∆ήµων τόσο σε επίπεδο σχεδιασµού όσο και 
στην εφαρµογή. Απαιτεί συστηµατικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε κατοίκους, 
σχολεία, επιχειρήσεις, κλπ. Αλλά η κεντρική διαχείριση πρέπει να γίνεται σε επίπεδο 
περιφέρειας για καλύτερα οικονοµικά αποτελέσµατα. 

Οι απαραίτητες ρυθµίσεις της προαναφερόµενης παραγράφου θα επηρεάσουν 
θετικά όλους τους ενδιαφερόµενους, ώστε να λειτουργήσουν µε σύγχρονες αντιλήψεις, 
όπως γίνεται στα άλλα κράτη  µέλη της ΕΕ,.  Η διαφάνεια και η αντιµετώπιση των Αστικών 
Απορριµµάτων ως ∆ηµόσιο Αγαθό είναι δυνατό να αντικαταστήσουν παλαιότερες 
πρακτικές ώστε να µην θεωρούνται εκ προοιµίου ρυπαντές του περιβάλλοντος και 
επιβλαβείς για την δηµόσια υγεία. Επίσης, µέσο της διαφάνειας οι πολίτες υπάρχει η 
δυνατότητα να επηρεαστούν θετικά από την εφαρµογή µιας σύγχρονης κυκλικής 
οικονοµίας, αφού θα αποκτήσουν πλέον προσβασιµότητα και έλεγχο των διαδικασιών 
διαχείρισης των απορριµµάτων. Κυρίως όµως θα αντιληφθούν ότι πλέον θεσπίζεται ο 
διαρκής έλεγχος και η άµεση αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων._ 
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