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Στόχοι Ενότητας 3 

1. Επισκόπηση των νομικών πτυχών της διαχείρισης των 
αποβλήτων 

2. Κατανόηση των κοινωνικών πτυχών της διαχείρισης των 
αποβλήτων: 

• Ανάπτυξη θέσεων εργασίας, δεξιότητες που έχουν 
αποκτηθεί/μεταφερθεί, υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης 

3. Κατανόηση των πολιτικών πτυχών της διαχείρισης των 
αποβλήτων:  

• Η διαχείριση των αποβλήτων είναι μια πολιτική απόφαση. 
(Βασισμένη στην πιο λογική επιλογή) 

• Πως γίνεται σωστά η διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

4. Κατανόηση των οικονομικών πτυχών της διαχείρισης των 
αποβλήτων: 

• Πώς επηρεάζεται οικονομικά η διαχείριση των αποβλήτων, 
ιδίως για τη διάκριση μεταξύ ανακυκλώσιμων και μη 
(ανάκτηση κόστους, πωλήσεις ανακυκλώσιμων υλικών κλπ) 



Βασικές πτυχές  



Διαχείριση των αποβλήτων  

• Σύμφωνα με την Οικονομική Επιτροπή των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, η ποσότητα των 
αποβλήτων στην ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Ζώνη 
Ελεύθερων Συναλλαγών αυξάνεται κατά 2% ετησίως. 

• Έτσι, η ενίσχυση και η βελτίωση των μηχανισμών 
διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων είναι από τις 
πιο επείγουσες κοινωνικές ανάγκες  

• Με την πρώτη ματιά, η διαχείριση των αποβλήτων 
φαίνεται να μην είναι κάτι το πολύ δύσκολο. Το μόνο 
που χρειάζεται είναι η συλλογή των αποβλήτων και η 
παράδοση τους στο χώρο υγειονομικής ταφής ή για 
ανακύκλωση. 

 



Διαχείριση αποβλήτων: Το πλαίσιο 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98 /ΕΚ 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να «λαμβάνουν υπόψη τις 

γενικές αρχές περί προστασίας του περιβάλλοντος, της 

προφύλαξης και της αειφορίας, του τεχνικώς εφικτού και της 

οικονομικής βιωσιμότητας, της προστασίας των φυσικών πόρων 

καθώς και τις συνολικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην 

ανθρώπινη υγεία, στην οικονομία και στην κοινωνία» κατά τη 

διαχείριση των αποβλήτων τους. 



Διαχείριση αποβλήτων: 

Οι βασικές πτυχές 

• Job growth 

• Skills acquired  

• Skills 
transferred 

• High education 

• Link between 
national & local 
level 

• Define roles 

• Service quality 

 

• Transposition 

• Implementation 

• Monitoring 

• Reporting on 
Performance 

• Costs & budget 
setting 

• Ownership of 
project 

• Clear funding 
scope 

 
Financial Legal 

Social Political 



Διαχείριση αποβλήτων 

• Ανάπτυξη κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου 

• Καθιέρωση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού 

διαχείρισης των αποβλήτων σε εθνικό και 

τοπικό επίπεδο 

• Εισαγωγή κατάλληλων μεθόδων και 

διαδικασιών που προωθούν τον ανταγωνισμό 

με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα 

• Αύξηση στην αποτελεσματικότητα του τομέα 

των αποβλήτων 

 



Νομικές πτυχές 



Κατανοώντας τους βασικούς στόχους 

Στόχοι της ΕΕ - μέχρι το 2020 



Κατανοώντας τους βασικούς στόχους 

Εθνικοί Στόχοι  

 
• 50% επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση του ανακυκλώσιμου 
περιεχόμενου των αστικών αποβλήτων 
έως το 2020 

• 40% χωριστή συλλογή στη πηγή για τα 
αστικά απόβλητα μέχρι το 2021 και 50% 
μέχρι το 2027 

• 15% χωριστή συλλογή των βιολογικών 
αστικών αποβλήτων μέχρι 2021 

 

 



Κατανοώντας τους βασικούς στόχους 

Στόχοι της ΕΕ - Μέχρι το 2030  

 
• Ανακύκλωση του 65% των αστικών αποβλήτων 

μέχρι το 2030  

• Ανακύκλωση του 75% των απορριμμάτων 
συσκευασίας μέχρι το 2030  

• Μείωση του ποσοστού των αποβλήτων που 
καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής στο 
10% των αστικών αποβλήτων μέχρι το 2030 

• Απαγόρευση της υγειονομικής ταφής των χωριστά 
συλλεγόμενων αποβλήτων 

 



Κοινωνικές πτυχές 



Ορισμοί 

 

• Η κοινωνική βιωσιμότητα μπορεί να οριστεί ως «Η διατήρηση του 
κοινωνικού και ανθρώπινου κεφαλαίου, διατηρώντας τα άθικτα». 
Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι η επένδυση στον τομέα της υγείας, 
της διατροφής και της εκπαίδευσης. Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι η 
συμμετοχή της κοινότητας, η κοινωνική συνοχή, τα ίσα 
δικαιώματα, η πολιτισμική ταυτότητα, οι νόμοι κλπ. Η κοινωνική 
βιωσιμότητα καθορίζει την αναγκαιότητα για σταθερότητα, ισότητα 
και την προσωπική ακεραιότητα. (GoodIand και Daly, 1996). 

 

• Η κοινωνική βιωσιμότητα στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων 
μπορεί να οριστεί ως η παροχή κατάλληλου επιπέδου υπηρεσιών 
για τα απόβλητα για κάλυψη των απαιτήσεων υγείας και άνεσης 
των συμμετεχόντων. Το δείγμα δεικτών για την κοινωνική 
βιωσιμότητα στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων είναι η 
ευκολία της χρήσης, η οπτική επίδραση, οσμές, θόρυβος και η 
κυκλοφοριακή συμφόρηση (Den Boer J., 2007) 

 

 



Κοινωνικοί δείκτες 

• Αποδοχή: Ποσοστά συμμετοχής, δημόσιες αντιλήψεις για τα προγραμμάτων και τις 

υπηρεσιών, ζητήματα ανησυχίας, έρευνες που πραγματοποιήθηκαν και το επίπεδο 

συμμετοχής του κοινού στη λήψη αποφάσεων. 

 

• Επικοινωνία και κοινωνική ευθύνη: Επικοινωνία, είδη επικοινωνίας 

 

• Κοινωνικό μετοχικό κεφάλαιο: Χρηματοδότηση, κυμαινόμενα τέλη και φορολογία, 

διευρυμένη ευθύνη παραγωγού (EPR). 

 

• Κοινωνική Λειτουργία: Προτεραιότητες, εργασιακή αγορά, κατάρτιση και  εκπαίδευση. 

 

• Διαχείριση της Υγείας, Ασφάλειας και Κινδύνου: Διαχείριση ζητημάτων όπως 

• κίνδυνοι, οσμές, μόλυνση, ρύπανση, υγειονομική ταφή, αποτέφρωση, θόρυβο και NIMBY. 

 

• Δημόσια Πολιτική και επίπεδο κίνητρου: Αρμόδιος οργανισμός διαχείρισης των 

αποβλήτων, αναφορά αποτελεσμάτων και κίνητρα για τη μείωση των αποβλήτων. 

 



Διαχείριση αποβλήτων: 

Η κοινωνική πτυχή 

 

• Η αξιολόγηση των κοινωνικών πτυχών είναι μια ειδική 
ανάλυση που πρέπει να πραγματοποιηθεί ως μέρος 
οποιασδήποτε διαδικασίας σχεδιασμού και συνδυάζει: 
• Την ανάλυση του κοινωνικού πλαισίου και πτυχών 

 

• Τη διαδικασία συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της 
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

 

• Τα επιχειρησιακά στοιχεία του σχεδιασμού, υλοποίησης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης του πλαισίου 

 



Διαχείριση αποβλήτων: 

Η κοινωνική πτυχή 

• Η κοινωνική πτυχή που περιλαμβάνει τη δημιουργία 
περιβαλλοντικής κουλτούρας στο μικροοικονομικό-επίπεδο 
(πολίτες) και το μακροοικονομικό-επίπεδο (το κράτος) 

 

• Η ουσία του κοινωνικού στοιχείου μπορεί να επικεντρωθεί στη: 
• Ανάπτυξη των μηχανισμών αλληλεπίδρασης των πολιτών και των 

θεσμικών οργάνων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανακύκλωσης 

• Εφαρμογή και τη λειτουργία των συστημάτων συλλογής αποβλήτων 

• Προώθηση της συμμετοχής του κοινού στο σχεδιασμό του πλαισίου 

• Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα θέματα της 
διαχείρισης των αποβλήτων 

 



Θέσεις εργασίας και οικονομική 

ανάπτυξη  

• «Οι τομείς κυκλικής οικονομίας» 
απασχολούν 3,9 εκατομμύρια άτομα με 
περισσότερο από το 75% από αυτές τις 
θέσεις εργασίας στην επισκευή και 
συντήρηση. 

• Η ΕΕ συνεχώς αυξάνει την ποσότητα των 
αστικών αποβλήτων που ανακυκλώνει. 

• Οι θέσεις εργασίας στο τομέα της ΚΟ 
έχουν αυξηθεί τα τελευταία 5 χρόνια. 
Ειδικότερα, μεταξύ των θέσεων εργασίας 
που σχετίζονται με τα απόβλητα, η 
μεγαλύτερη αύξηση έχει σημειωθεί στη 
συλλογή αποβλήτων, με αύξηση 11% τα 
τελευταία 5 χρόνια 



Θέσεις εργασίας λόγω ανακύκλωσης    

• Η ανακύκλωση και η χονδρική πώληση 

απορριμμάτων και υπολειμμάτων απασχολούν ένα 

συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ατόμων σε όλη την 

Ευρώπη. 

• Μεταξύ του 2000 και του 2007, ο αριθμός των ατόμων 

που απασχολούνται από τον κλάδο αυτό αυξήθηκε 

κατά 45%, από 422 σε 611 κατοίκους ανά εκατομμύριο. 

 

 

 

 
Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, 
2010α και 2010β. 



Επαναχρησιμοποίηση & 

ανακατασκευή: Θέσεις εργασίας 

• Η πώληση προϊόντων για 

επαναχρησιμοποίηση και ανακατασκευή 

υποστηρίζει περισσότερες θέσεις 

εργασίας 

 

Πηγή: Green Alliance (2015) 



Ανάγκες δεξιοτήτων της κυκλικής 

οικονομίας 

Πηγή: WRAP (2015) 



Παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής 

• Η βελτίωση της αναπαλαίωσης και 

ανακατασκευής των επίπλων που απορρίπτονται 

μπορεί να δημιουργήσει έως και 157.000 νέες 

θέσεις εργασίας, και να εξοικονομήσει περίπου 

6.000.000 τόνους CO2 στην ΕΕ (έκθεση της 

Eunomia για το EEB). 

 



Δημιουργία θέσεων εργασίας από την 

ανακύκλωση 

«…αυτά τα αποτελέσματα μεταφέρουν ένα σαφές 
μήνυμα για τη χάραξη της πολιτικής όσο αφορά την 
διαχείριση  αποβλήτων: επικεντρώνοντας ψηλά στην 

ιεράρχηση των αποβλήτων - από την υγειονομική 
ταφή στην ανακύκλωση - δημιουργούνται θέσεις 

εργασίας και ενισχύεται η οικονομία.» 

Πηγή: Earnings, jobs and innovation: the role of recycling in a green economy, EEA 
Report No 8/2011 



Πολιτικές πτυχές 



Εισαγωγή 

• Η πολιτική πτυχή της διαχείρισης των 
αποβλήτων είναι η πιο σημαντική για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη του κλάδου και έχει ως στόχο: 

• Τον καθορισμό κοινωνικών στόχων και 
προτεραιοτήτων στον τομέα της διαχείρισης 
αποβλήτων 

• Την κινητοποίηση του κοινού για την στήριξη αυτών 
των στόχων και 

• Την ανάπτυξη κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου 

• Επιπλέον, αποσκοπεί στην παροχή 
περιβαλλοντικά ασφαλούς συλλογής και 
διαχείρισης αποβλήτων 



Δημόσια αντίληψη 

• Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι ζωτικής 

σημασίας για τη δημόσια αντίληψη και 

συμμετοχή στα συστήματα διαχείρισης 

αποβλήτων. 

• Η ρίψη σκουπιδιών καταστρέφει περιοχές. 

Αυτό έχει συνέπειες για την οικονομία (π.χ. 

τουρισμός) και την αντίληψη του κοινού 

 



Δομή για επικάλυψη στόχων 

Government  

Municipalities  

FUNDED by: 

Green Dot 

Cyprus 

Collection 

Contractors 

Final Disposal 

or Treatment 

Policies to 

achieve 

targets 

(Regulation, 

Economic 

Instruments) 

must ensure 

targets 

cascade 

down 

Districts 

Need:  

auditing and set 

higher targets, 

with full cost 

recovery 

Need to have 

incentives to 

comply 



Τοπικό πλαίσιο  

• Η σχέση μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και 
τοπικών αρχών είναι" ασαφής ". Οι ρόλοι 
πρέπει να προσδιοριστούν καλύτερα, με 
περισσότερες ευθύνες στις τοπικές αρχές. 

• Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες μεταξύ των 
συστημάτων ευθύνης του παραγωγού και 
των τοπικών αρχών πρέπει να 
προσδιοριστούν καλύτερα. 

• Η κυβέρνηση χρειάζεται να καθιερώσει ένα 
ελάχιστο επίπεδο ποιότητας των 
υπηρεσιών συλλογής που θα εφαρμόζεται 
από τις τοπικές αρχές. 



Οικονομικές επιπτώσεις 



Διαχείριση αποβλήτων: 

Οικονομική πτυχή 

• Η οικονομική πτυχή των στερεών αποβλήτων είναι 

στενά συνδεδεμένη με τη συνολική οικονομική 

αποδοτικότητα της ανακύκλωσης 

• Διασφάλιση της συνολικής οικονομικής 

αποτελεσματικότητας της επεξεργασίας των 

αποβλήτων 

• Η δημιουργία ενός συστήματος προϋπολογισμού και 

κοστολόγησης στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων 

 



Διαχείριση αποβλήτων: 

Κόστος / όφελος 

Αλυσίδα αξίας ανακύκλωσης που δείχνει την προστιθέμενη αξία σε κάθε σημείο 

κατά μήκος της αλυσίδας  



Διαχείριση αποβλήτων: 

Εξωτερικοί παράγοντες 

Οι εξωτερικοί παράγοντες (externalities) μπορούν να ορίζονται ως οι 

θετικές ή οι αρνητικές παρενέργειες (εξωτερικά οφέλη ή δαπάνες) μιας 

συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. υγειονομική ταφή) 

που δεν εισέρχεται στις επίσημες αγορές που σχετίζονται με την εν 

λόγω δραστηριότητα (και ως εκ τούτου δεν έχει ενσωματωθεί στις 

τιμές της αγοράς της δραστηριότητας) αλλά αντίθετα επιβαρύνουν 

άλλες κοινωνικές ομάδες ή/και μελλοντικές γενιές, ή διασκορπίζονται 

σε όλη την κοινωνία. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν τις επιπτώσεις 

ρύπανσης στο περιβάλλον από τους χώρους υγειονομικής ταφής.   



Εξίσωση κόστους/ οφέλους 

• Τα οφέλη της ανάκτησης και της 

ανακύκλωσης υπερβαίνουν το κόστος. 

• Θα πρέπει να δημιουργηθεί καλύτερο 

κίνητρο για τους δήμους να δαπανούν 

περισσότερα χρήματα για την εφαρμογή 

μέτρων διαχωρισμού στη πηγή για τη 

μεγιστοποίηση της συλλογής 

ανακυκλώσιμων υλικών.  



Πρόληψη αποβλήτων 

Προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση 

και ανακύκλωση 

Ανάκτηση 
ενέργειας 

Απόρριψη 

Οι περισσότερες 

επιχορηγήσεις 

επικεντρώνονται σε 

υποδομές μεγάλης 

κλίμακας που βρίσκονται 

στο κάτω μέρος της 

ιεράρχησης των 

αποβλήτων 

€ 



Πρόλήψη αποβλήτων 

Προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση 

και ανακύκλωση 

Ανάκτηση 
ενέργειας 

Απόρριψη 

€ 

Οι επιχορηγήσεις θα πρέπει να 

επικεντρώνονται σε έργα για τη χωριστή 

συλλογή και επεξεργασία αποβλήτων, όπως 

για παράδειγμα, των διαχωρισμό των 

βιολογικών αποβλήτων 

Οι χώροι υγειονομικής ταφής 

και οι εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας των αποβλήτων 

πρέπει να χρηματοδοτούνται 

από τα έσοδα των υπηρεσιών  



Τέλη 

αποβλήτων 

Πληρωμές για 

εγκαταστάσεις 

υπολειμματικών 

αποβλήτων 

Το κόστος της 

υπηρεσίας 

συλλογής, 

συμπεριλαμβανομ

ένων των 

εγκαταστάσεων 

ανακύκλωσης 

Συνεισφορά 

από τα 

συστήματα 

ευθύνης του 

παραγωγού 

Συνολικό 

κόστος 

υπηρεσιών 

Παρελθόν Παρόν 

Συνολικό κόστος 

των υπηρεσιών 

(και 

αναποτελεσματι

κότητας) 

Τέλη 

αποβλήτων 

Ελλείμματα; 



Οικονομικά οφέλη Κυκλικής Οικονομίας 

• Το πραγματικό κόστος διαχείρισης των 
αποβλήτων είναι συχνά 3% έως 4% του συνολικού 
κέρδους: 

• Σε γενικές γραμμές μπορεί να εξοικονομηθεί περίπου 
το 25% του κόστους διαχείρισης αποβλήτων 

• Μπορεί επίσης να εξοικονομηθεί το 1% του κύκλου 
εργασιών 

• Αν αυξηθούν τα καθαρά κέρδη από 5% σε 6%:  

  + 20% κέρδη 

• Αυτό απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια, αλλά  

• Είναι πιο εύκολο από την αύξηση του κύκλου 
εργασιών κατά 20%! 

 



Μελέτες οφελών Κυκλικής Οικονομίας 

• Crozet & Milet (2015): Αναλύοντας τις γαλλικές επιχειρήσεις-
σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που παράγουν αγαθά, οι 
επιχειρήσεις που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες αυξάνουν 
την αποδοτικότητά τους από 3,7% σε 5,3%, αυξάνουν τον 
αριθμό υπαλλήλων τους κατά 30%, και ενισχύουν τις 
πωλήσεις αγαθών τους κατά 3,6%. 

• SUEZ (A Resourceful Future, Eunomia, 2017), βρήκε ότι η 
εφαρμογή περισσότερων κυκλικών μέτρων για τα 
απόβλητα έχει ‘ελευθερώσει’ €10 δισεκατομύρια επιπλέον 
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (Gross Value Added or 
GVA) για την οικονομία του Ηνωμένου Βασίλειου 

• Ευκαιρίες κυκλικής οικονομίας στον τομέα επίπλων της ΕΕ, 
Eunomia for EEB, 2017: Sε μερικά σενάρια, με τους 
κατάλληλους μηχανισμούς στήριξης, θα μπορούσαν να 
δημιουργηθούν περίπου €4.500.000.000 ακαθάριστης 
προστιθέμενης αξίας (Gross Value Added or GVA) μαζί με 
περισσότερες από 150.000 νέες θέσεις εργασίας, και να 
σωθούν περίπου 6.000.000 τόνοι CO2. 
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