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¶ÚfiÏÔÁÔ˜

Έ να από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα των
ηµερών µας είναι η παραγωγή όλο και µεγαλύτερων πο-

σοτήτων απορριµµάτων και αποβλήτων κάθε µορφής και η
διάθεσή τους στο περιβάλλον.

Η διάθεση αυτή όταν δεν γίνει σωστά υποβαθµίζει το πε-
ριβάλλον δρώντας ως πηγή ρύπανσης και µόλυνσης, ενώ
αχρηστεύει µεγάλες εκτάσεις γης και καταστρέφει άµεσα
και έµµεσα τη φύση και τα τοπία. Ένα σοβαρό τµήµα του
όλου κύκλου αφορά τα οικιακά απορρίµµατα πάνω στα οποία
οι ενέργειες κάθε οικογένειας και κάθε ανθρώπου µπορούν
να έχουν σοβαρές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις, ανάλο-
γα µε τη στάση και συµπεριφορά που το άτοµο θα επιδείξει
απέναντι στο πρόβληµα.

Η διαρκής αύξηση του όγκου των απορριµµάτων οφεί-
λεται στην αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού αλλά κυρίως
οφείλεται στην αλλαγή καταναλωτικών πρακτικών και προ-
τύπων.

Σήµερα κατά άτοµο καταναλώνουµε πολλαπλάσια ενέρ-
γεια και ύλη από ό,τι λίγες δεκαετίες πριν και το ποσοστό των
συσκευασιών στα απορρίµµατά µας διαρκώς αυξάνεται.

Η τυποποίηση των τροφίµων, η διαφήµιση και η ελκυστι-
κότητα της παρουσίασης των προϊόντων, η καλύτερη συντή-
ρηση, η προσπάθεια αύξησης της αίσθησης πολυτέλειας και
κυρίως η προσπάθεια δικαιολόγησης αυξηµένων τιµών ανά
µονάδα προϊόντος είναι τα αίτια της ραγδαίας αύξησης των
συσκευασιών. 

Το υλικό που έχετε στα χέρια σας αποτελεί ένα ακόµη προϊ-
όν του προγράµµατος MEdIES το οποίο παρουσιάζεται ανα-
λυτικά στη συνέχεια του βιβλίου.  Στόχος του υλικού αυτού εί-
ναι να διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία στο κρίσιµο
αλλά και δύσκολο και όχι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους νέους
θέµα των «Απορριµµάτων στη Ζωή µας». Το υλικό αποτελεί-
ται από τρία µέρη και αντίστοιχα τεύχη:

Ένα απευθύνεται στον εκπαιδευτικό και αποτελεί βοήθηµα
για τον δικό του ρόλο, ως δασκάλου, ως συνεργάτη των µα-
θητών, ως εµπνευστή και βοηθού της όλης διαδικασίας. 

Το δεύτερο περιέχει χρήσιµες γνώσεις και στοιχεία λίγο-
πολύ απαραίτητα για την επεξεργασία των θεµάτων, τη διευ-
κρίνιση εννοιών και τη στοιχειώδη εµβάθυνση σε σχετικές τε-
χνολογίες. Είναι προφανώς χρήσιµο, όχι κατά ανάγκη στο
σύνολό του, τόσο για τον µαθητή όσο και για τον καθηγητή. 

Το τρίτο τεύχος απευθύνεται στον µαθητή και αποτελεί τον
κορµό µιας σειράς δραστηριοτήτων διαφορετικού ειδικού στό-
χου και ύφους µέσα από τις οποίες καθηγητές και µαθητές
καλούνται να διαλέξουν και να αναπτύξουν όσες τους ενδια-
φέρουν περισσότερο. Υπόδειξη των συγγραφέων είναι να εκτε-
λεστούν όσο το δυνατόν περισσότερες, και στην καλύτερη πε-
ρίπτωση όλες, λόγω της συµπληρωµατικότητάς τους. 

Πρόθεση του προγράµµατος MEdIES είναι να παραχθούν
αντίστοιχα εκπαιδευτικά πακέτα για τα απορρίµµατα µε έµ-
φαση κάθε φορά στις συνθήκες των διαφορετικών χωρών της
Μεσογείου. Έτσι, κάθε υπόδειξη και βοήθεια από τους εκ-
παιδευτικούς που θα χρησιµοποιήσουν το πακέτο είναι ευ-
πρόσδεκτη.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η βάση του σχετικού υλικού αποτέ-
λεσε αντικείµενο µεταπτυχιακής εργασίας του ∆ηµήτρη  Πα-
παδόπουλου στο ∆ΙΧΗΝΕΤ* υπό την επιστηµονική καθοδή-
γηση του υπογράφοντος και µε Ακαδηµαϊκή Σύµβουλο τη
∆ρ. Αγγελική Τρικαλίτη την οποία θερµά ευχαριστώ για τη
συµβολή της. Ευχαριστώ επίσης τη συντονίστρια  του ∆ΙΧΗ-
ΝΕΤ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κυρία Χρύσα Τζουγκράκη
για την άριστη συνεργασία.

Τόσο το Πρόγραµµα MEdIES όσο και το MIO-ECSDE ως Συ-
ντονιστής, έχουν τη συµπαράσταση της UNESCO, της UNEP,
της GWP-Med και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους οποίους
θερµά ευχαριστούµε.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην Ελληνική Πολιτεία και
ειδικά το Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε και το Υπουργείο Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευµάτων. Τόσο τον Υπουργό κ. Πέτρο Ευ-
θυµίου όσο και την Υφυπουργό κα Ροδούλα Ζήση θερµά ευ-
χαριστούµε για το προσωπικό ενδιαφέρον στο πρόγραµµα. 

Τέλος, το παρόν ελληνικό εκπαιδευτικό υλικό δεν θα ήταν
δυνατό να παραχθεί χωρίς την ευγενική προσφορά του χορη-
γού, McDonalds Hellas, τον οποίο θερµά ευχαριστούµε. 

Kαθηγ. Μιχαήλ Σκούλλος
Πρόεδρος του MIO-ECSDE

* ∆IXHNET: Mεταπτυχιακό Τµήµα ∆ιδακτικής της Xηµείας & Nέων Tεχνολογιών.
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ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ ÁÈ· ÙÔ
¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ∞ÂÈÊfiÚÔ
∞Ó¿Ù˘ÍË | MIO-ECSDE

Τ ο Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περι-
βάλλον, τον Πολιτισµό και την Αειφόρο Ανάπτυξη

(ΜΙΟ-ECSDE) είναι µια Οµοσπονδία Μεσογειακών Μη Κυ-
βερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), που ασχολούνται µε θέ-
µατα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης. Σε συνερ-
γασία µε Κυβερνήσεις, ∆ιακυβερνητικούς και ∆ιεθνείς Ορ-
γανισµούς και άλλους κοινωνικοοικονοµικούς εταίρους,
ασκεί ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη πολιτικών για την προ-
στασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφό-
ρου ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου.

πÛÙÔÚÈÎfi

Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (ΜΙΟ) ιδρύθηκε
το 1990, ως ένα δίκτυο ΜΚΟ, που οργανώθηκε µέσω ενός
κοινού προγράµµατος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περι-
βάλλοντος (ΕΕΒ) και της Ελληνικής Εταιρείας για την Προ-
στασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
σε στενή συνεργασία µε το Αραβικό ∆ίκτυο για το Περι-
βάλλον και την Ανάπτυξη (RAED). Η διεύρυνση του δικτύου
των ΜΚΟ και η αυξανόµενη ανάγκη για ανοιχτή συµµετοχή
και εκπροσώπηση αυτών σε Μεσογειακά και ∆ιεθνή Fora εί-
χαν ως αποτέλεσµα τη διαµόρφωση του ΜΙΟ-ECSDE µε τη
σηµερινή του µορφή ως Οµοσπονδία ΜΚΟ, από το 1996.

¢ÔÌ‹ 

Η Οµοσπονδία αποτελείται από τις Οργανώσεις Μέλη της
(Πλήρη ή Αντεπιστέλλοντα). Όλα τα Μέλη συµµετέχουν
στη Γενική Συνέλευση. Τα διοικητικά όργανα του ΜΙΟ-EC-
SDE είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ο Πρόεδρος και ο Συ-
µπρόεδρος, και υποστηρίζεται από τη Μόνιµη Γραµµατεία,
που εδρεύει στην Αθήνα. 

∫‡ÚÈÔ˜ ™ÎÔfi˜ 

Ο κύριος στόχος του ΜΙΟ-ECSDE είναι η προστασία του
Φυσικού Περιβάλλοντος (χλωρίδα, πανίδα, βιότοποι, δά-
ση, ακτές, φυσικοί πόροι, κλίµα) και της Πολιτιστικής Κλη-
ρονοµιάς (πολιτιστικά στοιχεία των πόλεων, αρχαιολογικοί
και παραδοσιακοί χώροι, µνηµεία, κ.λπ.) στη Μεσόγειο.
Απώτερος σκοπός του είναι η προώθηση της αειφόρου
ανάπτυξης σε µια ειρηνική Μεσόγειο.

Οι κύριες µέθοδοι που χρησιµοποιεί το ΜΙΟ-ECSDE προ-
κειµένου να υλοποιήσει τους στόχους του είναι:
■ Προώθηση της κατανόησης και της συνεργασίας µε-

ταξύ ΜΚΟ και Κυβερνήσεων, Κοινοβουλίων, Τοπικών
Αρχών, ∆ιεθνών Οργανισµών καθώς και κοινωνικοοι-
κονοµικών εταίρων στην περιοχή της Μεσογείου. 

■ Ενίσχυση της ίδρυσης, λειτουργίας και συντονισµού
των ΜΚΟ της Μεσογείου και διασφάλιση της ανταλ-
λαγής πληροφοριών µεταξύ τους. 

■ Προώθηση της εκπαίδευσης και της έρευνας και υπο-
στήριξη της συνεργασίας µεταξύ ΜΚΟ και επιστηµο-
νικών και ακαδηµαϊκών ινστιτούτων. 

■ Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την
αειφόρο ανάπτυξη και για κρίσιµα περιβαλλοντικά και
κοινωνικά ζητήµατα της Μεσογείου.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ ªπ√-ECSDE

● ∆ίκτυο  

Η Γραµµατεία του ΜIO-ECSDE επικοινωνεί τακτικά µε τα
µέλη αλλά και µε το ευρύτερο δίκτυο συνεργαζόµενων
ΜΚΟ µέσω του Εσωτερικού Ηλεκτρονικού Ενηµερωτικού
Εντύπου (8 τεύχη ετησίως), του Τριµηνιαίου Ενηµερωτικού
∆ελτίου «Βιώσιµη Μεσόγειος», καθώς και µέσω ποικίλων
εκδόσεων και του δικτυακού τόπου του ΜΙΟ-ECSDE. Με
αυτόν τον τρόπο παρέχει πληροφόρηση για τις τρέχουσες
δραστηριότητες και πολιτικές για τα Μεσογειακά θέµατα. 

● Ανάπτυξη ικανοτήτων των ΜΚΟ

Το ΜΙΟ-ECSDE συνεισφέρει σηµαντικά στην ανάπτυξη
ικανοτήτων των Μεσογειακών περιβαλλοντικών ΜΚΟ, µέ-
σα από τη διοργάνωση διεθνών εκπαιδευτικών σεµιναρί-
ων, στα οποία συµµετέχουν µέλη των ΜΚΟ.

● Προώθηση και σχεδιασµός κοινής πολιτικής
των ΜΚΟ  

Το ΜΙΟ-ECSDE, ως η κύρια και πιο αντιπροσωπευτική οµο-
σπονδία ΜΚΟ στη Μεσόγειο, συµβάλλει στην επίτευξη συ-
ναίνεσης ανάµεσα στα µέλη του και προωθεί τη χάραξη κοι-
νής πολιτικής. Σε αρκετές περιπτώσεις, προσχεδίασε και
πρότεινε υποµνήµατα και µνηµόνια, που υιοθετήθηκαν
από τις ΜΚΟ. Συχνά εξουσιοδοτείται να εκπροσωπήσει το
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σύνολο των Μεσογειακών ΜΚΟ σε µεγάλα διεθνή συνέ-
δρια (υπουργικά, διακυβερνητικά, κλπ.) και να παρουσιά-
σει τις διακηρύξεις και τις κοινές τους θέσεις. Οι οργα-
νωτικές ικανότητες και η νευραλγική θέση του MIO-ECS-
DE έχουν αναγνωρισθεί από πολλούς εταίρους όλων των
χωρών, όπως τεκµηριώνεται και από το γεγονός ότι πρό-
σφατα του ανατέθηκε η διοργάνωση εκδηλώσεων µεγά-
λου πολιτικού κύρους (Μονακό, Νοέµβριος 2001· Γιοχά-
νεσµπουργκ, Αύγουστος 2002). 

Το MIO-ECSDE έχει διοργανώσει αποκλειστικά ή σε
συνεργασία µε άλλες ΜΚΟ έναν πολύ µεγάλο αριθµό επι-
τυχηµένων και σηµαντικών ∆ιεθνών Συνεδρίων και συνα-
ντήσεων, µε στόχο την παγίωση των θέσεων των ΜΚΟ σε
κρίσιµα ζητήµατα, όπως η Αειφόρος Ανάπτυξη (Αθήνα,
Νοέµβριος 1991), το Νερό (Ρώµη, Οκτώβριος 1992· Αθή-
να Μάρτιος 1994· Αθήνα, Νοέµβριος 2000· Κάιρο, ∆ε-
κέµβριος 2001· Αθήνα, Μάρτιος 2002), η Agenda MED-
21 (Τύνιδα, Οκτώβριος 1994), τα Στερεά Απόβλητα (Κάι-
ρο, Οκτώβριος 1999· Αθήνα, Απρίλιος 2000), η Ευρω-Με-
σογειακή συνεργασία και η Συνθήκη της Βαρκελώνης (Κάι-
ρο, Απρίλιος 1992· Βαρκελώνη, Ιούνιος 1995· Στουτγάρ-
δη, Απρίλιος 1999· Μασσαλία, Νοέµβριος 2000· Αντάλεια,
Μάρτιος 2002) η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Αθήνα, Ιο-
ύνιος 1995· Θεσσαλονίκη, ∆εκέµβριος 1997· Αθήνα, ∆ε-
κέµβριος 1998), η Αειφόρος ∆ιαχείριση του Αρχαιολογι-
κού Περιβάλλοντος (Ναύπλιο, Σεπτέµβριος 2001), η Συ-
νεισφορά της Μεσογείου στη ∆ιάσκεψη Κορυφής για την
Αειφόρο Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσµπουργκ (Μονακό, Νο-
έµβριος 2001· Γιοχάνεσµπουργκ, Αύγουστος 2002), οι Ευ-
ρω-Μεσογειακές Πολιτικές (Μάλτα, Φεβρουάριος 2002·
Αθήνα, Ιούλιος 2002). Πρόσφατα το MIO-ECSDE συν-
διοργάνωσε στην Αθήνα την Μεσογειακή Εβδοµάδα Νε-
ρού (∆εκέµβριος 2002).

● ∆ιεθνείς συνεργασίες 

Το MIO ECSDE συνεργάζεται στενά µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, τη UNEP/MAP, την UNESCO και άλλους διε-
θνείς οργανισµούς, καθώς και µε επιστηµονικά δίκτυα και
οµοσπονδίες.

To MIO-ECSDE είναι µέλος της Μεσογειακής Επιτρο-
πής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, που ιδρύθηκε στα πλαίσια
της Συνθήκης της Βαρκελώνης. Ανέλαβε την ηγετική κα-
θοδήγηση της Θεµατικής Οµάδας για την «Πληροφόρη-
ση, Ευαισθητοποίηση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και
Συµµετοχή του Κοινού». Είναι εταίρος της UNEP/MAP και
έχει διαπιστευτεί από τη ∆ιεθνή Σύµβαση των Ηνωµένων
Εθνών κατά της Ερηµοποίησης όπως και από την Επιτρο-
πή των Ηνωµένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 

Από τον Μάρτιο του 2002 το MIO-ECSDE έχει ανα-
λάβει  τη Γραµµατεία της GWP-Med, που είναι µία από τις
δώδεκα περιφερειακές συνεργασίες της Παγκόσµιας Συ-

νεργασίας για το Νερό (Global Water Partnership - GWP)
και δραστηριοποιείται στο χώρο της Μεσογείου. 

To MIO-ECSDE συµµετείχε από πολύ νωρίς στην ανά-
πτυξη και στήριξη σχεδίων συνεργασίας, όπως αυτό που
αφορά σε θέµατα της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας
(γνωστό  και ως "Comite de Suivi") το οποίο περιλαµβάνει
επτά ΜΚΟ ενεργές σε Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό επίπε-
δο.  

● Ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης, της συµµετο-
χής και της συναίνεσης

Το MIO-ECSDE, σε συνεργασία µε τις οργανώσεις-µέλη
του, αναλαµβάνει και συντονίζει εκστρατείες για την ενη-
µέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των Αρχών
σε κρίσιµα θέµατα, όπως η διαχείριση του νερού, τα από-
βλητα, η δηµιουργία ενός Ταµείου για το Μεσογειακό Πε-
ριβάλλον και άλλα θέµατα.

Οι συµµετοχικές διαδικασίες των ΜΚΟ, τις οποίες το
ΜΙΟ-ECSDE εισήγαγε και υποστήριξε συστηµατικά από
το 1991, συνέβαλαν στη σταδιακή διαµόρφωση ενός πνεύ-
µατος συµµετοχής των πολιτών σε κυβερνητικές δοµές,
καθώς και στην αµοιβαία εµπιστοσύνη και αλληλεγγύη στη
Μεσόγειο, που γίνεται ορατή ήδη σε αρκετά, διαµορφω-
µένα ήδη σχέδια συνεργασίας µεταξύ Βορρά-Νότου, Νό-
του-Νότου και Ανατολής-∆ύσης. 

Αναγνωρίζοντας την καθοριστική σηµασία της ευαι-
σθητοποίησης και της συµµετοχής για την επίτευξη της
κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας στη Μεσόγειο, το
ΜΙΟ-ECSDE επενδύει στην έρευνα, την ανάπτυξη και τη
βελτίωση των συµµετοχικών διαδικασιών καθώς και των
σχεδίων και των µεθόδων διακυβέρνησης που οδηγούν
στην επίτευξη συναίνεσης µεταξύ των κοινωνικών εταί-
ρων. 

● Έρευνα 

Το MIO-ECSDE ήταν ο Μεσογειακός εταίρος του Ευρω-
παϊκού Προγράµµατος: «Βιώσιµη Ανάπτυξη για Πόλεις και
Περιφέρειες της Ευρώπης -SUDECIR», στο οποίο συµ-
µετείχαν τρία Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα. Στα πλαίσια του προ-
γράµµατος αυτού, το MIO-ECSDE ανέπτυξε µεθοδολο-
γία µε στόχο τον προσανατολισµό του τουρισµού προς ένα
πιο βιώσιµο µοντέλο ανάπτυξης. Σήµερα, η µεθοδολογία
του SUDECIR εφαρµόζεται και διαδίδεται περαιτέρω από
τα µέλη του MIO-ECSDE. Ακόµα, η µεθοδολογία του MIO-
ECSDE για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αει-
φορία χρησιµοποιείται στα προγράµµατα για το νερό, τα
απόβλητα κ.α. 
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● Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  - Εκπαίδευση για
την Αειφορία

Το ΜΙΟ-ECSDE, σε συνεργασία µε την UNESCO και το
Πανεπιστήµιο Αθηνών, διοργάνωσε το 1995 το διαπερι-
φερειακό σεµινάριο µε θέµα «Επαναπροσανατολισµός
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προς την Αειφορία»
(Αθήνα, Ιούνιος 1995). Τα αποτελέσµατα του σεµιναρίου
αποτέλεσαν τη βάση για τη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη «Περιβάλ-
λον και Κοινωνία: Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των Πο-
λιτών για την Αειφορία» (Θεσσαλονίκη, ∆εκέµβριος 1997),
20 χρόνια µετά τη ∆ιάσκεψη της Τιφλίδας. Η ∆ιάσκεψη
αυτή της Θεσσαλονίκης, στην οποία πήραν µέρος 1400
συµµετέχοντες από 84 χώρες, θεωρείται ήδη σταθµός
στην εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Eκπαίδευσης. ∆ιοργα-
νώθηκε από την UNESCO και την Ελληνική Κυβέρνηση,
µε τη Γραµµατειακή Υποστήριξη του MIO-ECSDE και του
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το πιο σηµαντικό αποτέλεσµα της
∆ιάσκεψης ήταν η σύνταξη και η οµόφωνη αποδοχή της
«∆ιακήρυξης της Θεσσαλονίκης», καθώς και µιας σειράς
θέσεων που περιέχονται στον τόµο των πρακτικών του Συ-
νεδρίου (900 σελ.). 

Στη συνέχεια το ΜΙΟ-ECSDE διοργάνωσε το «Μεσο-
γειακό Σεµινάριο για την Προώθηση της Εκπαίδευσης και
της Ευαισθητοποίησης των Πολιτών για το Περιβάλλον και
την Αειφορία στη Μεσόγειο» (Αθήνα, ∆εκέµβριος 1998),

όπου προωθήθηκε η δηµιουργία ενός ∆ικτύου Εκπαιδευ-
τικών της Μεσογείου µεταξύ των συνεργαζόµενων ΜΚΟ.
Ένα ορατό αποτέλεσµα αυτής της πρωτοβουλίας είναι το
εκπαιδευτικό πρόγραµµα  MEdIES και το υλικό του MIO-
ECSDE µε θέµατα το νερό και τα απορρίµµατα. 

Το ΜΙΟ-ECSDE, ενόψει της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης
Κορυφής στο Γιοχάνεσµπουργκ, ανέλαβε την πρωτοβουλία
µίας διεθνούς καµπάνιας για την Επαναδέσµευση για την
Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα (ERA-21-Education Re-Affir-
mation for the 21st century). Συνέβαλε αποφασιστικά στην
καθιέρωση της ∆εκαετίας για την Εκπαίδευση για την Αει-
φόρο Ανάπτυξη υπό την αιγίδα της UNESCO, η οποία θα
αρχίσει το 2005, ενώ έχει πρωτοστατήσει κατά τη ∆ιά-
σκεψη «Το Περιβάλλον στην Ευρώπη» (UNECE, Κίεβο
2003) για την κατάστρωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής
για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Το ΜΙΟ-ECSDE πέραν από το παρόν εκπαιδευτικό υλι-
κό για τα Απορρίµµατα στη Zωή µας, που σύντοµα θα µε-
ταφραστεί και σε άλλες γλώσσες, έχει αρχίζει να προε-
τοιµάζει και νεό πρόγραµµα  για το παράκτιο περιβάλλον.
Παράλληλα η Κινητή Έκθεση για το Νερό και το εκπαι-
δευτικό υλικό «Το Νερό στη Μεσόγειο» άρχισαν να χρη-
σιµοποιούνται ως εκπαιδευτικά µοντέλα και για άλλες οι-
κο-περιοχές.

Στοιχεία επικοινωνίας: 

U Τριπόδων 28, 105 58, Αθήνα • S +30 210-3247267, -3247490 • T +30 210-3317127
mio-ee-env@ath.forthnet.gr • www.mio-ecsde.org
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Mediterranean Education Inititiative for
Environment and Sustainability
ªÂÛÔÁÂÈ·Î‹ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙÔ
¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ∞ÂÈÊÔÚ›· / (MEdIES)

● Τι είναι το ΜEdIES;

Το ΜEdIES (Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για

το Περιβάλλον και την Αειφορία) είναι µία Πρωτοβουλία

για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ), την Εκπαίδευ-

ση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΕΠΑ) και την Εκ-

παίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑ). 

● Ποιοι µετέχουν στο ΜEdIES;

Η πρωτοβουλία ΜEdIES στηρίζεται από το Υπουργείο Πε-

ριβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩ-

∆Ε). Οι κύριοι εταίροι σε αυτήν την πρωτοβουλία είναι το

Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον,

τον Πολιτισµό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE),

µαζί µε το Πρόγραµµα Περιβάλλοντος των Ηνωµένων

Εθνών / Σχέδιο ∆ράσης για τη Μεσόγειο (UNEP/MAP),

καθώς και τον Οργανισµό των Ηνωµένων Εθνών για την

Εκπαίδευση, την Επιστήµη και τον Πολιτισµό (UNESCO).

Αυτοί οι τέσσερις αποτελούν την Οµάδα Πυρήνα του ΜE-

dIES. 

Για θέµατα σχετικά µε το νερό το ΜEdIES βρίσκεται

σε στενή συνεργασία µε την Παγκόσµια Συνεργασία για

το Νερό / Μεσόγειος (GWP-Med), ενώ για το σύνολο του

έργου συνεργάζεται στενά στον ακαδηµαϊκό και επιστη-

µονικό τοµέα µε το Πανεπιστήµιο Αθηνών (Μεταπτυχιακό

Τµήµα ∆ιδακτικής της Χηµείας και Νέων Τεχνολογιών - ∆Ι-

ΧΗΝΕΤ και Εργαστήριο Χηµείας Περιβάλλοντος). To MIO-

ECSDE έχει αναλάβει τον συντονισµό του ΜEdIES για την

περίοδο 2003-2007 (Συντονιστής Λειτουργίας). 

● Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι του MEdIES;

Οι κύριοι στόχοι της πρωτοβουλίας, συµβατοί µε την αει-

φόρο ανάπτυξη είναι οι εξής:

• Βιώσιµη διαχείριση υδάτινων πόρων

• Βιώσιµη διαχείριση στερεών αποβλήτων 

• Προώθηση δικτύων εκπαιδευτικών, που εργάζονται

στο χώρο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την

Αειφορία. 

Το MEdIES µε την εφαρµογή κατάλληλων εκπαιδευ-

τικών προγραµµάτων στις χώρες της Μεσογείου στηρίζει
συστηµατικά την εκπαιδευτική κοινότητα συµβάλλοντας
έτσι στην εφαρµογή της Agenda-21 και στην προσέγγιση
των Στόχων της ∆ιακήρυξης της Χιλιετίας. Μέσα από την
ανταλλαγή πληροφοριών και τη στενή συνεργασία χωρών
Βορρά-Νότου στη Μεσόγειο διαµορφώνεται µεθοδολο-
γικό πλαίσιο, το οποίο στη συνέχεια µπορεί να εφαρµοστεί
και να αξιολογηθεί σε άλλες περιοχές της υφηλίου. 

● Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες του MEdIES;

Το MEdIES προτείνει εκπαιδευτικά προγράµµατα για µα-
θητές και εκπαιδευτικούς των χωρών της Μεσογείου. Τα
προγράµµατα αυτά στηρίζονται σε θέµατα που τέµνουν
οριζόντια τα υπάρχοντα αναλυτικά προγράµµατα σπου-
δών (όπως είναι το νερό και τα οικιακά απορρίµµατα). Το
εκπαιδευτικό υλικό «Το Νερό στη Μεσόγειο» είναι το πρώ-
το από µία σειρά προγραµµατισµένων εκδόσεων σχετικών
µε την ΕΠΑ. Το πακέτο αυτό κυκλοφόρησε ήδη στα αγ-
γλικά, γαλλικά, ιταλικά και ελληνικά, ενώ πρόκειται να ολο-
κληρωθούν οι εκδόσεις στην τουρκική, ισπανική, πορτο-
γαλική και αραβική γλώσσα. Η ελληνική έκδοση του εκ-
παιδευτικού πακέτου «Τα Απορρίµµατα στη Ζωή µας» έχει
επίσης ολοκληρωθεί. 

Η ιστοσελίδα του MEdIES, www.medies.net, η οποία
παρέχει πολλές δυνατότητες διαδραστικότητας µε τους
χρήστες, αποτελεί µία πλατφόρµα ανταλλαγής εµπειριών
και γνώσεων ανάµεσα στους εταίρους και σηµείο αναζή-
τησης σχετικών οργανώσεων, κυβερνητικών και µη, ενερ-
γών στην περιοχή της Μεσογείου. Στην ιστοσελίδα πα-
ρουσιάζονται βασικά κείµενα αναφοράς, χρήσιµες πηγές
και ενδιαφέροντες σύνδεσµοι για όσους ασχολούνται µε
την ΕΠΑ. Η ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες
(Μέλη του ∆ικτύου Εκπαιδευτικών) να την εµπλουτίζουν οι
ίδιοι, µε δράσεις και νέα σχετικά µε την ΠΕ, ΕΠΑ, ΕΑΑ. 

Στα πλαίσια του MEdIES διοργανώνονται τακτικά σε-
µινάρια και συναντήσεις σε περιφερειακό ή εθνικό επίπε-
δο. Η πρώτη συντονιστική συνάντηση µε τίτλο "Environ-
mental Education: the Mediterranean Perspective" πραγ-
µατοποιήθηκε στην Αθήνα τον ∆εκέµβριο του 2002. 
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Περισσότερες πληροφορίες για τη συνάντηση αυτή, στην
οποία µετείχαν εκπαιδευτικοί από διάφορες Μεσογειακές
χώρες, θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.medies.net. και
σε ειδική έκδοση του MIO-ECSDE.

● Ποιος µπορεί να γίνει µέλος του MEdIES;

Οργανώσεις: Υπάρχουν αρκετοί εταίροι στο MEdIES,
όπως κυβερνήσεις (σχετικά υπουργεία ή άλλα όργα-
να), Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Πανεπιστήµια, Κέντρα
ΠΕ, Σχολεία), µη-κυβερνητικές οργανώσεις, δια-κυ-
βερνητικοί οργανισµοί κ.α. Αυτοί αποτελούν την Οµά-
δα Έργου του MEdIES. 

Κάθε σχετικό όργανο, Ίδρυµα, ΜΚΟ κλπ. της
Μεσογείου, µε στοχοθεσία και δράση ανάλογη µε του
MEdIES σε περιφερειακό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο
µπορεί να γίνει µέλος της Οµάδας Έργου του MEdIES,
στέλνοντας µία επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στον Συντονιστή Λειτουργίας (MIO-ECSDE).

Ιδιώτες: Η βάση της πρωτοβουλίας είναι ένα δίκτυο εκ-
παιδευτικών για το Περιβάλλον και την Αειφορία από
τις χώρες της Μεσογείου, οι οποίοι εφαρµόζουν διε-
πιστηµονικά προγράµµατα µε θέµα το νερό, τα στερεά
απορρίµµατα κ.α., ως µέσο για την προσέγγιση της
αειφόρου ανάπτυξης (∆ίκτυο Εκπαιδευτικών). 

Τα µέλη του δικτύου έχουν ελεύθερη πρόσβαση
στα κείµενα της ιστοσελίδας www.medies.net, ενη-
µερώνονται τακτικά για σχετικά ζητήµατα µέσω ηλεκ-
τρονικού ταχυδροµείου και προσκαλούνται σε σεµι-
νάρια και συναντήσεις στα πλαίσια του MEdIES. 

Κάθε εκπαιδευτικός στην τυπική, µη-τυπική και
άτυπη εκπαίδευση µπορεί να γίνει µέλος του ∆ικτύου
Εκπαιδευτικών, δωρεάν, συµπληρώνοντας ηλεκτρο-
νική φόρµα εγγραφής στο www.medies.net. 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

MEdIES Secretariat
U Τριπόδων 28, 105 58, Αθήνα • S +30 210-3247267, -3247490 • T +30 210-3317127
info@medies.net • www.medies.net
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1.1. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹

Μία καθηµερινή δραστηριότητα του ανθρώπου είναι να απαλλαγεί από τα απορρίµµατα (σκουπίδια) τα οποία
παράγει. Ως απορρίµµατα θεωρούνται οι ουσίες ή τα αντικείµενα από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή εί-
ναι υποχρεωµένος να απαλλαγεί. Τα απορρίµµατα διακρίνονται σε:
• αστικά,
• βιοµηχανικά – βιοτεχνικά,
• µεταφορών και παραγωγής ενέργειας,
• αγροτικά.

Στα αστικά απορρίµµατα περιέχονται κυρίως υπολείµµατα τροφών, χαρτί, γυαλί, αλουµίνιο, διάφορα εί-
δη πλαστικών, κατεστραµµένη επίπλωση, παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, παλιά αυτοκίνη-
τα, µπάζα από οικοδοµές και απόβλητα νοσοκοµείων.

Τα οικιακά απορρίµµατα αποτελούν ένα µεγάλο τµήµα των αστικών απορριµµάτων. Τα οικιακά απορ-
ρίµµατα περιλαµβάνουν τα σκουπίδια τα οποία προέρχονται από κατοικίες καθώς και ένα µέρος των σκου-
πιδιών που παράγονται από τα εµπορικά καταστήµατα και τα γραφεία. 

∆ιαχείριση ονοµάζεται το σύνολο των ενεργειών που πραγµατοποιούνται για να περιοριστεί η  δυσµενής
επίδραση των απορριµµάτων στο περιβάλλον. Η διαχείριση περιλαµβάνει τη συλλογή, τη µεταφορά, την
επεξεργασία και τη διάθεση των απορριµµάτων.

1.2. ¶ÔÛfiÙËÙ· ·Ú·ÁfiÌÂÓˆÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ

Η ποσότητα των οικιακών απορριµµάτων η οποία παράγεται
αυξάνεται µε την πάροδο των χρόνων ως αποτέλεσµα της αύ-
ξησης του πληθυσµού αλλά και λόγω ριζικών αλλαγών στις κα-
ταναλωτικές συνήθειες των ανθρώπων. Η “παραγωγή” σκου-
πιδιών διαφέρει από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε πε-
ριοχή. Το 1997 και το 2002 η ποσότητα των παραγόµενων οι-
κιακών απορριµµάτων στην Ελλάδα ήταν 3,9 και 4,4 εκατοµ-
µύρια τόνοι αντίστοιχα. Τα απορρίµµατα αυτά αρκούν για να
καλύψουν µε τον όγκο τους την εθνική οδό από το Ναύπλιο
έως την Αλεξανδρούπολη µε ένα στρώµα πάχους ενός µέ-
τρου. Τα σκουπίδια που παράγουµε σε ένα µήνα µπορούν να γεµίσουν 3 φορές το Ολυµπιακό Στάδιο µέχρι
το ύψος και των τελευταίων κερκίδων.

Η µέση ηµερήσια παραγωγή στερεών οικιακών απορριµµάτων στην Ελλάδα είναι 1Kg / κάτοικο. Στις
αγροτικές περιοχές η µέση ηµερήσια παραγωγή απορριµµάτων είναι 0,6kg / κάτοικο και ανά ηµέρα ενώ
στις µεγάλες πόλεις φτάνει τα 1,4kg / κάτοικο και ανά ηµέρα. Στις ΗΠΑ η µέση ηµερήσια παραγωγή οικια-
κών απορριµµάτων είναι 1,8Kg / κάτοικο, στην Ιαπωνία 0,9Κg / κάτοικο και στην Ιορδανία 0,4Kg / κάτοικο.
Στις οικονοµικά αναπτυγµένες χώρες, τα περισσότερα προϊόντα πωλούνται συσκευασµένα µε αποτέλεσµα
να παράγεται µεγαλύτερη ποσότητα απορριµµάτων.

Οι Αµερικανοί παράγουν τη µεγαλύτερη ποσότητα οικιακών απορριµµάτων από όλους τους λαούς της γης.
Μερικά από τα υλικά και τα αντικείµενα τα οποία υπάρχουν στα απορρίµµατα των ΗΠΑ είναι τα ακόλουθα:

• Αρκετό αλουµίνιο για να κατασκευάζεται εκ νέου ολόκληρος ο εµπορικός αεροπορικός στόλος των
Η.Π.Α. κάθε τρεις µήνες.

• Αρκετά ελαστικά ώστε κάθε χρόνο να περικυκλώνουν τον πλανήτη τρεις φορές.
• Αρκετά πιάτα και ποτήρια µιας χρήσεως ώστε κάθε χρόνο να σερβίρονται 6 γεύµατα ηµερησίως σε κά-

θε κάτοικο της γης.
• Περίπου 8 εκατοµµύρια τηλεοράσεις το χρόνο που αν τις βάλουµε σε σειρά καλύπτουν την απόσταση

Νέα Υόρκη - Λος Άντζελες δύο φορές.

Μεγαλύτερη ποσότητα απορριµµάτων ανά κάτοικο παράγεται στις αστικές περιοχές σε σύγκριση µε τις
αγροτικές  περιοχές. Στις αγροτικές, στις νησιωτικές και στις ορεινές περιοχές οι κάτοικοι χρησιµοποιούν
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τα υπολείµµατα των τροφών για την διατροφή των ζώων ή και ως λίπασµα στους κήπους τους. ∆ιάφορα
εργαλεία δεν τα αντικαθιστούν όταν παθαίνουν ζηµιά αλλά τα επιδιορθώνουν. Το εµπόριο δεν είναι τόσο
ανεπτυγµένο µε αποτέλεσµα πολλά καταναλωτικά αγαθά να µην υπάρχουν προς πώληση στην περιοχή
τους. Οι άνθρωποι περιορίζονται κυρίως στα απαραίτητα αγαθά για τη διαβίωση.
Η αύξηση της παγκόσµιας παραγωγής απορριµµάτων οφείλεται κυρίως στους ακόλουθους τρεις λόγους:
• Αύξηση του ανθρώπινου πληθυσµού.
• Στις οικονοµικά αναπτυγµένες χώρες ακολουθούνται καταναλωτικά πρότυπα ζωής. Έχει βρεθεί ότι το

20% της συνολικής ποσότητας τροφής που αγοράζει ένας καταναλωτής χαλάει ή αχρηστεύεται πριν ή
κατά την κατανάλωση.

• Παράγονται και χρησιµοποιούνται πολλά εξειδικευµένα προϊόντα και µε µικρό χρόνο ζωής.

1.3. ŸÁÎÔ˜ ·Ú·ÁfiÌÂÓˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ

Η σχέση βάρους προς όγκο είναι περίπου 1:4. Κάθε τόνος παραγόµενων οικιακών απορριµµάτων καταλαµβάνει
χώρο περίπου 4 κυβικών µέτρων (m3). Τα απορρίµµατα κατά τη διάθεσή τους στις απλές χωµατερές δεν συ-
µπιέζονται αρκετά µε αποτέλεσµα να υπάρχουν µεγάλα διάκενα. Λόγω της ύπαρξης των κενών ενδιάµε-
σων χώρων οι χώροι απόθεσης γεµίζουν πιο γρήγορα. Στα διάκενα ζουν και αναπαράγονται έντοµα και
τρωκτικά προκαλώντας συχνά διάφορα υγειονοµικά προβλήµατα.

1.4. ™‡ÛÙ·ÛË ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ

Η µέση σύσταση των οικιακών απορριµµάτων στην Ελλάδα, όπως καταγράφηκε από τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος το 1997 είναι: 47% ζυµώσιµα, 20% χαρτί, 8,5% πλαστικά, 4,5% µέταλλα, 4,5%
γυαλί και 15,5% τα υπόλοιπα υλικά. Στο 15,5% περιλαµβάνονται τα παλιά αυτοκίνητα, τα ογκώδη αντικεί-
µενα όπως είναι τα έπιπλα, οι οικιακές συσκευές, τα µπάζα και απλές αδρανείς ύλες από χωµατουργικές
εργασίες. Παρόµοια είναι η σύσταση των οικιακών απορριµµάτων και σε άλλες χώρες µε µικρές αυξο-
µειώσεις. Στα συνολικά παραγόµενα οικιακά απόβλητα τα απορριπτόµενα υλικά συσκευασίας αποτελούν
περίπου το 20% κατά βάρος.

¶›Ó·Î·˜ 1. Εκατοστιαία σύσταση οικιακών απορριµµάτων σε διάφορες χώρες

Όσο πιο µικρή είναι η συσκευασία τόσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό του προϊόντος που µένει µέσα στην
απορριπτόµενη συσκευασία.

1.5. ∂ÈÎ›Ó‰˘Ó· ÔÈÎÈ·Î¿ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·

Τα επικίνδυνα οικιακά απορρίµµατα περιλαµβάνουν κυρίως φάρµακα, υλικά καθαρισµού, χρώµατα – βερνί-
κια – διαλυτικά, µπαταρίες, ορυκτέλαια, σπρέι µε χλωροφθοράνθρακες και φυτοφάρµακα. Αυτά τα απορ-
ρίµµατα είναι είτε οικιακής προέλευσης είτε προέρχονται από διάφορες επαγγελµατικές δραστηριότητες όπως
είναι τα γραφεία και τα εµπορικά καταστήµατα. Για το έτος 1997 τα επικίνδυνα οικιακά απορρίµµατα αποτε-
λούσαν το 0,12% των συνολικά παραγόµενων οικιακών απορριµµάτων. Μερικές επικίνδυνες ουσίες οι οποί-
ες περιέχονται σε προϊόντα οικιακής χρήσης είναι τα µέταλλα µόλυβδος, (Pb), υδράργυρος, (Hg), κάδµιο, (Cd)
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ΧΩΡΕΣ  4 Αγγλία Ολλανδία Ινδία Αίγυπτος Βραζιλία Φιλιππίνες Ελλάδα
ΥΛΙΚΑ    6

Ζυµώσιµα 40,5 53,0 75,0 60,0 47,7 49,8 47,0

Χαρτί 23,5 22,5 7,0 13,0 31,5 12,9 20,0

Πλαστικό 5,0 6,5 1,0 1,5 3,9 1,6 8,5

Μέταλλα 8,0 2,5 0,1 3,0 5,9 5,8 4,5

Γυαλί 9,0 8,0 0,2 2,5 4,7 3,5 4,5



χρώµιο, (Cr) και διάφορες συνθετικές οργανικές και ανόργανες ενώσεις. Οι επικίνδυνες ουσίες προκαλούν
προβλήµατα υγείας στον άνθρωπο αλλά και στους άλλους φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς.

Στα  συσκευασµένα προϊόντα τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες αναγράφονται προειδοποιητικά
σήµατα για τους πιθανούς κινδύνους κατά τη χρήση τους. Παρακάτω δίνονται τα πιο συνηθισµένα σήµατα
τα οποία χρησιµοποιούνται:

1.6. ∂ÈÎ›Ó‰˘Ó· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ·fi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÛÙËÓ fiÏË

Σε πολλά επαγγέλµατα χρησιµοποιούνται ουσίες οι οποίες είναι επικίνδυνες για
την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον. 

Στα οδοντιατρεία έχουν επικρατήσει να χρησιµοποιούνται τα σφραγίσµα-
τα µε υδράργυρο. Ο υδράργυρος από το σφράγισµα απελευθερώνεται σιγά
σιγά είτε µε τη µορφή ατµών είτε µε τη µορφή µικρών σταγονιδίων τα οποία
αποκόπτονται από την υπόλοιπη µάζα του σφραγίσµατος και εισέρχονται στο
πεπτικό σύστηµα. Αφαίρεση παλαιών σφραγισµάτων και κυρίως τα υπολείµ-
µατα της επεξεργασίας και εφαρµογής των σφραγισµάτων απορρίπτονται ως
απόβλητα. Ο υδράργυρος προκαλεί στον άνθρωπο κούραση, ζαλάδα, προ-
βλήµατα στο δέρµα, καρδιοαναπνευστικά προβλήµατα, εξασθένηση της µνή-
µης, κ.α. Λόγω των προβληµάτων τα οποία προκαλεί ο υδράργυρος έχουν δη-
µιουργηθεί  τα τελευταία χρόνια και άλλοι τύποι σφραγισµάτων. Μερικοί από
τους τύπους σφραγισµάτων είναι σφράγισµα από χρυσό, από πορσελάνη και
από πλαστικές ύλες. Τα σφραγίσµατα από πλαστικό τείνουν να αντικαταστή-
σουν τα σφραγίσµατα υδραργύρου επειδή έχουν το χρώµα των δοντιών, µειώνεται συνεχώς το κόστος τους
και καλυτερεύουν οι ιδιότητές τους.  

Στα στεγνοκαθαριστήρια πραγµατοποιείται καθάρισµα των ρούχων µε τη βοήθεια κάποιου οργανικού δια-
λύτη. Επειδή δεν χρησιµοποιείται νερό η διαδικασία ονοµάζεται στεγνό καθάρισµα. Για το στεγνό καθάρισµα
χρησιµοποιείται συχνότατα η νάφθα και οργανικές ενώσεις οι οποίες περιέχουν χλώριο και φθόριο. Η νάφθα
είναι κλάσµα του πετρελαίου. Η µυρωδιά στο στεγνοκαθαριστήριο οφείλεται στον οργανικό διαλύτη. Η νά-
φθα είναι εύφλεκτη και αφήνει έντονη µυρωδιά στα ρούχα. Οι οργανικές ενώσεις µε χλώριο και φθόριο δεν
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Τοξικό
Αναγράφεται σε προϊόντα που πε-
ριέχουν ουσίες οι οποίες µπορούν να
προκαλέσουν σοβαρά προβλήµατα
υγείας.

Εκρηκτικό
Αναγράφεται σε προϊόντα τα οποία
περιέχουν ουσίες που µπορούν να
εκραγούν µε την επίδραση φλόγας
ή υψηλής θερµοκρασίας.

Οξειδωτικό
Αναγράφεται σε προϊόντα τα οποία
περιέχουν ουσίες οι οποίες σε επα-
φή µε άλλες ουσίες προκαλούν εξώ-
θερµες αντιδράσεις.

Εύφλεκτο
Αναγράφεται σε προϊόντα τα οποία
µπορούν να πιάσουν  εύκολα φωτιά.

∆ιαβρωτικό
Αναγράφεται σε προϊόντα τα οποία
περιέχουν ουσίες οι οποίες σε επα-
φή µε ζωντανούς ιστούς µπορούν
να τους καταστρέψουν. Επίσης
δρουν διαβρωτικά για διάφορα υλι-
κά όπως τα µέταλλα.

Επιβλαβές
Aναγράφεται σε προϊόντα τα οποία
περιέχουν ουσίες οι οποίες µπορούν
να δηµιουργήσουν προβλήµατα
υγείας.

Οδοντιατρείο



πιάνουν φωτιά, µερικές δεν µυρίζουν, στεγνώνουν τα ρούχα πιο γρήγορα και γί-
νεται εξοικονόµηση διαλύτη. Οι οργανικές ενώσεις µε χλώριο και φθόριο ευ-
θύνονται σε µεγάλο βαθµό για  την τρύπα του όζοντος στην ατµόσφαιρα. Ορ-
γανικές ενώσεις µε χλώριο όπως είναι το 1,1,2,2, - τετραχλώρο – αιθυλένιο,
(εµπορικό όνοµα περκ) ενοχοποιούνται και για τη δηµιουργία καρκίνου.

Για τον καθαρισµό των λεκέδων των ρούχων χρησιµοποιούνται διάφορα
προϊόντα. Για τον καθαρισµό του διαλύτη χρησιµοποιείται ενεργός άνθρακας
ή ίνες από πλαστικό. Αρκετά από τα παραπάνω προϊόντα περιέχουν ουσίες επι-
κίνδυνες για την υγεία του ανθρώπου αλλά και για το περιβάλλον. Κάθε 1 µε 2
εβδοµάδες το πλυντήριο καθαρίζεται για να αποµακρυνθούν τα στερεά από-
βλητα. Τα στερεά απόβλητα από το πλυντήριο είναι τοξικά και πρέπει να υφίστανται
επεξεργασία ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίµµατα. Σε πολλά στεγνοκαθαριστήρια τα στερεά απορρίµµατα
του πλυντηρίου τα πετάνε στους κάδους για τα σκουπίδια. Σήµερα υπάρχουν προϊόντα για το στεγνό καθάρισµα
των ρούχων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Το κόστος τους όµως είναι µεγαλύτερο από τα κοινά κα-
θαριστικά προϊόντα.

Τα χρώµατα των οικοδοµών αποτελούνται από το διαλύτη και τη χρωστική ουσία. Οι οργανικοί διαλύ-
τες όπως είναι το τολουόλιο και το νέφτι προκαλούν προβλήµατα υγείας στους εργαζόµενους. Αρκετές
χρωστικές περιέχουν µόλυβδο (Pb) και κάδµιο (Cd) τα οποία είναι τοξικά µέταλλα. Για παράδειγµα το αντι-
σκωριακό χρώµα «µίνιο» για σιδηροκατασκευές περιέχει οξείδιο του µολύβδου (Pb3O4). Για την προστασία
του περιβάλλοντος και της υγείας των εργαζοµένων θα πρέπει, όπου είναι δυνατό, να χρησιµοποιούνται
υδατοδιαλυτά χρώµατα, χωρίς βαρέα µέταλλα. Θα πρέπει να αξιοποιείται όλη η ποσότητα του χρώµατος
που υπάρχει σε κάθε συσκευασία πριν πεταχτεί στα σκουπίδια. Τα χρώµατα χρειάζεται να έχουν κατάλλη-
λη σήµανση για τους πιθανούς κινδύνους από τη µη σωστή χρήση τους.

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα  εεππιιππλλοοπποοιιεείίαα που χρησιµοποιούν γυαλιστικά βερνίκια καθώς και στα
ττυυπποογγρρααφφεείίαα ιδιαίτερα κατά το γέµισµα των µηχανηµάτων µε χρώµα. Τα απόβλητα των εερργγαασσττηηρρίίωωνν  φφωω--
ττοογγρρααφφίίααςς χρειάζονται σωστή διαχείριση γιατί περιέχουν άργυρο και οργανικές τοξικές ενώσεις όπως εί-
ναι η υδροκινόνη.

1.7. ¶·ÏÈ¤˜ Ì·Ù·Ú›Â˜

Οι µπαταρίες αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιµα και ευρύτατα διαδεδοµένα προ-
ϊόντα. Η κατασκευή µιας µπαταρίας απαιτεί 50 φορές περισσότερη ενέρ-
γεια από αυτή που δίνει κατά τη λειτουργία της. Στην Ελλάδα το 1997 χρη-
σιµοποιήθηκαν 21.000 τόνοι µπαταριών. Στις ΗΠΑ το 2002 χρησιµοποιήθη-
καν 3 τρισεκατοµµύρια µπαταρίες. Οι µπαταρίες ανάλογα µε το µέγεθός
τους κυµαίνονται από πολύ µικρές, µε τη µορφή κουµπιού, έως πολύ µε-
γάλες (µέγεθος µεγάλου κουτιού). Οι µπαταρίες ασφαλείας στα αεροδρό-
µια ή στα χειρουργία των νοσοκοµίων ζυγίζουν πολλούς τόνους και µπορεί
να είναι σε µέγεθος όσο τα µεγάλα ψυγεία ή µικρά δωµάτια. Ο περισσότε-
ρες χρησιµοποιούνται για τη λειτουργία ρολογιών, ραδιόφωνων, οικιακών
συσκευών, αυτοκινήτων κ.α. Με κριτήριο το αν περιέχουν υγρά στο εσωτε-
ρικό τους διακρίνονται σε ξηρά στοιχεία, (π.χ. µπαταρία για ραδιόφωνο) και
υγρά στοιχεία (π.χ. µπαταρία αυτοκινήτου). Οι µπαταρίες στο εσωτερικό τους
περιέχουν οξέα ή βάσεις και ηλεκτρόδια από µέταλλα. Τα ηλεκτρόδια συ-
νήθως είναι κατασκευασµένα από µόλυβδο (Pb), υδράργυρο (Hg), κάδµιο
(Cd) ή νικέλιο (Ni).

Η ανεξέλεγκτη διάθεση των µπαταριών µπορεί να προκαλέσει προβλή-
µατα υγείας στους ζωντανούς οργανισµούς και ρύπανση του περιβάλλο-
ντος από τοξικά µέταλλα. Οι µπαταρίες αυτοκινήτου συλλέγονται συνήθως
ξεχωριστά από τα άλλα απορρίµµατα στα συνεργεία αυτοκινήτων. Mέσα στο
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2003 προβλέπεται και η ξεχωριστή συλλογή και άλλων τύπων µπαταριών.
Αρκετές είναι οι προτάσεις για τον τρόπο περιορισµού των προβληµάτων από τη διάθεση των παλιών

µπαταριών. Γίνεται προσπάθεια στην κατασκευή των µπαταριών να αντικατασταθούν τα βαρέα µέταλλα από
άλλα, πιο φιλικά για το περιβάλλον. Προτείνεται ακόµη η ευρύτερη χρήση επαναφορτιζόµενων µπαταριών.
Ακόµη προτείνεται, όπου είναι δυνατόν, οι συσκευές να λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα και όχι µε µπατα-
ρίες. Ασφαλώς ακόµη καλύτερα είναι να χρησιµοποιούνται συσκευές οι οποίες λειτουργούν µε την ηλιακή,
την αιολική ή τη µηχανική ενέργεια.

1.8. ∆ÚfiÔÈ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ

Οι τρόποι συλλογής των απορριµµάτων είναι οι ακόλουθοι:
• Χρήση κάδων και απορριµµατοφόρων.
• Χρήση σκουπιδοφάγων.

• Συλλογή απορριµµάτων µε τη χρήση ρεύµατος αέρα ή µε δη-
µιουργία υποπίεσης - κενού.
Στην Ελλάδα χρησιµοποιούνται οι κάδοι και τα απορριµµατοφόρα.
Στα σπίτια οι άνθρωποι συγκεντρώνουν συνήθως τα  σκουπίδια τους
σε πλαστικές σακούλες. Οι σακούλες όταν γεµίσουν τοποθετούνται
σε µεγάλους κάδους οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι σε κάθε οικο-
δοµικό τετράγωνο. Με τη χρήση των κάδων τα σκουπίδια δεν σκορ-
πίζονται στο δρόµο και προφυλάσσονται από τη βροχή. Αν δεν κα-
θαρίζονται οι κάδοι τότε µυρίζουν και µπορεί να προκαλέσουν προ-
βλήµατα υγείας. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα (π.χ. κάθε µέρα) περ-

νάει απορριµµατοφόρο µε προσωπικό και αδειάζει τους κάδους. Τα απορριµµατοφόρα όταν δεν είναι νέ-
ας τεχνολογίας και  είναι ανοιχτά πίσω µυρίζουν και επιτρέπουν στα σκουπίδια να διασκορπίζονται στο δρό-
µο οπότε  µπορεί να προκαλέσουν προβλήµατα υγείας. Το κόστος συλλογής των απορριµµάτων υπολογί-

ζεται (σε τιµές 2002) σε 15 έως 35 ευρώ ανά τόνο.
Όταν ο χώρος διάθεσης των απορριµµάτων είναι µακριά

από την κατοικηµένη περιοχή τότε οργανώνεται σταθµός µε-
ταφόρτωσης των απορριµµάτων. Στους σταθµούς µεταφόρ-
τωσης των απορριµµάτων τα σκουπίδια από 3 έως 4 απορριµ-
µατοφόρα φορτώνονται σε φορτηγό κοντέινερ. Με το φορτη-
γό κοντέινερ µεταφέρονται τα απορρίµµατα σε χώρους υγειο-
νοµικής ταφής. Οι σταθµοί µεταφόρτωσης απορριµµάτων είναι
χρήσιµοι σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές που απέχουν αρκε-
τά από τους χώρους διάθεσης των απορριµµάτων. Με αυτό
τον τρόπο βελτιώνεται η κυκλοφορία στους δρόµους και εξοι-
κονοµούνται χρήµατα.

Οι σκουπιδοφάγοι είναι ειδικοί µύλοι, τοποθετηµένοι στο νεροχύτη, ικανοί να αλέσουν όλα τα µη µεταλ-
λικά, γυάλινα ή άλλα πολύ σκληρά αντικείµενα. Το πλεονέκτηµά τους είναι ότι αν η χρήση τους είναι γενική
για έναν οικισµό µπορεί να αποφευχθεί τόσο η συλλογή και µεταφορά όσο και η απόθεση. Χρειάζεται όµως
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να κατασκευαστεί ειδική εγκατάσταση σε κάθε κτίριο και να υπάρχει πολύ µεγαλύτερης δυναµικότητας κέ-
ντρο επεξεργασίας λυµάτων. Έτσι, γίνεται δυσκολότερα ο καθαρισµός των υγρών αποβλήτων.

Το σύστηµα συλλογής των απορριµµάτων µε τη χρήση  ρεύµατος αέρα ή υποπίεσης έχει εφαρµοστεί
σε αρκετές περιοχές στην Σκανδιναβία και στις ΗΠΑ. Η εγκατάσταση αποτελείται από ένα σύστηµα σωλη-
νώσεων και συλλεκτήρων. Το σύστηµα σωληνώσεων και συλλεκτήρων είναι εύκολο να κατασκευαστεί όταν
σχεδιάζεται και κατασκευάζεται ένας οικισµός από την αρχή και όχι σε πόλεις ήδη αναπτυγµένες. Τα οι-
κιακά του απορρίµµατα τοποθετούνται σε ειδικές υποδοχές οι οποίες υπάρχουν µέσα στο σπίτι. Με την
εφαρµογή ρεύµατος αέρα ή υποπίεσης τα απορρίµµατα αποµακρύνονται από τις σωληνώσεις και διοχετεύονται
σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους επεξεργασίας ή εναλλακτικά σε οχήµατα. Τα πλεονεκτήµατα της συ-
γκεκριµένης µεθόδου είναι ότι περιορίζονται τα προβλήµατα µεταφοράς, θορύβου και οσµής  των σκουπι-
διών και χρειάζονται λιγότεροι εργάτες για τη συλλογή των απορριµµάτων.

1.9. ¢È¿ıÂÛË ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ

Μέχρι το 1994, στην Ελλάδα τα απορρίµµατα κατέληγαν
στις χωµατερές. Στις χωµατερές γίνεται απλώς απόθεση
των απορριµµάτων σε ένα σκαµµένο µέρος, χωρίς επε-
ξεργασία του υπεδάφους και ακολουθεί κάλυψή τους µε χώ-
µα όταν γεµίσει ο χώρος µε σκουπίδια. Η απρογραµµάτιστη
λειτουργία χωµατερών µπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύ-
πανση των υπόγειων νερών της περιοχής. Υπάρχουν κίν-
δυνοι πυρκαγιάς τους καλοκαιρινούς µήνες. Οι εργαζό-
µενοι στις χωµατερές και οι κάτοικοι των γύρω περιοχών µπορεί να αντιµετωπίσουν προβλήµατα υγείας.

Το 1997 στην Ελλάδα είχαν καταγραφεί 4.850 χώροι απόρριψης απορριµµάτων από τους οποίους οι 3.430
ήταν παράνοµοι και δεν τηρούσαν κάποιες προδιαγραφές ενώ οι 1.420 ήταν νόµιµοι. Αρκετές από τις νό-
µιµες χωµατερές διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν κοντά σε επιφανειακά νερά (χειµάρρους, ποτάµια, ακτές).
Σήµερα οι κυριότερες µέθοδοι διαχείρισης των οικιακών απορριµµάτων είναι οι ακόλουθες, µερικές από
τις οποίες µπορούν να εφαρµοστούν σε συνδυασµό:
• η υγειονοµική ταφή,
• η παραγωγή βιοαερίου,
• η καύση,
• η παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (compost),
• η ανακύκλωση.

1.9.1. ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎ‹ Ù·Ê‹

Στη µέθοδο της υγειονοµικής ταφής τα απορρίµµατα τοποθετούνται σε κατάλληλα διαµορφωµένους και στε-
γανοποιηµένους χώρους και σκεπάζονται µε χώµα. Τα υγρά, «στραγγίσµατα» που δηµιουργούνται υφί-
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στανται επεξεργάσία  µαζί µε τα υγρά αστικά απόβλητα. Για την επιλογή
χώρου διαθέσεως των απορριµµάτων πρέπει να υπάρχει καλή Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία οφείλει να περιλαµβάνει και αξιο-
λογεί στοιχεία από τις ακόλουθες µελέτες:
• Υδρολογική – κλιµατολογική µελέτη της περιοχή για να εκτιµηθεί η

ποσότητα των νερών που δέχεται κάθε χρόνο η περιοχή.
• Υδρογεωλογική για να µελετηθεί  ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας

και για να βρεθεί η στάθµη του και η κίνηση του νερού.
• Γεωλογική µελέτη των πετρωµάτων της περιοχής και των πιθανών γε-

ωχηµικών µηχανισµών. 
• Κυκλοφοριακή για τον καθορισµό της βέλτιστης πρόσβασης στο χώρο υγειονοµικής ταφής.
• Χωροταξική ώστε να εξασφαλιστεί και η απόσταση από κατοικηµένη περιοχή.
Στα νησιά και τις ορεινές περιοχές είναι πιο δύσκολο να βρεθεί κατάλληλος χώρος για υγειονοµική ταφή
επειδή οι περιοχές παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες. Στα νησιά είναι περιορισµένη η διαθέσιµη γη. Επικρατούν
δυνατοί άνεµοι και υπάρχει έντονη εποχιακή διακύµανση των παραγόµενων οικιακών απορριµµάτων. Στις
ορεινές περιοχές το οδικό δίκτυο είναι ανεπαρκές. Υπάρχει περιορισµένη διαθέσιµη γη, µεγάλες κλίσεις,
συχνά τα πετρώµατα είναι καρστικά µε µεγάλες ρωγµές ενώ οι αποκλεισµοί το χειµώνα λόγω κακών καιρι-
κών συνθηκών δεν είναι σπάνιοι.

Μετά την επιλογή του χώρου το επόµενο στάδιο είναι η διαµόρφωση
και η στεγανοποίησή του. Πρώτα τοποθετείται µία στρώση από άργιλο
πάχους 0,30 µέτρων περίπου. Πάνω από το στρώµα αργίλου τοποθε-
τούνται δύο πλαστικές µεµβράνες από αιθυλένιο και προπυλένιο για να
µην ρυπαίνουν τα στραγγίσµατα των σκουπιδιών το υπέδαφος. Πάνω
από τις δύο πλαστικές µεµβράνες υπάρχει ένα στρώµα από χαλίκι. Μέ-
σα στο στρώµα χαλικιού έχουν τοποθετηθεί διάτρητοι αγωγοί για τη συλ-
λογή των στραγγισµάτων.

Τα απορρίµµατα αποτίθενται κατά στρώµατα τα οποία διαχωρίζονται
µεταξύ τους µε στρώµατα χώµατος ή άµµου. Τα απορρίµµατα συµπιέ-
ζονται µε τη διέλευση βαρειών οχηµάτων. Όταν γεµίσει µια περιοχή του
χώρου υγειονοµικής ταφής καλύπτεται µε στρώµα άµµου και χαλίκι.

Για να επιτευχθεί µεγαλύτερη συµπίεση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ει-
δικό µηχάνηµα το οποίο δεµατοποιεί τα
απορρίµµατα. Τα ογκώδη απορρίµµατα
όπως είναι τα παλιά έπιπλα τοποθετούνται
στο πυθµένα του χώρου υγειονοµικής τα-
φής. Με την πίεση των ανώτερων στρω-
µάτων και τη διάβρωση-αποσάθρωση των ογκωδών απορριµµάτων µειώνε-
ται ο όγκος τους. Κατακόρυφα προς τον πυθµένα τοποθετούνται διάτρητοι
σωλήνες για να αποµακρύνεται ή για να συλλέγεται το παραγόµενο βιοαέριο.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του χώρου υγειονοµικής ταφής πραγµατο-
ποιείται διαχείριση των στραγγισµάτων, και του παραγόµενου βιοαερίου. Τα
στραγγίσµατα υποβάλλονται σε επεξεργασία και µετατρέπονται σε νερό εν-
δεχοµένως κατάλληλο για πότισµα. Το βιοαέριο το οποίο παράγεται µπορεί
να χρησιµοποιηθεί µε δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι απλώς να καίγεται
για να αποφευχθεί η δηµιουργία εκρηκτικού µίγµατος µε τον αέρα. Η ανεξέ-
λεγκτη έκλυση βιοαερίου από το χώρο υγειονοµικής ταφής µπορεί να προ-
καλέσει έκρηξη και πυρκαγιά. Ο άλλος τρόπος είναι να χρησιµοποιείται για «τη-
λεθέρµανση» δηλαδή τη θέρµανση γειτονικών οικισµών ή για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες της εγκατάστασης.

Όταν ο χώρος υγειονοµικής ταφής γεµίσει τότε γίνονται οι εργασίες απο-
κατάστασης του χώρου. Τοποθετείται µία πλαστική µεµβράνη για να περιο-
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ριστεί η είσοδος όµβριων υδάτων στα απορρίµµατα. Τοποθετούνται διάφορα στρώµατα χώµατος για να
διαµορφωθεί ο χώρος και για να καλλιεργηθούν φυτά. Οι διαµορφωµένοι χώροι µπορούν να χρησιµο-
ποιηθούν ως χώροι αναψυχής π.χ. γήπεδα κλπ.

Τα πλεονεκτήµατα της υγειονοµικής ταφής των απορριµµάτων είναι τα παρακάτω:
J Είναι µια µέθοδος µε σχετικά χαµηλό κόστος λειτουργίας.
J Είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσµα απορριµµάτων.
J Παράγεται βιοαέριο.
J Αξιοποιούνται οι χώροι υγειονοµικής ταφής µετά το τέλος της λειτουργίας τους.

Τα µειονεκτήµατα της µεθόδου υγειονοµικής ταφής είναι τα ακόλουθα:
L Υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης των υπόγειων υδάτων από διαρροές  στραγγισµάτων κατά την ατελή λει-

τουργία των χώρων υγειονοµικής ταφής.
L Το παραγόµενο βιοαέριο αν δεν τεθεί υπό έλεγχο µπορεί να προκαλέσει έκρηξη, πυρκαγιά.
L Η ανάκτηση ενέργειας δεν είναι συνήθως οικονοµικά συµφέρουσα.
L Στους κατοίκους των γειτονικών περιοχών προκαλείται ενόχληση λόγω θορύβου, οσµών και διέλευσης

οχηµάτων.
L Συχνά δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι για υγειονοµική ταφή (ΧΥΤΑ) και λόγω παρανοήσεων και σύγ-

χυσης που υφίσταται σε πολλούς κατοίκους µεταξύ ΧΥΤΑ και απλών χωµατερών, οι κάτοικοι διαφόρων
περιοχών αντιδρούν στην εγκατάστασή τους. 

¶›Ó·Î·˜ 2. Χρόνοι αποικοδόµησης διάφορων υλικών στους χώρους υγειονοµικής ταφής

ΑΝΤΙΚΕIΜΕΝΟ ΧΡOΝΟΣ ΑΠΟΙΚΟ∆OΜΗΣΗΣ

εισιτήριο λεωφορείου 2 – 4 εβδοµάδες
βαµβακερό ύφασµα 1 – 5 µήνες

σχοινί 3 – 14 µήνες
µάλλινο ύφασµα 1 χρόνο

βαµµένο ξύλο 13 χρόνια
τενεκεδάκι κονσέρβας 50 – 100 χρόνια

αλουµινένιο κουτί 100 – 200 χρόνια
πλαστικό µπουκάλι 450 περίπου χρόνια
γυάλινο µπουκάλι άγνωστο

Η φύση του κάθε υλικού και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν, (ήλιος, αέρας, θερµοκρασία, υγρασία, πίε-
ση) καθορίζουν το ρυθµό αποικοδόµησης των υλικών.  Τα πλαστικά και το αλουµίνιο, παρά το γεγονός ότι δεν
προκαλούν τοξική ρύπανση, χαρακτηρίζονται από χαµηλούς ρυθµούς αποικοδόµησης και για το λόγο αυτό θε-
ωρούνται από τα λιγότερο φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.

1.9.2. ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ÈÔ·ÂÚ›Ô˘

Με ζύµωση του οργανικού κλάσµατος των οικιακών απορριµµάτων απουσία αέρα παρά-
γεται βιοαέριο. Το βιοαέριο αποτελείται κατά κύριο λόγο, (>90%), από ίσα µέρη διοξειδίου
του άνθρακα (CO2) και µεθανίου (CH4). Σε µικρές ποσότητες περιέχει αµµωνία (ΝΗ3), υδρο-
γόνο (Η2), υδρόθειο (Η2S), άζωτο (N2) και οξυγόνο (O2). Η σύσταση του βιοαερίου δεν είναι
σταθερή αλλά εξαρτάται από:
• Τη φύση – σύσταση του οργανικού κλάσµατος το οποίο χρησιµοποιείται.
• Το είδος των αναπτυσσόµενων µικροοργανισµών.
• Τη θερµοκρασία, την πίεση και τις ακτινοβολίες που καθορίζουν αποφασιστικά ποιοι

µικροοργανισµοί θα αναπτυχθούν.
Η παραγωγή βιοαερίου για να είναι οικονοµικά και περιβαλλοντικά αποδεκτή χρειάζεται να
συνδυάζεται και µε άλλες µεθόδους διαχείρισης απορριµµάτων.
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1.9.3. ∫·‡ÛË ÛÙÂÚÂÒÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ

Με την καύση των στερεών απορριµµάτων επιδιώκεται η µετατροπή των οργανικών ενώσεων σε διοξείδιο
του άνθρακα και νερό. Για να είναι δυνατή και οικονοµικά συµφέρουσα ως µέθοδο η καύση των απορριµ-
µάτων θα πρέπει:
• Τα απορρίµµατα να περιέχουν πάνω από 40% υλικά που καίγονται.
• Η υγρασία να είναι µικρότερη από 50%.
• Η παραγόµενη στάχτη να µη ξεπερνά το 25% του όγκου των απορριµµάτων.
Στον πίνακα 3 δίνεται η θερµογόνος αξία διάφορων στερεών απορριµµάτων.

¶›Ó·Î·˜ 3. Θερµογόνος αξία διάφορων στερεών απορριµµάτων

ΕΙ∆ΟΣ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΑΞΙΑ (kcal/kg)

οικιακά απορρίµµατα 1.800
πετρελαιοειδή 8.800
παλιά λάστιχα 8.300

πλαστικά 7.000 – 11.000
δέρµατα 4.020

παλιό χαρτί 4.050

Η εγκατάσταση καύσης περιλαµ-
βάνει µια βασική µονάδα η οποία
ονοµάζεται καυστήρας. Στον καυ-
στήρα µεταφέρονται τα σκουπίδια
µε κυλιόµενες ταινίες και καίγονται.
Η θερµότητα από την καύση των
σκουπιδιών ζεσταίνει νερό. Το νερό
µετατρέπεται σε ατµό και χρησιµο-
ποιείται για την παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας. Η παραγόµενη στά-
χτη αποµακρύνεται από τον καυ-
στήρα κατά περιοδικά διαστήµα-
τα. Η στάχτη µεταφέρεται µε φορ-
τηγά για ταφή σε χώρους ειδικούς για απόθεση τοξικών ουσιών. Τα καυσαέρια διοχετεύονται σε συστήµα-
τα πλύσης και φίλτρα προκειµένου να κατακρατηθούν οι βλαβερές ουσίες οι οποίες περιέχονται. Στη συνέ-
χεια διοχετεύονται σε διάλυµα βάσεως για να εξουδετερωθούν τα οξέα. Τα επεξεργασµένα καυσαέρια ελευ-
θερώνονται στο περιβάλλον από ψηλές καµινάδες. Με την καύση, εκτός από διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
και νερό (Η2Ο), παράγεται µονοξείδιο του άνθρακα (CO), οξείδια του αζώτου (ΝΟx), οξείδια του θείου (SOx)
και αιωρούµενα σωµατίδια (αιθάλη). Τα πλεονεκτήµατα της καύσης των απορριµµάτων είναι τα ακόλουθα:
J Μειώνεται σηµαντικά µέχρι και 90% ο όγκος των απορριµµάτων προς τελική απόθεση.
J Παράγεται (ανακτάται) περισσότερη ενέργεια σε σχέση µε τη µέθοδο παραγωγής βιοαερίου.
J Αποτελεί τον καλύτερο τρόπο επεξεργασίας των νοσοκοµειακών απορριµµάτων.
J Πρακτικά, εφόσον η καύση γίνεται σε υψηλές θερµοκρασίες, όλες οι οργανικές ενώσεις µετατρέπονται
σε ανόργανες.

Τα µειονεκτήµατα της καύσης των απορριµµάτων είναι τα ακόλουθα:
L Το κόστος κατασκευής ενός εργοστασίου καύσεως απορριµµάτων είναι υψηλό.
L Λειτουργικά η καύση κοστίζει αρκετά περισσότερο από την υγειονοµική ταφή.
L Τα καυσαέρια που παράγονται συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και αν η καύση δε γίνει σε

αρκετά υψηλές θερµοκρασίες ίσως να περιέχουν τοξικές ουσίες (π.χ. διοξίνες).
L Η στάχτη από την καύση των απορριµµάτων θεωρείται τοξικό απόβλητο και χρειάζεται ειδικό χώρο ταφής.
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1.9.4. ¶·Ú·ÁˆÁ‹ Â‰·ÊÔ‚ÂÏÙÈˆÙÈÎÔ‡ (ÏÈ·ÛÌ·ÙÔÔ›ËÛË)

Η παραγωγή εδαφοβελτιωτικού είναι µια διαδικασία µε την οποία πραγµατοποιείται αποικοδόµηση του οργα-
νικού κλάσµατος των απορριµµάτων από αποικοδοµητές. Το προϊόν το οποίο παράγεται (compost), θεωρεί-
ται βοηθητικό των γεωργικών δραστηριοτήτων. Το προϊόν που παράγεται δεν είναι λίπασµα γιατί δεν περιέχει
φώσφορο και άζωτο. Βοηθάει στη γονιµότητα των εδαφών αυξάνοντας την ικανότητά τους να κατακρατούν
οξυγόνο και νερό. Μέσω αυτών των ιδιοτήτων του συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η διαδικασία παραγωγής εδαφοβελτιωτικού περιλαµβάνει τρία στάδια:
• Στάδιο προεπεξεργασίας.
• Στάδιο παραγωγής εδαφοβελτιωτικού.
• Στάδιο εξευγενισµού.
Στο στάδιο της προεπεξεργασίας ελαττώνεται ο όγκος των απορριµµάτων και διαχωρίζεται το ζυµώσιµο
κλάσµα το οποίο µπορεί να µετατραπεί σε εδαφοβελτιωτικό. Γίνεται διαχωρισµός και ανάκτηση υλικών όπως
είναι το γυαλί, τα µέταλλα, τα πλαστικά και ενδεχοµένως το χαρτί. Παλαιότερα στο στάδιο αυτό δεν δινόταν
αρκετή προσοχή µε αποτέλεσµα το εδαφοβελτιωτικό να περιέχει συχνά µεγάλο ποσοστό από θραύσµατα
γυαλιού ή µικρά κοµµάτια πλαστικού και µετάλλου. Οι γεωργοί δεν το χρησιµοποιούσαν λέγοντας χαρα-
κτηριστικά «θα γεµίσουµε τον αγρό µας µε σκουπίδια!».

Το στάδιο παραγωγής εδαφοβελτιωτικού αποτελείται από τα επιµέρους στάδια της ζύµωσης και της
ωρίµανσης. Το στάδιο της ζύµωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µε τη χρήση βιοαντιδραστήρων είτε µε
τη συγκέντρωση του οργανικού υπολείµµατος σε σωρούς. Πραγµατοποιείται µια αερόβια βιολογική αποι-
κοδόµηση του οργανικού κλάσµατος µε τη δράση διάφορων βακτηρίων, ακτινοµυκήτων κλπ. Οι παράγο-
ντες που επηρεάζουν τη ζύµωση είναι η επάρκεια οξυγόνου, η υγρασία, η θερµοκρασία, ο λόγος άνθρακα
(C) προς άζωτο (N) στο µίγµα και το µέγεθος των σωµατιδίων.

Κατά τη µέθοδο ζύµωσης σε σωρούς τα απορρίµµατα
τοποθετούνται σε σωρούς στο ύπαιθρο συνήθως κάτω από
υπόστεγα. Η περίοδος ζύµωσης εξαρτάται από τις κλιµα-
τολογικές συνθήκες και κυµαίνεται από 3 έως 6 µήνες. Οι
αερόβιες συνθήκες εξασφαλίζονται µε παροχή αέρα από
το περιβάλλον και ενδεχόµενη ανάδευση. Το πλεονέκτηµα
της µεθόδου ζύµωσης σε σωρούς είναι το χαµηλό κόστος
επένδυσης και λειτουργίας. Το µειονέκτηµα είναι η απαίτη-
ση µεγάλης έκτασης γης και οι µακροί χρόνοι ζύµωσης, κα-
θώς και η ανοµοιογένεια της σύστασης από σωρό σε σωρό. 

Τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου ζύµωσης σε βιοαντιδραστήρες είναι ο µικρός χρόνος που απαιτείται για
τη ζύµωση, η οµοιογένεια του τελικού ζυµώσιµου κλάσµατος και η παραγωγή καλής ποιότητας προϊόντος.
Ο χρόνος ζύµωσης κυµαίνεται από λίγες µέρες έως λίγες εβδοµάδες. Το µειονέκτηµα είναι το υψηλό κό-
στος εγκατάστασης και λειτουργίας.

Το στάδιο της ωρίµανσης έχει ως στόχο τη σταθεροποίηση του παραγόµενου προϊόντος. Η ωρίµανση
γίνεται πάντα σε σωρούς στο ύπαιθρο, συνήθως κάτω από υπόστεγα. Μετά από ένα χρονικό διάστηµα το
προϊόν οδηγείται στο τµήµα τελικής επεξεργασίας- εξευγενισµού (ραφινάρισµα). Με τον εξευγενισµό το
εδαφοβελτιωτικό απαλλάσσεται από µικρά µεταλλικά, γυάλινα και πλαστικά κοµµάτια και λαµβάνει την τε-
λική µορφή του, σε κάποιες περιπτώσεις αναµιγνυόµενο µε χώµα, τύρφη κλπ.

Τα πλεονεκτήµατα της διαδικασίας παραγωγής βελτιωτικού εδάφους είναι τα εξής:
J Είναι µια µέθοδος που δεν βλάπτει το περιβάλλον.
J Το εδαφοβελτιωτικό βελτιώνει το πορώδες του χώµατος, την ικανότητα συγκράτησης νερού, το pH και

τη µικροβιακή πανίδα του εδάφους.
J Η παραγωγή εδαφοβελτιωτικού µπορεί να συνδυαστεί µε ανακύκλωση υλικών.

Τα µειονεκτήµατα της παραγωγής εδαφοβελτιωτικού είναι τα ακόλουθα:
L Το εδαφοβελτιωτικό περιέχει συχνά  µικρά κοµµάτια γυαλιού, µετάλλων και πλαστικών που καθιστούν δύ-

σκολο το χειρισµό και αποδοχή του.
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L Μορεί να αναπτυχθούν παθογόνοι µικροοργανισµοί αν δεν τηρηθούν όλοι οι όροι.
L Αν δεν γίνει καλή προεργασία ενδέχεται να υπάρχουν  βαρέα µετάλλα (Pb, Hg) στο ζυµώσιµο κλάσµα,

που κάνει το παραγόµενο εδαφοβελτιωτικό ακατάλληλο για χρήση στη γεωργία.
L ∆εν υπάρχει µεγάλη ζήτηση για εδαφοβελτιωτικό στην αγορά δεδοµένου ότι η αύξηση παραγωγής που

προκαλεί είναι ελάχιστη.
Το εδαφοβελτιωτικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη γεωργία, σε θερµοκήπια, σε πάρκα και στην αποκατά-
σταση παλιών λατοµείων .

1.9.5. ∞Ó·Î‡ÎÏˆÛË ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ

Η µέθοδος αποτελείται από το στάδιο διαχω-
ρισµού διαφορετικών υλικών στην πηγή και
το στάδιο δηµιουργίας των καινούργιων προ-
ϊόντων. Τα κύρια υλικά στα οποία επιδιώκεται
να γίνει ανακύκλωση είναι το χαρτί, το γυαλί,
τα πλαστικά, το αλουµίνιο και άλλα µέταλλα.

Οι πολίτες ενθαρρύνονται να τοποθετούν
τα απορρίµµατα, ανάλογα µε τα υλικά από τα
οποία είναι φτιαγµένα, σε κάδους διαφορετι-
κού χρώµατος. Η συγκεκριµένη διαδικασία
ονοµάζεται διαχωρισµός των απορριµµάτων
στην πηγή. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα οι
κάδοι αδειάζονται από ειδικά απορριµµατο-
φόρα των δήµων ή των εταιριών ανακύκλω-
σης. Τα απορρίµµατα οδηγούνται στις ειδικές
µονάδες για ανακύκλωση.

Ένας άλλος τρόπος διαλογής των απορ-
ριµµάτων µε βάση τα υλικά κατασκευής τους
είναι η µηχανική διαλογή. Εφαρµόζεται όταν δεν γίνεται διαχωρισµός των απορριµµάτων στην πηγή. Τα
απορρίµµατα αποτίθενται από φορτηγά σε ειδικό χώρο στον οποίο γίνεται ανάµιξή τους. Στη συνέχεια δια-
βιβάζονται σε κυλιόµενες ταινίες στις οποίες γίνεται αρχικά χειρωνακτική διαλογή µεγάλων αντικειµένων από
χαρτί, γυαλί, πλαστικά και µέταλλα. Με τη διαβίβαση αέρα αποµακρύνονται από την κύρια µάζα των απορ-
ριµµάτων τα ελαφρά υλικά όπως είναι το χαρτί,  τα πλαστικά και τα υφάσµατα. Τα ελαφρά υλικά διαχωρί-
ζονται στο επόµενο στάδιο της επεξεργασίας τους χειρωνακτικά ή µε µηχανικό τρόπο. Η υπόλοιπη µάζα των
απορριµµάτων διέρχεται από µαγνήτες στους οποίους συγκρατούνται τα απορρίµµατα τα οποία αποτελο-
ύνται από σίδηρο ή µαγνητιζόµενα κράµατά του. Η παραλαβή των άλλων µετάλλων γίνεται χειρωνακτικά ή
µε βάση το ειδικό τους βάρος. Τα απορρίµµατα στη συνέχεια διέρχονται από κόσκινα στα όποια γίνεται η
παραλαβή του γυαλιού και άλλων βαρέων υλικών. Το υπόλοιπο των απορριµµάτων είναι κυρίως υπολείµ-
µατα τροφών τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για παραγωγή βιοαερίου ή για λιπασµατοποίηση.

Με την εφαρµογή της µηχανικής διαλογής µειώνεται η ποσότητα των απορριµµάτων που οδηγούνται για
ταφή κατά 70%. Τα υπολείµµατα από τη µηχανική διαλογή είναι κυρίως αδρανή υλικά. Για να είναι οικονο-
µικά βιώσιµη η µηχανική διαλογή θα πρέπει να εφαρµόζεται συστηµατικά σε πόλεις στις οποίες παράγονται
µεγάλες ποσότητες απορριµµάτων.

Με την ανακύκλωση των οικιακών απορριµµάτων εξοικονοµούνται σηµαντικές ποσότητες πρώτων υλών.
Περιορίζεται σηµαντικά η ποσότητα των απορριµµάτων η οποία οδηγείται για ταφή. Χρειάζεται όµως µεγά-
λη συµµετοχή των κατοίκων µιας περιοχής, ιδιαίτερα σε συστήµατα διαλογής στην πηγή, για να είναι οικο-
νοµικά συµφέρουσα.
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1.10. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙË ÌË ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ

Η µη σωστή διαχείριση των οικιακών απορριµµάτων µπορεί να προκαλέσει
σοβαρά περιβαλλοντικά και υγειονοµικά προβλήµατα. Προβλήµατα λό-
γω µη σωστής διαχείρισης των οικιακών απορριµµάτων συχνά παρατη-
ρούνται στην Ελλάδα και στις άλλες Μεσογειακές χώρες. Τα συχνότε-
ρα προβλήµατα που παρατηρούνται είναι τα ακόλουθα:
• Ρύπανση και µόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων νερών µιας

περιοχής.
• Παραγωγή επικίνδυνων καυσαερίων κατά τη µη συστηµατική καύση

των απορριµµάτων.
• Αισθητική υποβάθµιση µιας περιοχής από την ανεξέλεγκτη απόρρι-

ψη σκουπιδιών.
• Πιθανή πρόκληση πυρκαγιών τους θερινούς µήνες στις χωµατερές.
• Τα διάσπαρτα µικροαντικείµενα µπορεί να αποτελέσουν αιτία για τη

θανάτωση διάφορων οργανισµών. Κάθε µέρα στη Μεσόγειο πεθαί-
νουν 10.000 ψάρια επειδή καταπίνουν αιχµηρά µικροαντικείµενα. Κά-
θε χρόνο 1.000.000 πουλιά πεθαίνουν εξαιτίας των πλαστικών τα
οποία υπάρχουν διάσπαρτα.

• Τα διάκενα τα οποία υπάρχουν µεταξύ των απορριµµάτων είναι ιδανικοί χώροι για τη διαβίωση τρωκτι-
κών, κουνουπιών, µυγών και άλλων εντόµων. Οι οργανισµοί αυτοί µεταφέρουν στο σώµα τους ιούς, βα-
κτήρια και πρωτόζωα. Ορισµένοι από τους οργανισµούς αυτούς είναι παθογόνοι για τον άνθρωπο ή άλ-
λους ανώτερους ζωικούς οργανισµούς και µπορούν να προκαλέσουν µολυσµατικές ασθένειες.

• Η απόρριψη των στερεών απορριµµάτων σε ρέµατα ή δίπλα στις ακτές έχει ως αποτέλεσµα να ρυπαί-
νεται το νερό τόσο άµεσα όσο και έµµεσα λόγω τοπικών ανοξικών συνθηκών. Οι αποικοδοµητές κατα-
ναλώνουν το οξυγόνο που υπάρχει στο νερό για να αποικοδοµήσουν τα ζυµώσιµα συστατικά των σκου-
πιδιών. Λόγω της έλλειψης οξυγόνου τα ψάρια δεν µπορούν να ζήσουν και πεθαίνουν ή µεταναστεύουν
σε άλλες περιοχές.

1.11. ¡ÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ

Η διαχείριση των οικιακών απορριµµάτων καθορίζεται από τη νοµοθεσία του Ελληνι-
κού κράτους και από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελ-
λάδα µε βάση τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει µέχρι το 2005 να πε-
τύχει ανακύκλωση των παραγόµενων απορριµµάτων σε ποσοστό 25 – 45%.

Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η διαχείριση των απορριµµάτων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι ακόλουθες:
• Αρχή της πρόληψης (prevention).
• Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
• Αρχή της προβλεπτικότητας (precautionary principle).
• Αρχή της τοπικότητας/επικουρικότητας (subcidiarity principle).

Οι κυριότερες επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των απορ-
ριµµάτων είναι οι ακόλουθες:
• Πρόληψη.
• Ανακύκλωση.
• Βελτιστοποίηση των µεθόδων τελικής διάθεσης των απορριµµάτων.
• Αποκατάσταση παλαιών χώρων απόθεσης αποβλήτων.
Για τα προϊόντα τα οποία χρησιµοποιούν ανακυκλώσιµα υλικά και δεν βλάπτουν το περι-
βάλλον έχουν δηµιουργηθεί ειδικά σήµατα. Η Γερµανία έχει δηµιουργήσει την πράσινη βού-
λα ενώ για τα οικολογικά προϊόντα δηµιούργησε το «γαλάζιο άγγελο». Λίγα χρόνια αρ-
γότερα από τη δηµιουργία των γερµανικών σηµάτων  η Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιούργησε
το δικό της σήµα για τα οικολογικά προϊόντα.
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Τα οπωροκηπευτικά τα οποία παράγονται χωρίς τη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων ονοµάζονται
«προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας» ή «βιολογικά προϊόντα». Πέραν αυτών υπάρχουν τα φιλικά προς το πε-
ριβάλλον προϊόντα τα οποία συχνά χαρακτηρίζονται ως “οικολογικά”. Τα οικολογικά προϊόντα έχουν τις ίδιες
ιδιότητες µε τα προϊόντα τα οποία παράγονται από νέες πρώτες ύλες αρκεί να έχουν τηρηθεί οι διαδικασί-
ες ανακύκλωσης των υλικών.

1.12. ™ËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

Σήµερα (2003) σε κάθε δήµο υπεύθυνη για τη διαχείριση των οικιακών απορριµµάτων είναι η τοπική αυτο-
διοίκηση. Στον Ελληνικό χώρο οργανωµένη συλλογή και µεταφορά των οικιακών αποβλήτων πραγµατο-
ποιείται για το 85% κατά βάρος των παραγόµενων αποβλήτων ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αντιστοιχεί σε
αγροτικές αραιοκατοικηµένες και ορεινές περιοχές όπου δεν υφίσταται οργανωµένο δίκτυο.

Από το σύνολο των οικιακών απορριµµάτων που παράγονται το 8,7% ανακυκλώνεται ενώ το υπόλοιπο
91,3% διατίθεται σε χώρους υγειονοµικής ταφής ή χωµατερές. Οι χώροι διάθεσης των οικιακών απορριµ-
µάτων είναι περίπου 5.000. Στις αρχές του 2003 οι ανεξέλεγκτες χωµατερές είναι περίπου 1.400. Στα σχέ-
δια του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι να κλείσουν όλες οι ανεξέλεγκτες χωµατερές µέχρι το 2006. Τα
υλικά στα οποία γίνεται ανακύκλωση είναι το χαρτί, τα µέταλλα, το πλαστικό και το γυαλί σε ποσοστό 21%
επί των συνολικά απορριπτόµενων ποσοτήτων τους. Τα επικίνδυνα οικιακά απορρίµµατα συλλέγονται µαζί
µε τα άλλα σκουπίδια και οδηγούνται προς ταφή.

Στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη διαχείριση των απορριµµάτων συµβάλλουν οι πε-
ριβαλλοντικές οργανώσεις µε τις δραστηριότητές τους, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µε τα ρεπορτάζ, οι δήµοι
µε προγράµµατα ανακύκλωσης. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούν προγράµ-
µατα για τη σωστή διαχείριση των απορριµµάτων. Στα σχολεία πραγµατοποιούνται προγράµµατα περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης µε θέµα τα απορρίµµατα. Σκιτσογράφοι εφηµερίδων ασχολούνται συχνά στις γελοιογραφίες
τους µε το θέµα αυτό. Ακόµη και ζωγράφοι και στιχουργοί έχουν ασχοληθεί µε ποικίλους τρόπους µε τα σκου-
πίδια. 

1.13. ¢È¿ıÂÛË ÔÁÎˆ‰ÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ

1.13.1. ¢È·¯Â›ÚÈÛË Ì·˙ÒÓ Î·È ·‰Ú·ÓÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ·fi ¯ˆÌ·ÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜

Μέχρι το 2002 οι εργολάβοι πετούσαν τα µπάζα από
τις οικοδοµές ανεξέλεγκτα είτε στο περιβάλλον είτε
στις χωµατερές. Στα µπάζα όµως περιέχονται υλικά
τα οποία µπορούν να ανακυκλωθούν όπως είναι κου-
φώµατα και πόρτες από αλουµίνιο ή ξύλο, καλώδια,
γυαλί και κυρίως το  ίδιο το µπετόν που µπορεί να δώ-
σει χαλίκι, άµµο κλπ.

Σύµφωνα µε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από
το 2003 θα συλλέγονται από τα µπάζα τα υλικά τα οποία
µπορούν να ανακυκλωθούν. Η υπόλοιπη ποσότητα των
µπαζών θα οδηγείται στους χώρους υγειονοµικής ταφής
ή θα χρησιµοποιείται για την ανάπλαση των χώρων παλιών
λατοµείων κλπ.

Μεγάλη είναι και η ποσότητα των αδρανών υλικών τα
οποία παράγονται σε µεγάλα έργα υποδοµής όπως είναι
η κατασκευή δρόµων. Πρόσφατα στην Αττική τα αδρανή
υλικά από τα έργα υποδοµής χρησιµοποιούνται σε µερι-
κές περιπτώσεις για την ανάπλαση παλιών λατοµείων ή
για επεκτάσεις λιµανιών.
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1.13.2. ¢È¿ıÂÛË ·ÏÈÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

Το 2001 κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα 3.415.196 αυτοκίνητα. Στην
Αθήνα η αναλογία κατοίκων – επιβατικών αυτοκινήτων είναι 2 προς
1. Ο µεγάλος αριθµός επιβατικών οχηµάτων προκαλεί κυκλοφορια-
κή συµφόρηση στους δρόµους ενώ το περιβάλλον επιβαρύνεται ση-
µαντικά από τα καυσαέρια. Η χρήση των µέσων µαζικής µεταφοράς
µπορεί να βοηθήσει στην επίλυση των παραπάνω προβληµάτων. Ένα
λεωφορείο µε 60 επιβάτες ισοδυναµεί µε 50 Ι.Χ. ή ταξί. Έχει τέσσε-
ρις φορές µικρότερη κατανάλωση ενέργειας ανά επιβάτη. Χρειάζε-
ται 12 φορές λιγότερο χώρο για να σταθµεύσει. Εκπέµπει από 2,5
έως 35 φορές λιγότερους ρύπους.

Τα παλιά αυτοκίνητα συνήθως στοιβάζονται σε χώρους οι οποίοι
ονοµάζονται νεκροταφεία αυτοκινήτων καταλαµβάνοντας µεγάλες
εκτάσεις γης. Αρκετά παλιά αυτοκίνητα είναι εγκαταλελειµµένα σε διάφορους χώρους προκαλώντας ρύ-
πανση του περιβάλλοντος και συνωστισµό. Για τη συλλογή των εγκαταλελειµµένων αυτοκινήτων υπεύθυνοι
είναι οι δήµοι και οι κοινότητες.

Σύµφωνα µε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 2006 η Ελλάδα εί-
ναι υποχρεωµένη να επαναχρησιµοποιεί και να ανακυκλώνει το 80% του βάρους
των αποσυρόµενων αυτοκινήτων. Το ποσοστό επαναχρησιµοποίησης και ανα-
κύκλωσης των παλιών οχηµάτων µέχρι το 2015 θα πρέπει να φτάσει το 85%.
Με την ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση των αυτοκινήτων εξοικονοµού-
νται πρώτες ύλες. Από το 2003 απαγορεύεται η χρήση των τοξικών µετάλλων,
υδράργυρου (Hg), µολύβδου (Pb), καδµίου (Cd) και εξασθενούς χρωµίου (Cr)
στην κατασκευή των αυτοκινήτων.

Σοβαρότατο πρόβληµα αποβλήτων που συνδέεται µε τα αυτοκίνητα αποτελεί το θέµα των ελαστικών.
Για την κατασκευή ενός ελαστικού αυτοκινήτου χρειάζονται περίπου 32 λίτρα πετρελαίου. Τα ελαστικά λό-
γω του σχήµατός τους καταλαµβάνουν σηµαντικές εκτάσεις στις χωµατερές. Χρειάζονται 50 – 80 χρόνια
για να αποσαθρωθούν και όχι πλήρως διασπαστούν.  Προσφέρουν ευνοϊκό υπόστρωµα για την ανάπτυξη
τρωκτικών, επιβλαβών εντόµων και παθογόνων οργανισµών. Πα-
ρουσιάζουν σηµαντικούς κινδύνους ανάφλεξης και η ανεξέλεγκτη
καύση τους ρυπαίνει σηµαντικά την ατµόσφαιρα και το έδαφος.

Για την αξιοποίηση των παλιών ελαστικών µε τρόπο φιλικό προς το
περιβάλλον προτείνονται οι ακόλουθες µέθοδοι:
• Αναγόµωση ελαστικών. Με την αναγόµωση αυξάνεται ο χρό-

νος ζωής των ελαστικών και µειώνεται ο αριθµός των ελαστικών
που αχρηστεύονται.

• Χρήση ελαστικών ως καυσίµων σε κατάλληλες µονάδες.
Ένας τόνος ελαστικών όταν καεί δίνει ίδιο ποσό ενέργειας µε 0,8
τόνους πετρελαίου και ανακτώνται 150 κιλά ατσαλόσυρµα. Η καύ-
ση των ελαστικών µπορεί να χρησιµοποιηθεί κυρίως στις τσιµε-
ντοβιοµηχανίες για την παραγωγή θερµικής ενέργειας. Εκεί επι-
τυγχάνεται και η δέσµευση του διοξειδίου του θείου από το άφθο-
νο ασβέστιο ως θειικό ασβέστιο και περιορίζεται σηµαντικότατα η
ρύπανση της ατµόσφαιρας.  Από ένα λάστιχο επιβατικού αυτοκι-
νήτου µπορεί να παραχθεί αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για να θερ-
µανθεί µια κατοικία για 24 ώρες.

• Κοπή των ελαστικών σε πολύ µικρά κοµµάτια για τη χρησι-
µοποίησή του σε ποικίλες χρήσεις: παραγωγή δαπέδων για
σπορ, µονωτικά υλικά, προσθήκη στην άσφαλτο για ασφαλτό-
στρωση δρόµων για µείωση του θορύβου κ.α.
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Με τη χρήση των αυτοκινήτων συνδέεται άµεσα και το πρόβληµα διάθεσης
των αποβλήτων των λιπαντικών.

Τα λιπαντικά-ορυκτέλαια είναι µίγµατα προϊόντων του πετρελαίου και έχουν
στόχο τη λίπανση των µερών της µηχανής. Χρησιµοποιούνται στα οχήµατα, στη βιο-
µηχανία, τα πλοία κ.α. Στην Ελλάδα παράγονται κάθε χρόνο 70.000 έως 100.000
τόνοι χρησιµοποιηµένων λιπαντικών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 5.000 έως
10.000 τόνοι χρησιµοποιηµένων λιπαντικών καταλήγουν σε υδάτινους αποδέκτες,
κυρίως στη θάλασσα προκαλώντας περιβαλλοντικά προβλήµατα. 1 λίτρο χρησι-
µοποιηµένου λιπαντικού είναι ικανό να ρυπάνει 1.000.000 λίτρα νερού. Η διάθε-
ση των λιπαντικών στη γη επηρεάζει τη γονιµότητα του εδάφους. Μεγάλη ποσότητα των χρησιµοποιηµένων
λιπαντικών αναµιγνύεται µε µαζούτ και στη συνέχεια χρησιµοποιείται ως καύσιµο σε βιοµηχανικές µονάδες
και πλοία ρυπαίνοντας οπωσδήποτε, λιγότερο ή περισσότερο, την ατµόσφαιρα.

Οι φιλικοί για το περιβάλλον τρόποι διαχείρισης των χρησιµοποιηµένων λιπαντικών είναι αφενός η ανα-
γέννησή τους και αφετέρου η καύση τους. Στη διαδικασία της αναγέννησης τα λιπαντικά φιλτράρονται για
να συγκρατηθούν οι ανεπιθύµητες ουσίες. Η ποιότητα των αναγεννηµένων ορυκτελαίων είναι ίδια µε αυτή
των λιπαντικών που χρησιµοποιούνται για πρώτη φορά. Για την παραγωγή 2,5 λίτρων λιπαντικού µηχανής
χρειάζεται να υποστούν επεξεργασία 170 λίτρα αργού πετρελαίου. Η ίδια ποσότητα λιπαντικού παράγεται
µε την αναγέννηση 4 λίτρων χρησιµοποιηµένων λιπαντικών.

Άλλος τρόπος χρήσης των ορυκτελαίων είναι η καύση τους σε ειδικές εγκαταστάσεις για την παραγω-
γή ηλεκτρικής ενέργειας. Με την καύση 8 λίτρων χρησιµοποιηµένων ορυκτέλαιων παράγεται αρκετή ηλεκ-
τρική ενέργεια για τη λειτουργία των συσκευών µιας κατοικίας για µία ηµέρα.

1.13.3. ¢È·¯Â›ÚÈÛË ·ÏÈÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ

Σήµερα, λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας έχουν κατασκευαστεί πολ-
λές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Αρκετοί άνθρωποι, λόγω αύ-
ξησης αναγκών, βλαβών, αλλά και λόγω της καταναλωτικής νοοτροπίας
που έχει αναπτυχθεί αντικαθιστούν σχετικά συχνά τις παλιές τους συσκευ-
ές µε καινούργιες. Οι µικρές ηλεκτρικές συσκευές µαζεύονται µαζί µε τα
υπόλοιπα οικιακά απορρίµµατα ενώ οι ογκώδεις, (ψυγεία, πλυντήρια, κου-
ζίνες) µαζεύονται ξεχωριστά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ηλεκτρικές και ηλεκ-
τρονικές συσκευές αποτελούν το 4 – 6% των δηµοτικών αποβλήτων.
Οι ηλεκτρικές συσκευές περιέχουν τοξικά µέταλλα όπως είναι ο µόλυβδος,
ο υδράργυρος, το κάδµιο και το χρώµιο. Στις τηλεοράσεις µε καθοδικές λυ-
χνίες η περιεκτικότητα σε οξείδιο του µολύβδου στο γυαλί ξεπερνάει το 25% κα-
τά βάρος. Η διάθεση των ηλεκτρικών συσκευών µε τα οικιακά απορρίµµατα
µπορεί να προκαλέσει ρύπανση του περιβάλλοντος από τοξικά µέταλλα. Ο µε-
γάλος όγκος των παλιών συσκευών απαιτεί µεγάλους χώρους για τη διάθεσή
τους.
Για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της διαχείρισης των παλιών ηλεκτρικών συ-
σκευών προτείνονται οι ακόλουθες µέθοδοι:
• Περιορισµός της κατανάλωσης και αντικατάστασης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών όταν

δεν έχουν σοβαρές βλάβες.
• ∆ραστικός περιορισµός µέχρι και απαγόρευση χρήσης τοξικών µετάλλων στην κατασκευή των ηλεκτρι-

κών συσκευών από το 2006.
• Ανάπτυξη και λειτουργία συστηµάτων ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης τµηµάτων ηλεκτρικών

και ηλεκτρονικών συσκευών σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα από το 2003.
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.2.
∞Ó·Î‡ÎÏˆÛË ÀÏÈÎÒÓ



2.1. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹

Ανακύκλωση είναι η διαδικασία συλλογής χρησιµοποιηµένων προϊόντων και συσκευασιών από διάφορα
υλικά και η επεξεργασία τους µε στόχο την παρασκευή νέων προϊόντων. Τα οφέλη από την ανακύκλωση
των υλικών είναι τα ακόλουθα:
J Μειώνεται η ρύπανση του περιβάλλοντος.
J Εξοικονοµούνται πρώτες ύλες και ενέργεια.
J Αυξάνεται ο χρόνος λειτουργίας των χώρων υγειονοµικής ταφής.
Το σήµα της ανακύκλωσης δηµιουργήθηκε το 1970, τη χρονιά που γιορτάστηκε για πρώ-
τη φορά η ηµέρα της γης. Το τόξο στην κορυφή του σήµατος συµβολίζει τη συµµετοχή
του καταναλωτή σε προγράµµατα ανακύκλωσης επιστρέφοντας τη χρησιµοποιηµένη
συσκευασία ή άλλα υλικά. Το επόµενο τόξο συµβολίζει τις εταιρίες συλλογής ανακυ-
κλώσιµων υλικών οι οποίες δίνουν τα άχρηστα υλικά στη βιοµηχανία για να φτιάξει καινούργια προϊόντα. Το
τρίτο τόξο συµβολίζει τις βιοµηχανίες οι οποίες εφοδιάζουν την αγορά µε τα καινούργια προϊόντα τα οποία
κατασκεύασαν από χρήση ανακυκλωµένων πρώτων υλών. Στις επόµενες ενότητες θα µιλήσουµε για την
ανακύκλωση του χαρτιού, του αλουµινίου, του επικασσιτερωµένου χάλυβα, του γυαλιού και των πλαστικών.

2.2. ∞Ó·Î‡ÎÏˆÛË ¯·ÚÙÈÔ‡

Το χαρτί είναι γνωστό στους ανθρώπους από το 4.000 π.Χ. Σήµερα για την παρασκευή του χαρτιού χρησι-
µοποιούνται ως πρώτη ύλη οι κορµοί δέντρων και διάφορες άλλες φυτικές ύλες όπως είναι το ρύζι, τα φύ-
κια και τα άχυρα. Χρησιµοποιείται κυρίως στα έντυπα µέσα ενηµέρωσης (εφηµερίδες, περιοδικά), στα προϊό-
ντα γραφής, και στη συσκευασία καταναλωτικών αγαθών. Το χαρτί χρησιµοποιείται στη συσκευασία λόγω
της µηχανικής αντοχής του και της φιλικότητάς του προς το περιβάλλον. Για να ικανοποιηθούν οι αυξηµέ-
νες ανάγκες σε χαρτί και να αποφευχθεί η αύξηση της υλοτόµησης ξεκίνησε εδώ και πολλές δεκαετίες η
ανακύκλωση του χαρτιού.

Στην αρχή π.χ. στα χρόνια της κατοχής, η συλλογή του παλιού χαρτιού
γινότανε, για λόγους καθαρά οικονοµικούς ή έλλειψης πρώτων υλών, από
τους ρακοσυλλέκτες. Σήµερα η συλλογή του χαρτιού πραγµατοποιείται µε
τη βοήθεια οργανωµένων συστηµάτων. Στην Ελλάδα τα είδη χαρτιού τα
οποία ανακυκλώνονται είναι το χαρτόνι – χαρτί συσκευασίας, το περιοδικό
– χαρτί illustration, εφηµερίδα – δηµοσιογραφικό χαρτί, λευκό – χαρτί φω-
τοτυπίας – φάκελοι.

Στις βιοµηχανίες το χαρτί αναµειγνύεται µε νερό και µε πολτοποίηση σχηµατίζεται ο νέος δευτερογενής
χαρτοπολτός. Από τον χαρτοπολτό αυτό αποµακρύνονται µε χηµικές ουσίες τα µελάνια. Προστίθενται νέ-
ες ίνες µε προσθήκη ενός τµήµατος πρωτογενούς χαρτοπολτού. Το χαρτί δεν µπορεί να ανακυκλωθεί άπει-
ρες φορές. Με κατάλληλη επεξεργασία παράγεται ανακυκλωµένο χαρτί ίδιας ή σχεδόν ίδιας ποιότητας µε
αυτή του χαρτιού το οποίο παράγεται από νέα πρώτη ύλη.

Τα πλεονεκτήµατα της ανακύκλωση του χαρτιού είναι σηµαντικά:
J Με την παραγωγή ενός τόνου ανακυκλωµένου χαρτιού, κατά µέσο όρο σώζονται 17 δέντρα, εξοικονο-

µούνται 31,5 τόνοι νερού και 350 λίτρα πετρελαίου.
J Μειώνεται η ρύπανση της ατµόσφαιρας αφού µειώνονται οι καύσεις στη βιοµηχανία. Υποβοηθείται η

δέσµευση διοξειδίου του άνθρακα από τα δέντρα που δεν κόβονται.
Το µειονέκτηµα της ανακύκλωσης του χαρτιού είναι το σχετικά υψηλό κόστος συλλογής και αποθήκευσης
του παλιού χαρτιού. Στην Ελλάδα το ποσοστό ανακύκλωσης του χαρτιού είναι 20% περίπου δεδοµένου ότι
παλαιό χαρτί συχνά εισάγεται σε πολύ χαµηλές τιµές.

2.3. ∞Ó·Î‡ÎÏˆÛË Á˘·ÏÈÔ‡

Το γυαλί ανακαλύφτηκε περί το 3.000 π.Χ. από τους Φοίνικες. Παρασκευάζεται από διοξείδιο του πυριτίου
(SiO2) (72%), ανθρακική σόδα (Na2CO3) (14%), µαρµαρόσκονη (CaCO3) (12%) και χρωστικές (οξείδια µε-
τάλλων) (0,2 – 4%). Το γυαλί χρησιµοποιείται για την κατασκευή διαφόρων γυάλινων αντικειµένων όπως εί-
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ναι τα µπουκάλια, τα γυάλινα δοχεία, τζάµια, κρύσταλλα κ.α. Τα πλεονε-
κτήµατα των γυάλινων µπουκαλιών είναι η αδιαπερατότητά τους, η διαφά-
νεια, η χηµική αδράνεια και η φιλικότητα προς το περιβάλλον. Τα µειονε-
κτήµατα των γυάλινων µπουκαλιών είναι το µεγάλο βάρος τους και το ότι εί-
ναι εύθραυστα.

Τα γυάλινα µπουκάλια από τα αναψυκτικά µετά τη χρήση τους µπορούν
να επαναχρησιµοποιηθούν ή να ανακυκλωθεί το γυαλί τους. Ένα γυάλινο
µπουκάλι µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί µέχρι και 50 φορές.

Τα πλεονεκτήµατα της ανακύκλωσης του γυαλιού είναι σηµαντικά:
J Εξοικονοµούνται πρώτες ύλες.
J Μειώνεται η ποσότητα των παραγόµενων απορριµµάτων.
J Εξοικονοµείται ενέργεια. Για κάθε τόνο ανακυκλωµένου γυαλιού εξοικονοµούνται 135 λίτρα πετρελαίου.
J Τα γυάλινα σκεύη µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν πολλές φορές και το γυαλί ανακυκλώνεται άπει-

ρες φορές.
J Με την ανακύκλωση του γυαλιού µειώνεται η ατµοσφαιρική ρύπανση κατά 20%. Το ποσοστό αυτό είναι

µεγαλύτερο µε την επαναχρησιµοποίηση του γυαλιού.
J Μειώνεται η κατανάλωση νερού κατά 50%.

Στην Ελλάδα µέχρι πριν λίγα χρόνια είχαµε µεγάλο ποσοστό επαναχρησιµοποίησης µπουκαλιών. ∆υ-
στυχώς τα γυάλινα µπουκάλια αντικαθίστανται από αλουµινένια κουτιά και πλαστικά µπουκάλια. Η ανακύ-
κλωση του γυαλιού στην Ελλάδα κυµαίνεται σε ποσοστό 20% περίπου.

2.4. ∞Ó·Î‡ÎÏˆÛË ÏÂ˘ÎÔÛÈ‰ËÚÒÓ ‰Ô¯Â›ˆÓ Î·È
¿ÏÏˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¯¿Ï˘‚·

Ο λευκοσίδηρος είναι χάλυβας ο οποίος έχει επιστρωθεί µε
ένα στρώµα κασσιτέρου (Sn). Χρησιµοποιείται στις κονσέρβες
φρούτων, λαχανικών, γάλακτος, κρέατος, ψαριών, στα δοχεία
χρωµάτων, ορυκτελαίων κ.α. Η συσκευασία από λευκοσίδη-
ρο έχει αυξηµένη σκληρότητα, ικανοποιητική εµφάνιση, χα-
µηλό κόστος, θερµική αγωγιµότητα, δεν διαβρώνεται εύκολα
και µορφοποιείται εύκολα. Στο εµπόριο υπάρχουν επίσης φύλ-
λα χάλυβα µε επικάλυψη χρωµίου ή µε επικάλυψη ψευδαργύ-
ρου (λαµαρίνα). Τα φύλλα χάλυβα µε επικάλυψη χρωµίου χρη-
σιµοποιούνται κυρίως για συσκευασίες τροφίµων. Τα φύλλα χάλυβα µε επικάλυψη ψευδαργύρου χρησιµο-
ποιούνται για την κατασκευή σκεπών. Επειδή η απόθεση του κασσιτέρου, χρωµίου ή ψευδαργύρου στο φύλ-
λο του χάλυβα γίνεται µε διαβίβαση ρεύµατος ονοµάζονται γαλβανισµένα φύλλα χάλυβα. Τεράστιος αριθµός
γαλβανισµένων φύλλων χάλυβα (π.χ. λαµαρίνες) χρησιµοποιούνται στις µέρες µας. Η ανακύκλωση του λευ-
κοσιδήρου και των άλλων γαλβανισµένων προϊόντων του χάλυβα είναι ακόµη προβληµατική και σχετικά  αντιοι-
κονοµική αποτελεί όµως βασική επιδίωξη για το µέλλον.

2.5. ∞Ó·Î‡ÎÏˆÛË ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘

Το αλουµίνιο είναι ένα µέταλλο ελαφρύ, εύκαµπτο, ανθεκτικό στη διάβρωση, µε καλή θερµική αγωγιµότη-
τα και ανακυκλώνεται εύκολα. Χρησιµοποιείται στη συσκευ-
ασία, στις οικοδοµές σε ηλεκτρικές και µηχανολογικές εγκα-
ταστάσεις. Αποικοδοµείται πολύ αργά στη φύση και για το λό-
γο αυτό µπορεί να θεωρηθεί µη φιλικό για το περιβάλλον.
Ανακυκλώνονται κυρίως τα κουτιά αναψυκτικών και µπύρας.
Τα πλεονεκτήµατα της ανακύκλωσης του αλουµινίου είναι τα
ακόλουθα:

J Εξοικονοµείται το 95% της ενέργειας που απαιτεί η παρα-
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γωγή του πρωτογενούς αλουµινίου. Η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή 900.000.000
κουτιών αλουµινίου αρκεί για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες µιας πόλης 90.000 κατοίκων για ένα
χρόνο.

J Εξοικονοµείται πολύτιµη πρώτη ύλη.
J Μειώνεται η ρύπανση του περιβάλλοντος.
J Μειώνεται ο όγκος των απορριµµάτων που αποικοδοµούνται δύσκολα.
Στις συσκευασίες αλουµινίου αναγράφεται συνήθως το σήµα της ανα-
κύκλωσης σε εµφανές σηµείο.

2.6. ∞Ó·Î‡ÎÏˆÛË Ï·ÛÙÈÎÒÓ

Τα πλαστικά χρησιµοποιούνται στη συσκευασία πολλών προϊόντων. Απο-
τελούνται από το πολυµερές και µια σειρά άλλων υλικών όπως είναι οι
πλαστικοποιητές και οι χρωστικές. Παρουσιάζουν µηχανική αντοχή, στα-
θερότητα σε επαφή µε χηµικά, είναι ελαστικά, άθραυστα, διαφανή, φθη-
νά, έχουν χαµηλή διαπερατότητα στα αέρια και τους υδρατµούς και µορ-
φοποιούνται εύκολα.

Το κύριο πρόβληµα των πλαστικών είναι η µειωµένη φιλικότητα προς
το περιβάλλον. Αποικοδοµούνται µε πολύ αργούς ρυθµούς στη φύση. Η
ανακύκλωση είναι ο πιο ικανοποιητικός, µέχρι στιγµής,  τρόπος για να
περιορίσουµε τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τα πλαστικά. Οι λόγοι
οι οποίοι περιορίζουν την ανακύκλωση των πλαστικών είναι:
• Χρειάζεται ένα δαπανηρό σύστηµα συλλογής των πλαστικών απορ-

ριµµάτων.
• Οι πλαστικές συσκευασίες αποτελούνται από δύο ή περισσότερα πο-

λυµερή τα οποία δύσκολα διαχωρίζονται για να ανακυκλωθούν χω-
ριστά.

• Η πρώτη ύλη για την κατασκευή πλαστικών είναι σχετικά φθηνή.
Τα πλεονεκτήµατα της ανακύκλωσης των πλαστικών είναι σηµαντικά:

J Μειώνεται ο όγκος των δύσκολα αφοµοιούµενων απορριµµάτων.
J Εξοικονοµούνται πρώτες ύλες και ενέργεια.
Στα πλαστικά µπουκάλια των αναψυκτικών και του νερού αναγράφεται τρόπος µε τον οποίο ο όγκος τους
µειώνεται σηµαντικά πριν από τη ρίψη τους στα σκουπίδια. Παρακάτω δίνονται τα σήµατα αναγνώρισης των
διαφόρων τύπων πλαστικών.
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1 2 3 4

5 6 7

PET
Πολυαιθυλενο-
τερεφθαλικός
εστέρας (PET)

HDPE
Πολυαιθυλένιο υψηλής

πυκνότητας (HDPE)

PVC
Πολυβινοχλωρίδιο

(PVC)

LDPE
Πολυαιθυλένιο χαµηλής

πυκνότητας (LDPE)

PP
Πολυπροπυλένιο (ΡΡ)

PS
Πολυστυρένιο (PS)

ΑΛΛΑ
∆ιάφορα πολυµερή
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3.1. √ÚÈÛÌfi˜

Συσκευασία ονοµάζεται κάθε υλικό το οποίο βοηθάει στην προστασία, τη διακίνηση, τη διαφήµιση και την
παρουσίαση ενός προϊόντος. Επίσης σήµερα επιδιώκεται η συσκευασία να είναι φιλική για το περιβάλλον
και να έχει µικρό κόστος. Με στοιχεία του 1991, ένας Ευρωπαίος παράγει κατά µέσο όρο 154 κιλά απορ-
ριµµάτων από συσκευασία το χρόνο, ένας Έλληνας 100 κιλά και ένας Αµερικάνος 210 κιλά.

3.2. ∂›‰Ë Û˘ÛÎÂ˘·Û›·˜

Ανάλογα µε τη χρήση υπάρχουν τρία είδη συσκευασίας:
• Πρωτογενής συσκευασία. Είναι η συσκευασία η οποία περιέχει µία

µονάδα από το προς πώληση προϊόν.
• Οµαδοποιηµένη συσκευασία. Είναι η συσκευασία η οποία περικλείει

δύο ή περισσότερες µονάδες από ένα προς πώληση προϊόν.
• Συσκευασία µεταφοράς. Είναι η συσκευασία η οποία χρησιµοποιεί-

ται για να διευκολυνθεί η µεταφορά ενός αριθµού µονάδων του προς
πώληση προϊόντος.

Τα υλικά συσκευασίας διακρίνονται επίσης σε εύκαµπτα, ηµιεύκαµπτα και
άκαµπτα. Μία άκαµπτη συσκευασία είναι τα λευκοσιδηρούχα δοχεία τα
οποία χρησιµοποιούνται στις κονσέρβες. Ηµιεύκαµπτη συσκευασία θε-
ωρούνται τα πλαστικά µπουκάλια αναψυκτικών. Εύκαµπτη συσκευασία
θεωρείται η πλαστική µεµβράνη ή το χαρτί µε τα οποία τυλίγουµε διά-
φορα τρόφιµα.

3.3. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ· ˘ÏÈÎ¿ ÛÙË Û˘ÛÎÂ˘·Û›·

Τα συνηθέστερα υλικά τα οποία χρησιµο-
ποιούνται για τη συσκευασία των διάφορων
προϊόντων είναι το χαρτί, το γυαλί, το πλα-
στικό, το αλουµίνιο, το ύφασµα το ξύλο και
ο λευκοσίδηρος. Τα τελευταία 10 χρόνια
έχει εµφανιστεί στο χώρο των τροφίµων και
ποτών η «σύνθετη συσκευασία». Η σύνθετη
συσκευασία αποτελείται από πολλά φύλλα
από διαφορετικά υλικά. Χρησιµοποιείται συ-
νήθως για τη συσκευασία του γάλακτος και
των χυµών. Τα πλεονεκτήµατα της σύνθε-
της συσκευασίας είναι τα εξής:
J Έχει µικρό κόστος κατασκευής.
J Έχει µικρό κόστος µεταφοράς και απο-

θήκευσης.
J Τα τρόφιµα διατηρούνται για µεγαλύτε-

ρο χρονικό διάστηµα χωρίς ψύξη.
Το πλαστικό φιλµ χρησιµοποιείται για την
εκτύπωση των πληροφοριών του προϊόντος,
για την αδιαβροχοποίηση του προϊόντος και για το κλείσιµο της συσκευασίας. Το χαρτί χρησιµοποιείται για
να αποκτήσει η συσκευασία µηχανική αντοχή. Μεταξύ των διαφορετικών στρωµάτων υπάρχει κόλλα για να
µπορέσουν να κολλήσουν τα διαφορετικά φύλλα. Ένας τύπος σύνθετης συσκευασίας είναι η ασηπτική συ-
σκευασία η οποία περιέχει και ένα φύλλο αλουµινίου. Το αλουµίνιο προστατεύει το προϊόν από το φως και
εµποδίζει τη µόλυνση του τροφίµου από µικροοργανισµούς. Έτσι αυξάνεται ο χρόνος διατήρησης του προϊό-
ντος χωρίς να χρειάζεται ψύξη.
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Η σύνθετη συσκευασία παρουσιάζει τα παρακάτω µειονεκτήµατα:
L Είναι µιας χρήσεως.
L Το κόστος ανακύκλωσης της σύνθετης συσκευασίας είναι µεγάλο και η τεχνολογία δύσκολη.
L Βιοαποικοδοµείται δύσκολα.
Η Ελλάδα είναι υποχρεωµένη µέχρι το 2005 να ανακυκλώνει το 50 – 65% των χρησιµοποιούµενων συ-
σκευασιών. Στις αρχές του 2003 το ποσοστό ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας ήταν 33%.

3.4. ¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÊÈÏÈÎfiÙÂÚË ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

Για να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά το πρόβληµα των απορριµµάτων  θα πρέπει, αν είναι δυνατόν, όλοι
οι άνθρωποι να επιδείξουµε υπευθυνότητα. Όταν αγοράζουµε προϊόντα θα πρέπει να δίνουµε βαρύτητα στα
εξής πράγµατα:
• Να επιλέγουµε συσκευασίες που ανακυκλώνονται.
• Να αποφεύγουµε προϊόντα µε υπερβολική συσκευασία.
• Να επιλέγουµε τις µεγάλες συσκευασίες προϊόντων.
• Να αποφεύγουµε τα προϊόντα µιας χρήσης.
• Να χρησιµοποιούµε µπαταρίες χωρίς βαρέα µέταλλα.
• Να χρησιµοποιούµε λάµπες φθορισµού.
• Να επιλέγουµε προϊόντα τα οποία έχουν το οικολογικό σήµα.
Με τη δραστηριοποίηση όλων των πολιτών µπορούν να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα περιβαλλοντι-
κά προβλήµατα και να διατηρηθεί η ισορροπία στη φύση.
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