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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ηε παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε ζεκαζία θαη ε εμέιημε ηεο αλαθχθισζεο ζηελ 

Διιάδα θαη ηελ ππφινηπε Δπξψπε.Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ απηφ αλαδεηθλχνληαη ηα 

βαζηθά πιηθά πνπ αλαθπθιψλνληαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζπγθξίλνληαο πνζνζηά 

θαη ηαθηηθέο αιιά θαη ζχγρξνλα πιηθά θαη ηάζεηο. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε 

δηαηχπσζε πξνηάζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξννπηηθψλ πνπ ζθνπφ έρνπλ ηε 

βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηεο αλαθχθισζεο ζηελ Διιάδα κε νηθνλνκηθφ 

θαη θνηλσληθφ φθεινο,αιιά θαη κε ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

 

 

ABSTRACT 

This paper presents the importance and evolution of recycling in Greece and the rest 

of Europe. To understand this, emphasis is given to the basic materials that are 

recycled in both cases by comparing percentages and regulars, but also to modern 

materials and trends. The work is completed with the formulation of proposals and 

professional perspectives aiming to improve the process of recycling in Greece for 

economic and social benefit, as well as by making conclusions. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Δθθηλψληαο, ε έθθξαζε ηα ζκοςπίδια ενόρ αηόμος είναι ο θηζαςπόρ ενόρ 

άλλος, είλαη κηα αθξηβήο δήισζε γηα εηαηξείεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αλαθχθισζε 

ζθνππηδηψλ γηα ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή. Σα ζθνππίδηα κπνξεί λα κελ ζεσξνχληαη σο ζεζαπξφο απφ πνιινχο, 

φκσο, κέζσ θαηλνηνκηψλ ζηελ ηερλνινγία θαη ηε κεραληθή, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ πνπ κεηψλνπλ ηελ θαηαλάισζε θπζηθψλ πφξσλ θαη 

κεηψλνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ (Ackerman, 1997). 

Κάζε Ακεξηθαλφο παξάγεη πεξίπνπ ηέζζεξα θηιά ζθνππηδηψλ θάζε κέξα, 

θαζηζηψληαο έηζη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (Ζ.Π.Α.), ππεχζπλεο γηα ηελ 

παξαγσγή πεξηζζφηεξσλ ζθνππηδηψλ απφ νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα ηνπ πιαλήηε 

(Lynn, 2014). Πεξίπνπ ην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) απφ ηα ζθνππίδηα πνπ νη 

Ακεξηθαλνί πεηάλε θάζε κέξα, είλαη αλαθπθιψζηκα. Χζηφζν, κφλν ην είθνζη νθηψ 

ηνηο εθαηφ (28%) απηψλ ησλ εηδψλ αλαθπθιψλεηαη (Zimring, 2005).  

ηελ Δπξψπε, ε Απζηξία αλαιακβάλεη επί ηνπ παξφληνο ηηο πξνζπάζεηεο 

αλαθχθισζεο, αλαθπθιψλνληαο πεξίπνπ ην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ησλ απνβιήησλ 

ηεο. Ζ Διιάδα ππνιείπεηαη, θαζψο, κφλν ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ησλ απνβιήησλ 

ηεο αλαθπθιψλεηαη. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην (Ζ.Β.) εθηηκάηαη φηη αλαθπθιψλεη 

πεξίπνπ ην δεθαεπηά θφκκα επηά ηνηο εθαηφ (17,7%) ησλ ζθνππηδηψλ, φπσο 

ζπκβαίλεη θαη κε ηελ Ηξιαλδία, ηελ Ηηαιία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ην Λνπμεκβνχξγν 

(Vaughn, 2008). 

πλεπψο, ηα απνξξίκκαηα θαη ηα απφβιεηα γεληθφηεξα, απνηεινχλ έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα ζεκεξηλά νηθνινγηθά πξνβιήκαηα, γηαηί ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο 

απμάλεη ζπλερψο ηνλ φγθν ηνπο θαη απηφ θαζηζηά πην πνιχπινθεο ηηο δηαδηθαζίεο 

ρεηξηζκνχ ηνπο. Αλ ην πξφβιεκα απηφ εμεηαζηεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερή αχμεζε 

ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πφιεσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηππνπνηεκέλσλ θαη 

ζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ, δίλεη κηα εθηαιηηθή εηθφλα ηνπ κειινληηθνχ θφζκνπ 

(θνξδίιεο, 2017). 

Οη άλζξσπνη παξάγνπλ θαη θαηαλαιψλνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξα πξντφληα 

απφ πξψηεο χιεο (πεηξέιαην, μχιν, αινπκίλην), απφ πνιχηηκα δειαδή πιηθά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε θχζε. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα πξντφληα θαηαιήγνπλ ζηα 

ζθνππίδηα, αθνχ πξψηα ρξεζηκνπνηεζνχλ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη 
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θαζεκεξηλά ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ζθνππηδηψλ. Πνιιά απφ απηά ηα ζθνππίδηα 

θαηαιήγνπλ ζηηο ρσκαηεξέο, δειαδή ζηνπο κεγάινπο ιάθθνπο ζην έδαθνο φπνπ 

ζπγθεληξψλνληαη, ζπκπηέδνληαη θαη ζάβνληαη ηα απνξξίκκαηα (Carolan, 2013). 

Έλαο άιινο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ζθνππηδηψλ είλαη ε 

απνηέθξσζε. Σν θάςηκν, φκσο, ησλ ζθνππηδηψλ, πξνθαιεί κε ηε ζεηξά ηνπ άιια 

πξνβιήκαηα: απφ ηε κηα πξέπεη λα πεηαρηεί ε ζηάρηε θαη απφ ηελ άιιε, ν θαπλφο 

κνιχλεη ηελ αηκφζθαηξα κε ηνμηθέο νπζίεο. Δίηε ινηπφλ ηα απνξξίκκαηα ζάβνληαη 

ζηηο ρσκαηεξέο, είηε απνηεθξψλνληαη, θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ράλνληαη φιεο νη 

πξψηεο χιεο γηα πάληα, ράλεηαη ε ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψζεθε γηα λα 

θαηαζθεπαζηνχλ ηα πιηθά ή ηα πξντφληα θαη ηέινο, κνιχλεηαη ην έδαθνο, ηα χδαηα 

θαη ν αηζέξαο (Μπφθαξεο, 2012). 

Γηα λα γίλεη νηθνλνκία ζηηο πξψηεο χιεο πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ε παξαγσγή 

θαη λα μαλαρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη ηα ηειηθά πξντφληα φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, δειαδή, λα ην αλαθπθιψλνπλ, αληί λα ην πεηάλε ή λα κελ 

αγνξάδνπλ πξάγκαηα πνπ δε κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ. πλεπψο, ε αλαθχθισζε 

αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο ησλ απνξξηκκάησλ, έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα είλαη ρξήζηκα ζην αλζξψπηλν είδνο (Ayres, 

1997). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΑΝΑΓΚΖ ΓΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ  

 1.1 ΟΡΗΜΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ  

Ζ έλλνηα ηεο αλαθχθισζεο απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαηλφκελα 

πνπ έρνπλ εκθαληζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζην δηεζλέο 

ζθεληθφ. Ζ αλαθχθισζε, ε νπνία αλεγέξζεθε σο έλλνηα θπξίσο απφ 

πεξηβαιινληηθνχο θνξείο, αλαθέξεηαη ζηηο δηεξγαζίεο, κέζσ ησλ νπνίσλ 

επαλαρξεζηκνπνηείηαη νινθιεξσηηθά ή σο έλα ζεκείν, νηηδήπνηε απνηειεί έλα άκεζν 

ή έκκεζν απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ θαη ην νπνίν ζηε κνξθή 

πνπ έρεη εμειηρζεί, δελ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ αγαζφ γηα ηελ αλζξψπηλε δσή 

(Braungart & McDonough, 2002). 

Με βάζε ηνλ πξναλαθεξζέληα νξηζκφ, ζεκεηψλεηαη φηη ε αλαθχθισζε 

απνηειεί ζηελ νπζία ηε κεηαηξνπή ησλ άρξεζησλ αληηθεηκέλσλ γηα ηνλ άλζξσπν 

(δειαδή, ηα απνξξίκκαηα), ζε πξψηεο χιεο, κέζσ ησλ νπνίσλ παξάγνληαη θαηλνχξγηα 

αγαζά, δειαδή, ρξήζηκα πξντφληα θαη αληηθείκελα (Bergoff & Rome, 2017). ηελ 

εηθφλα 1 πνπ απεηθνλίδεηαη εθαηέξσζελ, παξνπζηάδεηαη ην δηεζλέο ζχκβνιν γηα ηελ 

αλαθχθισζε. 

 

Δικόνα 1 
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1.2 ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ  

πλερίδνληαο, ε έλλνηα ηεο αλαθχθισζεο πεξηιακβάλεη, πέξα απφ ηε 

δεκηνπξγία λέσλ αγαζψλ απφ απνξξίκκαηα, ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο ησλ 

επηθίλδπλσλ γηα ην πεξηβάιινλ πξντφλησλ, ζε ιηγφηεξν επηθίλδπλα ή θαζφινπ 

επηθίλδπλα, πξντφληα. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, επηηπγράλεηαη κε νκαιφηεξν 

ηξφπν ε επαλέληαμε ησλ πξντφλησλ ζην πεξηβάιινλ φπνπ αλήθνπλ, κε απνηέιεζκα ε 

δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο λα επηηπγράλεηαη κε ηξφπν θπζηθφ (Διιεληθφο 

Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο, 2018). 

Έλα παξάδεηγκα ζην πξναλαθεξζέλ γεγνλφο απνηειεί ε δηαδηθαζία ηεο 

κεηαηξνπήο ησλ δηαθφξσλ νηθηαθψλ ιπκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο, έηζη ψζηε λα 

κελ είλαη ηφζν επηθίλδπλα, εάλ ελαπνηεζνχλ, γηα παξάδεηγκα, ζε κηα ζαιάζζηα 

πεξηνρή (Carolan, 2013). 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα πξφγξακκα αλαθχθισζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

ππάξρεη κεγάιε θαη ζηαζεξή παξνρή αλαθπθιψζηκνπ πιηθνχ (Conkin, 2007). Έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ηξεηο λνκνζεηηθέο επηινγέο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηέηνηαο 

πξνκήζεηαο: ππνρξεσηηθή ζπιινγή αλαθχθισζεο, λνκνζεζία πεξί θαηαζέζεσλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη απαγφξεπζε. Οη ππνρξεσηηθνί λφκνη πεξί ζπιινγήο ζέηνπλ 

ζηφρνπο αλαθχθισζεο γηα ηηο πφιεηο γηα λα κελ εθηξαπνχλ απφ ην ξεχκα θαη ην 

κέγεζνο ησλ απνβιήησλ, κε ζθνπφ ηε δηάζσζε ηνπ πεξηβάιινληνο (Marion, 2011). 

Ζ λνκνζεζία γηα ηελ θαηάζεζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πξνυπνζέηεη ηελ 

επηζηξνθή ρξεκάησλ γηα ηελ επηζηξνθή νξηζκέλσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ζπλήζσο 

γπαιηνχ, πιαζηηθνχ θαη κεηάιινπ. Όηαλ αγνξάδεηαη έλα πξντφλ ζε έλα ηέηνην 

εκπνξεπκαηνθηβψηην, πξνζηίζεηαη κηα κηθξή πξνζαχμεζε ζηελ ηηκή. Απηή ε 

πξνζαχμεζε κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνλ θαηαλαισηή. Σα πξνγξάκκαηα απηά ήηαλ 

πνιχ επηηπρεκέλα, νδεγψληαο πξηλ ρξφληα ζε πνζνζηφ αλαθχθισζεο ηνπιάρηζηνλ 

νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) (Conkin, 2007). 

Παξά ηα θαιά απηά απνηειέζκαηα, ε κεηαηφπηζε ηνπ θφζηνπο ζπιινγήο απφ 

ηελ ηνπηθή θπβέξλεζε ζηε βηνκεραλία θαη ηνπο θαηαλαισηέο έρεη δεκηνπξγήζεη 

έληνλε αληίζεζε ζηε δεκηνπξγία ηέηνησλ πξνγξακκάησλ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο. Μηα 

παξαιιαγή ζε απηφ είλαη φπνπ, ν θαηαζθεπαζηήο θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ 

αλαθχθισζε ησλ πξντφλησλ ηνπ (Clevelant & Morris, 2013). 
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Έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο αχμεζεο ησλ πνζνζηψλ ηεο αλαθχθισζεο, είλαη ε 

απαγφξεπζε ηεο δηάζεζεο νξηζκέλσλ πιηθψλ σο απνβιήησλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ 

ζπρλά ρξεζηκνπνηεκέλν πεηξέιαην, παιηέο κπαηαξίεο, δηάθνξα ειαζηηθά θαη 

απνξξίκκαηα θήπσλ. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε δεκηνπξγία 

κηαο βηψζηκεο νηθνλνκίαο γηα ηελ νξζή δηάζεζε απαγνξεπκέλσλ πξντφλησλ (Vaughn, 

2008). 
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1.3 ΗΣΟΡΗΚΖ ΠΟΡΔΗΑ & ΔΞΔΛΗΞΖ  

Ζ αλαθχθισζε ππήξμε κηα θνηλή πξαθηηθή γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

αλζξψπηλεο ηζηνξίαο, κε θαηαγεγξακκέλνπο ππνζηεξηθηέο ήδε απφ ην θηιφζνθν 

Πιάησλα, ηνλ 4ν αηψλα π.Υ. ε πεξηφδνπο φπνπ νη πφξνη ήηαλ ζπάληνη θαη δχζθνινη, 

νη αξραηνινγηθέο κειέηεο ησλ αξραηνινγηθψλ απνβιήησλ δείρλνπλ φηη ηα νηθηαθά 

απφβιεηα (θπξίσο ηέθξα θαη ζπαζκέλα εξγαιεία) αλαθπθιψλνληαλ κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία λέσλ, πην ρξήζηκσλ αληηθεηκέλσλ (Huesemann, 2011). 

ηνπο πξν-βηνκεραληθνχο ρξφλνπο, ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηε ζπιινγή 

ραιθνχ θαη άιισλ κεηάιισλ ζηελ Δπξψπε θαη γηα ηε δηαξθή επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ηνπο. Ζ αλαθχθισζε ηνπ ραξηηνχ θαηαγξάθεθε γηα πξψηε θνξά ην 1031, φηαλ ηα 

ηαπσληθά θαηαζηήκαηα πσινχζαλ μαλαζρεκαηηζκέλν ραξηί (Clevelant & Morris, 

2013), ελψ ζηε  Βξεηαλία, ηα απνκείλαληα μχια θαη ε ζθφλε άλζξαθα, πιηθά 

πξνεξρφκελα απφ ππξθαγηέο, ζπιιέρζεθαλ θαη ππνβαζκίζηεθαλ σο βαζηθφ πιηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαηαζθεπή ηνχβισλ (Dadd- Redalia, 1994).  

Ο θχξηνο κνριφο γηα απηνχο ηνπο ηχπνπο αλαθχθισζεο ήηαλ ην νηθνλνκηθφ 

πιενλέθηεκα ηεο απφθηεζεο αλαθπθισκέλσλ πξψησλ πιψλ, αληί ηεο απφθηεζεο 

παξζέλνπ πιηθνχ, θαζψο θαη ηεο έιιεηςεο δεκφζηαο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ζε 

νινέλα θαη πην ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο (Black Dog Publishing, 2006). 

Παξάιιεια, ην μέζπαζκα ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο πξνθάιεζε ηε δήηεζε γηα 

νηθνλνκηθά πξνζηηά πιηθά, ελψ ηνλ 19
ν
 αηψλα, νη εξγαδφκελνη ζηνπο ζηδεξφδξνκνπο 

αγφξαδαλ θαη πσινχζαλ παιηνζίδεξα θαη νη αλαπηπζζφκελεο βηνκεραλίεο ράιπβα θαη 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο λα έρνπλ θάλεη ζξαχζκαηα ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

(Huesemann, 2011). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ρηιηάδεο άλζξσπνη 

πεξηπιαλήζεθαλ ζηνπο δξφκνπο ησλ ακεξηθαληθψλ πφιεσλ, εθκεηαιιεπφκελνη ηηο 

δπλάκεηο ηεο αγνξάο γηα λα αλαθπθιψζνπλ ηα κεηαγελέζηεξα θαηαλαισηηθά πιηθά 

ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή (Zimring, 2005). Έλα επίζεκν ζχζηεκα αλαθχθισζεο κε 

επηζηξεπηέεο θαηαζέζεηο ηδξχζεθε ζηε νπεδία γηα θηάιεο ην 1884 θαη γηα θνλζέξβεο 

αινπκηλίνπ ην 1982. Ο λφκνο απηφο, νδήγεζε ζε κεγάιν πνζνζηφ αλαθχθισζεο ησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνηψλ θαηά 84-99 ηνηο εθαηφ (84-99%) (Huesemann, 2011). 

Οη λέεο ρεκηθέο βηνκεραλίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, 

επέηξεςαλ θαη ηελ εθεχξεζε λέσλ πιηθψλ, φπσο ην πιηθφ ηνπ βαθειίηε, ην νπνίν 
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ππνζρφηαλ λα κεηαηξέςεη άρξεζηα πιηθά ζε πνιχηηκα. Σνχηε ε δηαδηθαζία ηφηε, ήηαλ 

γλσζηή κε ηελ νλνκαζία διάζωζη, έλλνηα ε νπνία ηε ζεκεξηλή επνρή, αλαθέξεηαη 

ζηελ έλλνηα ηεο αλαθχθισζεο. Ζ δηάζσζε ησλ πιηθψλ απνηεινχζε έλα ζεκαληηθφ 

ζέκα γηα ηηο θπβεξλήζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Γεχηεξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Οη 

νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί θαη νη ζεκαληηθέο ειιείςεηο πιηθψλ ιφγσ ησλ πνιεκηθψλ 

πξνζπαζεηψλ, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ αγαζψλ θαη ηελ 

αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ (Vaughn, 2008). 

Απηέο νη ειιείςεηο πφξσλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηνπο παγθφζκηνπο πνιέκνπο 

θαη άιια παξφκνηα παγθφζκηα γεγνλφηα, ελζάξξπλαλ ζεκαληηθά ηελ αλαθχθισζε. Οη 

αγψλεο ηνπ πνιέκνπ απαηηνχζαλ κεγάιν κέξνο ησλ δηαζέζηκσλ πιηθψλ πφξσλ, 

αθήλνληαο ειάρηζηνπο γηα ηνλ άκαρν πιεζπζκφ. Έηζη, έγηλε απαξαίηεην γεγνλφο γηα 

ηα πεξηζζφηεξα ζπίηηα λα αλαθπθιψλνπλ ηα απφβιεηά ηνπο, θαζψο ε αλαθχθισζε 

πξνζθέξεη κηα επηπιένλ πεγή πιηθψλ πνπ επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα αμηνπνηνχλ 

ζην έπαθξν απηά πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο (Vaughn, 2008). 

Πεξλψληαο ζε πην ζχγρξνλα δεδνκέλα, κηα ζεκαληηθή επέλδπζε ζηελ 

αλαθχθισζε ζπλέβε ζηε δεθαεηία ηνπ 1970, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ 

θφζηνπο. Σελ ηφηε επνρή, ε αλαθχθισζε ηνπ αινπκηλίνπ ρξεζηκνπνηνχζε κφλν ην 

πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηεο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξζέλν παξαγσγή, ελψ 

ην γπαιί, ην ραξηί θαη άιια κέηαιια είραλ ιηγφηεξε αιιά πνιχ ζεκαληηθή 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο φηαλ ρξεζηκνπνηνχηαλ αλαθπθισκέλε πξψηε χιε (Vaughn, 

2008). 

Αλ θαη ηα ειεθηξνληθά είδε επξείαο θαηαλάισζεο, φπσο ε ηειεφξαζε, ήηαλ 

δεκνθηιή απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1920, ε αλαθχθισζε ηνπο ήηαλ ζρεδφλ αλχπαξθηε 

κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 1991. Σν πξψην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αλαθχθισζεο 

απνξξηκκάησλ εθαξκφζηεθε ζηελ Διβεηία, μεθηλψληαο κε ηε ζπιινγή παιαηψλ 

ςπγείσλ, αιιά ζηαδηαθά επεθηείλνληάο ην γηα λα θαιχςεη φιεο ηηο ζπζθεπέο. Μεηά 

ηελ ίδξπζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ, πνιιέο ρψξεο δελ είραλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

αζρνινχληαη κε ηελ θαζαξή πνζφηεηα ειεθηξνληθψλ απνβιήησλ πνπ δεκηνχξγεζαλ 

ή κε ηνλ επηθίλδπλν ραξαθηήξα ηνπο. Έηζη, άξρηζαλ λα εμάγνπλ ην πξφβιεκα ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ρσξίο αλαγθαζηηθή πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία (Vaughn, 

2008). 
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Σν 2000 ζεκεηψζεθε κεγάιε αχμεζε ηφζν ζηελ πψιεζε ειεθηξνληθψλ 

ζπζθεπψλ, φζν θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπο σο ξεχκα απνβιήησλ: ην 2002, ηα 

ειεθηξνληθά απφβιεηα απμήζεθαλ ηαρχηεξα απφ φ, ηη νπνηνδήπνηε άιιν είδνο 

απνβιήησλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.). Απηφ ην γεγνλφο πξνθάιεζε επελδχζεηο 

ζε ζχγρξνλεο απηνκαηνπνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο γηα λα αληηκεησπίζεη ην θξάηνο ηελ 

εηζξνή πεξηηηψλ ζπζθεπψλ, ηδίσο κεηά ηελ εθαξκνγή απζηεξψλ λφκσλ ην 2003. Σε 

ζεκεξηλή επνρή, ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη δηεζλψο, ην θαηλφκελν ηεο 

αλαθχθισζεο έρεη αλαπηπρζεί πιήξσο θαη δηδάζθεηαη αθφκα θαη σο δηδαθηηθή 

ελφηεηα ζηα ζρνιεία (Huesemann, 2011). 

1.3.1 Σηότος ανακύκλωζης 

πλερίδνληαο, εθφζνλ αλαιχζεθαλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αλαθχθισζεο, αιιά θαη ε ηζηνξηθή πνξεία απηήο, νθείιεηαη λα ζεκεησζεί ζηελ 

παξνχζα ππνελφηεηα ην πιαίζην πνπ δηέπεη ηνπο ζηφρνπο ηεο αλαθχθισζεο, φπσο 

απηνί αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο θαη θνξείο ηε ζεκεξηλή 

επνρή. Δηδηθφηεξα, ν ζηφρνο ηεο αλαθχθισζεο είλαη λα πξνζηαηέςεη ην πεξηβάιινλ 

θαη λα κεηαηξέςεη ηα άρξεζηα πξντφληα ζε ζεκαληηθά, ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ππεξθαηαλάισζεο πξντφλησλ θαη ηεο ππεξβνιηθήο ζπαηάιεο ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ, κε απνηέιεζκα ηελ πξνζηαζία ηνπ πιαλήηε, γεληθφηεξα 

(Αλαζηαζνπνχινπ, Βαζηιείνπ & Κάξαιεο, 2012). 

χκθσλα κε ηνλ Κνχγθνιν (2007), νη ζηφρνη ηεο αλαθχθισζεο είλαη πξψηνλ 

ε κείσζε ηεο επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα παξαγφκελα απνξξίκκαηα θαη 

δεχηεξνλ ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ. ηνπο πφξνπο πεξηιακβάλνληαη ε ελέξγεηα, ην 

ρξήκα θαη νη πξψηεο χιεο. Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο αθνξά ζηα ζηάδηα ηεο ζπιινγήο, 

ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο δηάζεζεο. Σν πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο  απφ ηελ 

παξαζθεπή αλαθπθισκέλνπ ραξηηνχ ζε ζρέζε κε ηελ πξσηνγελή παξαγσγή ραξηηνχ 

θηάλεη κέρξη θαη ην 50%  

Σα πεξηβαιινληηθά νθέιε απφ ηελ αλαθχθισζε ηνπ ραξηηνχ, ηνπ γπαιηνχ, 

ηνπ ράιπβα θαη ηνπ αινπκηλίνπ φζνλ αθνξά ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, λεξνχ θαη 

κείσζε αέξησλ εθπνκπψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 
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Πίνακαρ 1.0.1 Πεξηβαιινληηθά νθέιε απφ ηελ αλαθχθισζε πιηθψλ 

              

   Αλοςμίνιο Υάλςβαρ  Υαπηί  Γςαλί 

Μείωζη σπήζηρ 

ενέπγειαρ 

90-97% 47-74% 23-77% 32% 

Μείωζη 

πύπανζηρ αέπα  

95% 85% 75% 20% 

Μείωζη 

πύπανζηρ νεπού 

97% 76% 35% - 

Μείωζη σπήζηρ 

νεπού 

- 40% 40% 50% 

                                               Πηγή: ΓΟΑΝΥΣ, 2013 

            1.3.2 Θεηικά ανακύκλωζης 

         ε γεληθέο γξακκέο, ε αλαθχθισζε ζπκβάιιεη ζηα εμήο: 

 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (παξαδείγκαηνο ράξε γηα ην αινπκίλην αγγίδεη ην 

90%) θαη κέζσ απηήο ζηελ εμνηθνλφκεζε ησλ κε αλαλεψζηκσλ ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ. Δπίζεο, κεηψλεηαη ε εθπεκπφκελε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, αθνχ ε 

επεμεξγαζία θαη παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ απφ πξψηεο χιεο πξνθαιεί 

ζαθέζηαηα πνιχ κεγαιχηεξε ξχπαλζε ζε ζρέζε κε ηηο δηεξγαζίεο ηεο 

αλαθχθισζεο (Λέθθαο, 1998). 

 Μείσζε ησλ ξπζκψλ εμάληιεζεο ησλ απνζεκάησλ πξψησλ πιψλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζηελ εμνηθνλφκεζή ηνπο (Ακπειηψηεο, 2006). Οη πξψηεο χιεο 

επαλεηζάγνληαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ελψ 

ηαπηφρξνλα κεηψλεηαη ε ρξήζε παξζέλσλ πξψησλ πιψλ (Κέληξν 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο νπθιίνπ, 1998). 

 Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη επθαηξίεο επελδχζεσλ, κε απνηέιεζκα 

ηε κηθξή θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν 

(http://www.doanys.gr). 

 Μείσζε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, θαηαλάισζεο λεξνχ θαη πεξηβαιινληηθήο 

κφιπλζεο (herrco.gr). Απφξξνηα ηεο κηθξφηεξεο ζε έθηαζε δηάζεζεο 

απνξξηκκάησλ ζηνπο Υψξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε 

ξχπαλζεο ησλ λεξψλ ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα. Σαπηφρξνλα 

κεηψλεηαη θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηε ζπιινγή θαη ηε δηάζεζε ησλ 

απνξξηκκάησλ θαη αληηκεησπίδνληαη κε ην πην απνδνηηθφ ηξφπν νη δπζθνιίεο 

αλεχξεζεο λέσλ ρψξσλ γηα ηε δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ (Αξαβψζεο, 1994). 
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 Πεξηβαιινληηθή δηαπαηδαγψγεζε θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, 

δίλνληαο λέα εξεζίζκαηα ζηε λενιαία θπξίσο (doanys.gr). Κηλεηνπνηνχληαη 

άκεζα νη ελδνγελείο δπλάκεηο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη επηηπγράλεηαη 

νηθνινγηθή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θφζκνπ, αθνχ θαηαλννχληαη νη αξρέο θαη νη 

αμίεο ηεο αλαθχθισζεο σο πξαθηηθφ εξγαιείν γηα ηνλ πεξηβαιινληηθφ 

ζρεδηαζκφ. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ είλαη ε βειηίσζε ηεο 

δεκφζηαο πγείαο, ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο (Αξαβψζεο, 1994).  



18 

 

1.4 Ζ ΗΔΡΑΡΥΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ  

1.4.1 Η διατείριζη ηων απορριμμάηων 

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη πξναλαθεξζέληεο ζηφρνη ηεο αλαθχθισζεο, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα θξάηε πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ, πηνζεηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ 

δηέπνπλ ηελ ηεξαξρία ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηελ 

εηθφλα 2. ηελ νπζία, ε ηεξαξρία απηή, απνηειεί ζηνηρείν ηεο ζεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φζνλ αθνξά ηηο πξνιεπηηθέο δηαδηθαζίεο, αιιά θαη ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο ησλ απνξξηκκάησλ, ζηξαηεγηθή ε νπνία έρεη βξεη 

πξφζθνξν έδαθνο θαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία, κέζσ ηνπ άξζξνπ ππ’ αξηζκφλ 

4042/2012 (Διιεληθφο Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο, 2018). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Δλληνική Δηαιπεία Αξιοποίηζηρ Ανακύκλωζηρ (ΔΔΑΑ), 2015 

 

Ζ ινγηθή πνπ δηέπεη ηε ζηξαηεγηθή είλαη φηη ηα απφβιεηα θαη ηα απνξξίκκαηα 

δελ είλαη άρξεζηα βάξε, αιιά πνιχηηκνη πφξνη, νη νπνίνη, εάλ ιάβνπλ ηε ζσζηή θαη 

ηελ πξέπνπζα αμηνπνίεζε, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δψζνπλ έλα πιήζνο νθειψλ. 

Άιισζηε, ην ηειεπηαίν γεγνλφο απνηειεί θαη ην ιφγν πνπ ε απφξξηςε ησλ 

απνξξηκκάησλ ζε εηδηθνχο πγεηνλνκηθνχο ρψξνπο επηηπγράλεηαη ζην ηέινο, σο ε 

ηειεπηαία επηινγή (Διιεληθφο Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο, 2018). 

Με ηε ζεηξά ηεο, ε εηθφλα 3 αλαδεηθλχεη νξηζκέλεο έλλνηεο, νη νπνίεο 

δηαδξακαηίδνπλ, επίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο.  

             

Δικόνα 2 Ζ ηεξαξρία ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. 
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Πξσηίζησο, ε πξφιεςε απνηειεί κηα απφ ηηο δηαδηθαζίεο, φπνπ ζπκβάιινπλ αξθεηά 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ησλ 

πνιηηηθψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Βέβαηα, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

ζηνηρεία πνπ δηέπνπλ ην ζρεδηαζκφ απηψλ ησλ πνιηηηθψλ, είλαη ν ιεγφκελνο 

οικολογικόρ ζσεδιαζμόρ, ν νπνίνο πξνσζεί ηε ρξήζε ησλ αλαθπθισκέλσλ πξψησλ 

πιψλ, αιιά θαη ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο επί ηεο 

ζεκαηνινγίαο (Διιεληθφο Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο, 2018). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Δλληνική Δηαιπεία Αξιοποίηζηρ Ανακύκλωζηρ (ΔΔΑΑ), 2015 

 

Ζ έλλνηα ηεο επαλάρξεζεο, ζηελ νπζία, αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ 

αγαζψλ θαη πξψησλ πιψλ, ε νπνία επαλαιακβάλεηαη. Ζ επαλάιεςε απηή, έρεη νθέιε 

νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο, δίλεη ην έλαπζκα 

γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ εξγαζηαθψλ ζέζεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε 

νηθνλνκηθά δπζρεξνχο πνιίηεο λα απνιαχζνπλ ηα βαζηθά θαη αλαγθαία αγαζά. Έλα 

              

                   
 

                                                  

Δικόνα 3 Πξφιεςε, επαλάρξεζε, αλαθχθισζε, αλάθηεζε & απφξξηςε 



20 

 

παξάδεηγκα επαλάρξεζεο είλαη ε κεηαπνίεζε παιαηνχ ξνπρηζκνχ (Διιεληθφο 

Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο, 2018). 

Ζ αλαθχθισζε, έλλνηα πνπ απαζρνιεί ηελ παξνχζα εξγαζία θαη αλαιχζεθε 

σο πξνο ηνλ νξηζκφ ηεο ζε πξνεγνχκελε ππνελφηεηα. ηνλ Διιαδηθφ ρψξν, ππάξρνπλ 

ζπλνιηθά είθνζη δχν (22) ζε αξηζκφ, ζπζηήκαηα πνπ πηνζεηνχλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο αλαθχθισζεο γηα κηα κεγάιε γθάκα αγαζψλ θαη 

πξψησλ πιψλ. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαθχθισζεο, επηηπγράλεηαη ε 

εμνηθνλφκεζε πνιχηηκσλ πξψησλ πιψλ –πνπ ζπρλά βξίζθνληαη ζε έιιεηςε ή ππφ 

εμαθάληζε (Διιεληθφο Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο, 2018). 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Δηαηξία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο (Δ.Δ.Α.Α.), ελ 

έηε 2015 ζηελ Διιάδα, απμήζεθαλ θαηά δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηα αλαθπθισκέλα 

πξντφληα, κε απνηέιεζκα λα κεησζνχλ ηα απφβιεηα ζηηο ρσκαηεξέο θαη θαη’ 

ζπλέπεηα, λα κεησζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε πεξηβαιινληηθή κφιπλζε. Βέβαηα, 

νξηζκέλνη κειεηεηέο ζεκεηψλνπλ φηη ην γεγνλφο απηφ επηηεχρζεθε, φρη επεηδή νη 

Έιιελεο θαη νη Διιελίδεο ηξέθνπλ ζεβαζκφ θαη αγάπε γηα ην πεξηβάιινλ θαη έρνπλ 

ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηηο ειιείςεηο ησλ βαζηθψλ πξψησλ πιψλ, αιιά επεηδή ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε δελ επέηξεςε ηελ θαηαλάισζε έηνηκσλ πξντφλησλ θαη 

αγαζψλ ζηελ Διιάδα. Σν ίδην γεγνλφο βεβαηψζεθε θαη απφ νξηζκέλεο έξεπλεο πνπ 

έγηλαλ ζηελ Διιάδα, θάηη ην νπνίν πξνθαιεί ηδηαίηεξε αλεζπρία (Διιεληθφο 

Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο, 2018). 

Όζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηεο αλάθηεζεο, αλαθέξεηαη ζηελ απνηέθξσζε, έλλνηα 

ε νπνία επεμεγήζεθε ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

απνηέθξσζεο, εάλ δελ επηηεπρζεί κε ηνλ πξέπνληα ηξφπν, ππάξρεη πεξίπησζε λα 

απνηειέζεη βαζηθή αηηία γηα ηελ επηδείλσζε ή θαηαζηξνθή ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ, 

αιιά θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Σα θξάηε- κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

αιιά θαη ε ίδηα ε Δ.Δ., απνθεχγεη λα εθηειεί ηε δηαδηθαζία ηεο αλάθηεζεο, θαζψο 

ζηνρεχνπλ ζηελ πηνζέηεζε πην αθίλδπλσλ πξαθηηθψλ (Διιεληθφο Οξγαληζκφο 

Αλαθχθισζεο, 2018). 

Σέινο, ε έλλνηα ηεο απφξξηςεο απνηειεί θαη ηελ ηειεπηαία ιχζε πνπ 

αθνινπζνχλ ηα πεξηζζφηεξα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν γεγνλφο απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη, φηαλ επηηπγράλεηαη ε ηαθή ησλ απνξξηκκάησλ, παξάγεηαη έλα 

ρεκηθφ αέξην ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ην νπνίν νλνκάδεηαη μεθάνιο. Σν ζπγθεθξηκέλν αέξην 
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έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ξππάλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα χδαηα θαη ην έδαθνο, κε 

απνηέιεζκα λα κνιχλεηαη ην πεξηβάιινλ θαη ε αλζξψπηλε πγεία (European 

Commission, 2010). 

 

1.4.2 Σσζηήμαηα ανακύκλωζης 

 

Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζε θάζε πεξίπησζε ηερληθήο αλαθχθισζεο 

θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε θχζε θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ απνξξηκκάησλ. 

Έηζη, ε ρσξηζηή ζπιινγή απνηειεί ηελ απνθιεηζηηθή θαη απηνλφεηε κέζνδν 

αλάθηεζεο γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνξξηκκάησλ απφ ηελ παξαγσγή, αιιά θαη 

γηα νξηζκέλα απνξξίκκαηα απφ ηελ θαηαλάισζε πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζεκαληηθέο 

πνζφηεηεο θαη ζε θαζνξηζκέλνπο ρψξνπο. Αληίζεηα, ε αλάθηεζε πιηθψλ απφ ηα 

νηθηαθά απνξξίκκαηα είλαη δπλαηή είηε κε ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο κεραληθνχ 

δηαρσξηζκνχ, είηε κε εηδηθά ζπζηήκαηα ρσξηζηήο ζπιινγήο. Ζ ρσξηζηή ζπιινγή 

απνηειεί ηνλ πην νξζνινγηθφ ηξφπν αλάθηεζεο ζπζηαηηθψλ απφ ηα νηθηαθά 

απνξξίκκαηα θαη δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ παξαγσγή, 

εμαζθαιίδνληαο πςεινχο βαζκνχο θαζαξφηεηαο ησλ αλαθηψκελσλ πιηθψλ 

(Γεξληηζηψηε, 2011). 

Ανακύκλωζη και Γιαλογή ζηην Πηγή (ΓζΠ): Με ηνλ φξν «Γηαινγή ζηε 

Πεγή» πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη 

αλάθηεζε ρξήζηκσλ πιηθψλ πξηλ απηά αλακεηρζνχλ κε ηελ ππφινηπε κάδα ησλ 

απνξξηκκάησλ. Ζ ΓζΠ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο νινθιεξσκέλε θαη ελαιιαθηηθή ιχζε 

απέλαληη ζηα ζπζηήκαηα δηάζεζεο θαη θεληξηθήο αλάθηεζεο. Ζ κέζνδνο απηή 

πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, δεδνκέλνπ φηη ε δηαινγή γίλεηαη 

απφ ηνλ παξαγσγφ ησλ απνβιήησλ, ηνπο πνιίηεο ή ηηο επηρεηξήζεηο 

(Παλαγησηαθφπνπινο, 2002). 

Ανακύκλωζη με Μπλε Κάδοςρ: Οη πνιίηεο ηνπνζεηνχλ ζε εηδηθή κπιε 

ηζάληα πνπ πξνκεζεχνληαη απφ ην Γήκν ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα 

αδεηάδνπλ φια ηα πιηθά ζηνλ εηδηθφ κπιε θάδν πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζε εηδηθφ ζεκείν 

ηεο γεηηνληάο. Έπεηηα, εηδηθά νρήκαηα ζπιινγήο αδεηάδνπλ ηνπο θάδνπο θαη 

κεηαθέξνπλ ηα πιηθά ζην Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ. Σα Κέληξα 

Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (Κ.Γ.Α.Τ.) είλαη εγθαηαζηάζεηο φπνπ κε 
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ζπλδπαζκφ κεζφδσλ κεραληθήο - ρεηξσλαθηηθήο δηαινγήο, δηαρσξίδνληαη νκάδεο 

πιηθψλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ δηαινγή ζηελ πεγή (αλαθπθιψζηκα). ηε ζπλέρεηα, 

ηα πιηθά πθίζηαληαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη δεκαηνπνίεζε αλά πιηθφ. Έηζη 

κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ νη απαηηήζεηο πνηφηεηαο γηα ηελ απνξξφθεζή ηνπο απφ ηελ 

αγνξά θαη εμαζθαιίδνληαη πςειφηεξεο ηηκέο πψιεζεο (eedsa.gr). 

Δικόνα 4 Μπιε θάδνο Αλαθχθισζεο 

 

 

Ανακύκλωζη με διαθοπεηικούρ κάδοςρ για κάθε ςλικό: Οη πνιίηεο 

ηνπνζεηνχλ ηα πιηθά γηα αλαθχθισζε ζε εηδηθνχο θάδνπο αλάινγα κε ηε ζήκαλζε ή 

ην ρξψκα θάζε θάδνπ. Οη θάδνη αλαθχθισζεο ηνπνζεηνχληαη ζε θεληξηθά ζεκεία, 

ψζηε λα ππάξρεη εχθνιε πξφζβαζε. Ζ ζπρλφηεηα ζπιινγήο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηνλ 

φγθν ησλ πιηθψλ θαη ηελ ηνπνζεζία ησλ θάδσλ. Οη θάδνη αδεηάδνληαη επί ηφπνπ ή 

κεηαθέξνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη απφ άιινπο, ελψ ηα πιηθά κεηαθέξνληαη ζε ρψξν 

πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, ζε Κέληξα Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ ή 

απεπζείαο ζηηο βηνκεραλίεο αμηνπνίεζεο θαη αλαθχθισζεο. 
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Δικόνα 5 Γηαθνξεηηθνί θάδνη αλαθχθισζεο γηα θάζε πιηθφ 

 

Κέληξα Αλαθχθισζεο: Σα θέληξα αλαθχθισζεο είλαη εηδηθέο θαηαζθεπέο 

κεγάισλ δηαζηάζεσλ, ζηηο νπνίεο είλαη ελζσκαησκέλα κεραλήκαηα ζπιινγήο 

(anakyklosi.com.gr):  

 πιαζηηθψλ κπνπθαιηψλ 

 κεηαιιηθψλ θνπηηψλ 

 γπάιηλσλ θηαιψλ. 

Αθφκε, δηαζέηνπλ εηδηθνχο ρψξνπο γηα ηελ αλαθχθισζε: 

 θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

 κπαηαξηψλ 

 ραξηηνχ θαη πιαζηηθψλ ζπζθεπαζηψλ. 
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Δικόνα 6 Κέληξν Αλαθχθισζεο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2.ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

& ΜΟΝΑΓΔ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ  

 2.1 ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Ζ λνκηθή ζεζκνζέηεζε ησλ κνλάδσλ αλαθχθισζεο ζηελ Διιάδα 

θαζπζηέξεζε αξθεηά λα εμειηρζεί, θαζψο έπξεπε πξψηα ε Διιάδα λα ππνθέξεη απφ 

ηα πνιπάξηζκα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, γηα λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε ην θξάηνο 

θαη νη ζπλαθείο θνξείο ην πξφβιεκα πνπ πθίζηαηαη. Σν λνκηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεη 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζηελ Διιάδα, αθνινπζεί πξνζεθηηθά ηελ 

αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νδεγηψλ 

(European Investment Bank, 2010). Σελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ κεηαθεξζεί φιεο νη 

ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. ζηνπο ειιεληθνχο λφκνπο, κε ηελ πην πξφζθαηε πεξίπησζε 

ε κεηαθνξά ηεο νδεγίαο-πιαηζίνπ γηα ηα απφβιεηα (2008/98 / ΔΚ) ζην λφκν 

4042/2012 ηνπ 2012 (ΤΠΔΚΑ, 2012).  

Ο θχξηνο κνριφο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζηελ Διιάδα ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία ήηαλ ε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 50910/2727/2003 γηα ηα κέηξα θαη ηνπο 

φξνπο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ε εζληθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ, κε ην εζληθφ ζρέδην δηαρείξηζεο απνβιήησλ πνπ επηζπλάπηεηαη ζε απηφ. 

ηελ Διιάδα, ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο (Τ.Π.) είλαη αξκφδην γηα ηε ράξαμε 

πνιηηηθήο, ηνλ εζληθφ πξνγξακκαηηζκφ, ηα ηερληθά ζέκαηα, θαζψο θαη γηα ηε 

ρνξήγεζε αδεηψλ θαη ηε ξχζκηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κεγάισλ εγθαηαζηάζεσλ 

επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο απνβιήησλ (ΤΠΔΚΑ, 2012). 

χκθσλα κε ην Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (Δ..Γ..Α.), 

ε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ κεηαθνξάο, ε επεμεξγαζία θαη ε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ 

εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ησλ Αξρψλ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (Α.Γ.Α.), ελψ ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (Τ.Δ.) είλαη ππεχζπλν γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ κεηξψνπ ησλ 

Αξρψλ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ. Γηα ηα ξεχκαηα απνβιήησλ, εθηφο απφ ηηο Αξρέο 

Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, ε επζχλε δηαρείξηζεο αλήθεη ζηνπο παξαγσγνχο, ζχκθσλα 

κε ηελ αξρή ο πςπαίνων πληπώνει πνπ εηζήρζε ην 2003 απφ ην NSWMP. Ζ 

Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζπζηάζεθε 

ηνλ Μάξηην ηνπ 2008 (ΤΠΔΚΑ, 2012). 

Όζνλ αθνξά ηηο κνλάδεο αλαθχθισζεο ησλ πιαζηηθψλ πιηθψλ ζπγθεθξηκέλα, 

ζηελ Διιάδα, νη πεξηζζφηεξεο έρνπλ πηνζεηήζεη ηελ ηδέα ηεο αλάπηπμεο θαιχηεξσλ 
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ππνδνκψλ γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ πιαζηηθψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή, φκσο, είλαη 

πεξίπινθε, θαζψο, θάζε είδνπο πιαζηηθφ αλαθπθιψλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, 

αλάινγα κε ην ρεκηθφ ηνπ ηχπν: ηα πιαζηηθά θηβψηηα, ηα πιαζηηθά θνπηηά θαη ηα 

πιαζηηθά κπνπθάιηα αλαςπθηηθψλ, κεηαηξέπνληαη ζε ζσιήλεο απνρέηεπζεο, ηα 

θνπηηά ησλ θσηνγξαθηθψλ θηικ κεηαηξέπνληαη ζε γιάζηξεο, απφ ηνπο δίζθνπο ηνπ 

πηθάπ θηηάρλνληαη πηζησηηθέο θάξηεο θαη νη δηάθαλεο κεκβξάλεο πεξηηπιίγκαηνο 

κεηαηξέπνληαη ζε καχξεο ζαθνχιεο ζθνππηδηψλ (Μπφθαξεο, 2012). 

Μηα άιιε ιχζε πνπ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηηο κνλάδεο αλαθχθισζεο ζηελ 

Διιάδα, φζνλ αθνξά ην πιαζηηθφ, είλαη ε παξαγσγή βηνδηαζπψκελσλ πιαζηηθψλ. 

Έξεπλεο ζηελ Διιάδα, αιιά θαη παγθνζκίσο, έρνπλ δείμεη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

λα θαηαζθεπαζηνχλ κε πνιιέο απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιαζηηθψλ, ηα νπνία λα κπνξνχλ 

λα δηαζπαζηνχλ κε βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο γίλεηαη κε ηα ηξφθηκα θαη ην ραξηί 

(Μπφθαξεο, 2012). 

Απηά ηα πιαζηηθά ζα πξνέξρνληαη απφ δάραξε θαη άιινπο θπζηθνχο 

πδαηάλζξαθεο. Δπίζεο, ηα πιαζηηθά γίλνληαη θσηνδηαζπψκελα, αλ πξνζηεζεί κηα 

ρεκηθή νπζία θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη, φηαλ εθηεζνχλ ζην ειηαθφ 

θσο, ε δηάζπαζή ηνπο επηηαρχλεηαη (Μπφθαξεο, 2012). 

ηελ παξνχζα πεξίπησζε ζεκεηψλεηαη φηη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

κνλάδεο αλαθχθισζεο ζηελ Διιάδα, είλαη ε Διιεληθή Δηαηξία Αμηνπνίεζεο 

Αλαθχθισζεο, ε νπνία θέξλεη ην ινγφηππν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 7 θαη 

απνηειεί κηα πξσηνβνπιία πνπ πάξζεθε απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

δπαζηηπιοποιούνηαι ζηην παπαγωγή ζςζκεςαζιών και ηην εμποπία ζςζκεςαζμένων 

πποϊόνηων με ζηόσο να ανηαποκπιθούν αποηελεζμαηικά ζηη νομική ηοςρ ςποσπέωζη για 

ανακύκλωζη ηων αποβλήηων ζςζκεςαζίαρ ηων πποϊόνηων ηοςρ, μέζα από ηη ζςλλογική 

διασείπιζη ηων πόπων ηοςρ, ζηο πλαίζιο ηηρ εθνικήρ και κοινοηικήρ νομοθεζίαρ. Η 

ΔΔΑΑ ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος νόμος 2939/01, έσει αναπηύξει και ςλοποιεί ζηην 

Δλλάδα ηο Σύζηημα Σςλλογικήρ Δναλλακηικήρ Γιασείπιζηρ – ANAKYΚΛΩΣΗ (ΣΣΔΓ – 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) ηο γνωζηό ζε όλοςρ Σύζηημα ηων μπλε κάδων (Διιεληθή Δηαηξία 

Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο). 
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Δικόνα 7 Σν ινγφηππν ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο 

 

 

Σέινο, ηδηαίηεξε ζπκβνιή ζηελ αλαθχθισζε, έρνπλ ηα Κέληξα Γηαινγήο 

Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΓΑΤ). Πξφθεηηαη γηα εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κε 

ζπλδπαζκφ κεζφδσλ κεραληθήο θαη ρεηξσλαθηηθήο δηαινγήο, δηαρσξίδνληαη νκάδεο 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, πιηθψλ δειαδή πνπ πξνέξρνληαη κφλν απφ ΓζΠ. Έπεηηα, ηα 

πιηθά ρσξίδνληαη ζε επηκέξνπο πνηφηεηεο, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα δεκαηνπνηεζνχλ θαη 

λα νδεγεζνχλ ζηηο αληίζηνηρεο βηνκεραλίεο γηα αλαθχθισζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

κπνξεί λα επηηεπρζεί ε απαηηνχκελε πνηφηεηα γηα ηελ απνξξφθεζή ηνπο απφ ηελ 

αγνξά θαη εμαζθαιίδνληαη πςειφηεξεο ηηκέο πψιεζεο (diaamath.gr). 

Σφζν ν ζρεδηαζκφο ελφο ΚΓΑΤ, φζν θαη ε επηινγή ηνπ απαηηνχκελνπ 

εμνπιηζκνχ, εμαξηψληαη απφ ηηο πνζφηεηεο θαη ην είδνο ησλ εηζεξρφκελσλ πιηθψλ 

θαζψο θαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο σο πξνο ηα αλαθηψκελα πξντφληα. Σν 

πνζνζηφ ησλ κε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ πνπ ιφγσ ηεο πνηφηεηάο ηνπο ή ηνπ κηθξνχ 

κεγέζνπο ηνπο δελ κπνξνχλ λα δεκαηνπνηεζνχλ θαη λα νδεγεζνχλ πξνο αλαθχθισζε, 

αλέξρεηαη ζην 30% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ νδεγνχληαη ζην ΚΓΑΤ 

(Σεξδήο, 2009). 

ην ζέκα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ζηελ κεηέπεηηα επηινγή ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ελφο ΚΓΑΤ ππάξρνπλ πέληε βαζηθνί παξάκεηξνη πνπ ιακβάλνληαη 

ζνβαξά ππφςε (aeliamsdc.gr). 

 Οη αλακελφκελεο πνζφηεηεο ηνπ εηζεξρνκέλνπ ξεχκαηνο αλά εκέξα θαη αλά 

έηνο 

 Ζ ζχζηαζε αλά πιηθφ ηνπ εηζεξρνκέλνπ ξεχκαηνο 

 Ο ρξφλνο παξακνλήο ησλ εηζεξρνκέλσλ εληφο ηνπ ΚΓΑΤ 

 Ο ρξφλνο παξακνλήο ησλ δξακαηνπνηεκέλσλ πιηθψλ πξηλ ηελ πξνψζεζε ηνπο 

ζηηο βηνκεραλίεο αλαθχθισζεο θαη ηέινο 
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 Οη πξνδηαγξαθέο ησλ πξψησλ πιψλ ηεο βηνκεραλίαο αλαθχθισζεο αθνχ 

απηέο θαζνξίδνπλ πρ αλ ην πξνο πψιεζε ραξηί ζα πεξηιακβάλεη εθεκεξίδεο, 

αλάκηθην ραξηί, ραξηφλη ή αλ π.ρ. ηα πιαζηηθά ζα πξνσζνχληαη δηαρσξηζκέλα 

αλά θαηεγνξία ή αλάκηθηα. 

 

Δικόνα 8 Κέληξα Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΓΑΤ) 

 

Πηγή: diaamath.gr 
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2.2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 

Σν 2013 ιεηηνχξγεζαλ ζηελ Διιάδα ηξηάληα (30) Κέληξα Γηαινγήο 

Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΓΑΤ) ζπλνιηθά, ζην ηέινο φκσο ηνπ ίδηνπ έηνπο ν 

αξηζκφο απηφο κεηψζεθε ζε είθνζη ελληά (29), θαζψο ην θαινθαίξη ηνπ 2013 ην 

ΚΓΑΤ Φπιήο θαηαζηξάθεθε νινζρεξψο απφ ππξθαγηά. Σα ΚΓΑΤ Μπηηιήλεο θαη 

Γξάκαο πξσηνιεηηνχξγεζαλ ζηα ηέιε ηνπ 2013. 

 

Πίνακαρ 2.0.1 ΚΓΑΤ αλά πεξηθέξεηα πνπ ιεηηνχξγεζαλ ην 2013 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ  

1  ΚΓΑΤ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 1 17 ΚΓΑΤ ΓΤΣΗΚΖ 

ΘΔΑΛΗΑ 

2 ΚΓΑΤ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 2 18 ΚΓΑΤ ΛΑΡΗΑ 

3 ΚΓΑΤ ΔΛΔΤΗΝΑ  19 ΚΓΑΤ ΜΑΓΝΖΗΑ 

4 ΚΓΑΤ ΦΤΛΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ 

ΔΛΛΑΓΑ 

5 ΚΓΑΤ ΚΟΡΧΠΗΟΤ 20 ΚΓΑΤ ΛΑΜΗΑ  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ  
21 ΚΓΑΤ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

6 ΚΓΑΤ ΘΔΡΜΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣ. 

ΔΛΛΑΓΑ  

7 ΚΓΑΤ ΗΧΝΗΑ  22 ΚΓΑΤ ΠΑΣΡΑ  

8 ΚΓΑΤ ΝΔΟΥΧΡΟΤΓΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 

9 ΚΓΑΤ ΗΝΓΟΤ 23 ΚΓΑΤ ΚΔΡΚΤΡΑ  

10 ΔΡΓΟ ΟΣΑΝΘ 24 ΚΓΑΤ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 

11 ΚΓΑΤ ΔΡΡΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

12 ΚΓΑΤ ΠΗΔΡΗΑ 25 ΚΓΑΤ ΚΟΡΗΝΘΟΤ  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ΘΡΑΚΖ 
26 ΚΓΑΤ ΣΡΗΠΟΛΖ 

13 ΚΓΑΤ ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ 27 ΚΓΑΤ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

14 ΚΓΑΤ ΓΡΑΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ  28 ΚΓΑΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

15 ΔΡΓΟ ΓΗΑΓΤΜΑ 29 ΚΓΑΤ ΥΑΝΗΧΝ  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΑΗΓΑΗΟΤ 

16 ΚΓΑΤ ΖΠΔΗΡΟΤ 30 ΚΓΑΤ ΜΤΣΗΛΗΝΖ 

 
Πηγή: ΔΟΑΝ, 2014 
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2.2.1 Σ.Σ.Ε.Δ. Ανακύκλωζη ηης ΕΕΑΑ Α.Ε. 

Σα πιινγηθά πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο απνηεινχλ ζπζηήκαηα 

παλειιαδηθήο εκβέιεηαο γηα ηα κε επηθίλδπλα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο, πνπ έρνπλ 

εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΤΑ) 106453/2003 (ΦΔΚ 391 Β), 

θαη ε έγθξηζή ηνπο αλαλεψζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. ΤΑ 118019/2009 (ΦΔΚ 634 Β) γηα 

ηελ πεξίνδν 2009-2015. Ζ θχξηα δξάζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πζηήκαηνο είλαη ε 

αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία δηθηχνπ «κπιε θάδσλ», ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο. 

Βαζηθή αξρή ηεο δξάζεο είλαη φηη ηα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο, αλεμαξηήησο πιηθνχ, 

απνξξίπηνληαη απφ ηνπο θαηφρνπο ηνπο ζηνπο κπιε θάδνπο, ελ ζπλερεία κεηαθέξνληαη 

ζε Κέληξα Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΓΑΤ), φπνπ γίλεηαη ε δηαινγή ησλ 

απνβιήησλ ζε επηκέξνπο πιηθά, ψζηε ηα πιηθά απηά λα πσιεζνχλ, κε ζθνπφ λα 

αλαθπθισζνχλ (Διιεληθφο Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο, 2018). 

 

Σν ..Δ.Γ.  έρεη επηζεο εηδηθέο δξάζεηο γηα ηα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο απφ 

γπαιί, πνπ παξάγνληαη ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (θαηαζηήκαηα 

εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο, μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, κεγάια εκπνξηθά θέληξα, 

εηαηξείεο ηξνθνδνζίαο, νξγαλσκέλεο αθηέο, θιπ), ελψ παξάιιεια θαηαγξάθεη θαη 

ειέγρεη, κε ηελ ζπλδξνκή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, βηνκεραληθά & εκπνξηθά 

απφβιεηα ζπζθεπαζίαο (ΒΔΑ), πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο 

ε ζπιινγή ηνπ ξεχκαηνο ησλ ΒΔΑ απνηειεί αληηθείκελν επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Σν ξεχκα ησλ ΒΔΑ απνηειείηαη θπξίσο απφ δεπηεξνγελείο 

ζπζθεπαζίεο θαη ζπζθεπαζίεο κεηαθνξάο, ρξεζηκνπνηνχκελεο ζην εκπφξην θαη ηε 

βηνκεραλία, θαη είλαη δηαθξηηφ απφ απηφ πνπ ζπιιέγεηαη ζηνπο «κπιε θάδνπο» 

(Διιεληθφο Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο, 2018). 

Γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ ηα ..Δ.Γ.  έρνπλ 

αλαπηχμεη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο δξάζεσλ (anakyklosianthess.gr): 

 Υξεκαηνδφηεζε θαη αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ησλ κπιε θάδσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ΟΣΑ. 

 Παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ζπιινγή απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο. 

 Δηδηθέο Γξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ζπιινγή θαη αλαθχθισζε 

απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο απφ κεγάινπο παξαγσγνχο. 

 πκβάζεηο κε δεκνηηθνχο ή κε θνξείο. 
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2.2.2 Κένηρο Εναλλακηικής Περιβαλλονηικής Διατείριζης Α.Ε. (ΚΕΠΕΔ ΑΕ) 

Σν Κέληξν Δλαιιαθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο απνηειεί χζηεκα 

παλειιαδηθήο εκβέιεηαο γηα ηηο ρξεζηκνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίεο ιηπαληηθψλ ειαίσλ, 

φπσο έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 105857/2003 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 391 

Β). Ζ θχξηα δξάζε ηνπ είλαη ε ζπγθέληξσζε ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο 

ιηπαληηθψλ ειαίσλ ζηνπο βαζηθνχο ρψξνπο παξαγσγήο ηνπο, ε ελ ζπλερεία ζπιινγή 

θαη κεηαθνξά ηνπο απφ ζπλεξγαδφκελνπο κε ην χζηεκα ζπιινγείο – κεηαθνξείο θαη, 

ηειηθά, ε παξάδνζή ηνπο ζε κνλάδεο αλαθχθισζεο αλά ηελ Διιάδα (Διιεληθφο 

Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο, 2018). 

ηα ηέιε ηνπ 2003 είραλ ππνγξάςεη ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε ην ζχζηεκα 12  

ππφρξενη.   Καηά  ηε  δηάξθεηα  ηνπ  2012  ππέγξαςαλ  ζχκβαζε  κε  ην  ζχζηεκα  επη

πιένλ  16  εηαηξείεο  θαη  ν  ζπλνιηθφο αξηζκφο ππφρξεσλ κε εκεξνκελία 31‐12‐

2012 είλαη 194 εηαηξείεο. Χο πξνο ηε γεσγξαθηθή εκβέιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ην 

ΚΔΠΔΓ ην έηνο 2012 ζπληήξεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ηνπ, βάζε ην 

πξνγξάκκαηνο επέθηαζεο πνπ μεθίλεζε απφ ην 2004‐2005, κε ζηφρν ηε δηαηήξεζή 

ηνπ ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα δεδνκέλσλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ηα 

ηειεπηαία έηε. ήκεξα ζπλνιηθά δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 27 λνκνχο γηα φια ηα πιηθά 

πνπ δηαρεηξίδεηαη. Δηδηθφηεξα γηα ην κέηαιιν ην χζηεκα θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο 

απνθνκηδήο ζε παλειιαδηθή θιίκαθα (keped.gr). 

 

2.2.3 Ανηαποδοηική Ανακύκλωζη Α.Ε 

Σν χζηεκα ηεο Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο έρεη παλειιαδηθή εκβέιεηα γηα 

ηα κε επηθίλδπλα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο, ην νπνίν εγθξίζεθε κε ππ’ αξηζκ. ΤΑ 

193471/2008 (ΦΔΚ 2711 Β). Ζ βαζηθή δξάζε ηνπ πζηήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε θαη 

ιεηηνπξγία δηθηχνπ Κέληξσλ Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο (ΚΑΑ), πνπ 

εγθαζίζηαληαη ζε ρψξνπο εχθνια πξνζβάζηκνπο ζην επξχ θνηλφ. Πξφθεηηαη γηα 

εμνπιηζκφ γηα ηε «δηαινγή ζηελ πεγή» ησλ θελψλ ζπζθεπαζηψλ (πιαζηηθψλ, 

κεηαιιηθψλ, γπάιηλσλ ζπζθεπαζηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ απφ ραξηί-ραξηφλη), ν νπνίνο 

παξέρεη παξάιιεια νηθνλνκηθά θίλεηξα ζε φζνπο ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ. Αληίζηνηρα κε 

ην ΔΓ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ, θαη ην χζηεκα απηφ θαηαγξάθεη θαη ειέγρεη ηα 

βηνκεραληθά & εκπνξηθά απφβιεηα ζπζθεπαζίαο (ΒΔΑ) πνπ ζπιιέγνληαη απφ 

ηδηψηεο (Διιεληθφο Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο, 2018). 

ηελ νπζία ε Αληαπνδνηηθή Αλαθχθισζε αμηνπνηεί ηε δηεζλή εκπεηξία, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, φηαλ έλα ζχζηεκα αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ βαζίδεηαη 
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κφλν ζηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο θαη 

ζηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε απηψλ, νη πνζνηηθνί ζηφρνη αλαθχθισζεο πνπ 

κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ έρνπλ έλα φξην πνπ δελ κπνξεί λα μεπεξαζηεί, φζν θαη εάλ 

επεθηαζεί έλα ζχζηεκα αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ (antapodotiki.gr). 

 

2.2.4 Πρόγραμμα ανακύκλωζης ταρηιού ζηην πηγή 

 

Ο Δληαίνο χλδεζκνο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ννκνχ Αηηηθήο (Δ..Γ.Κ.Ν.Α.) 

μεθίλεζε ην 1994 έλα πξφγξακκα αλαθχθισζεο ραξηηνχ ζηελ πεγή, ζε ζπλεξγαζία 

κε 14 δήκνπο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αηηηθήο, θηάλνληαο ζηε ζπλέρεηα λα θαιχπηεη 53 

δήκνπο κε ηε ζπκκεηνρή δπν εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ. 

Σν πξφγξακκα ηνπ Δληαίνπ πλδέζκνπ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ννκνχ 

Αηηηθήο (Δ..Γ.Κ.Ν.Α.) γηα ην ραξηί, αθνξά θπξίσο ην ραξηί εληχπσλ θαη ηελ ειαθξά 

ράξηηλε ζπζθεπαζία. ρεδηάζηεθε θαη ιεηηνπξγεί κε ηε κέζνδν ησλ νγθνδνρείσλ 

(bring system) ζηνπο νπνίνπο ην θνηλφ/ εζεινληέο κεηαθέξεη απφ ην ζπίηη ην πιηθφ.  

Σνπνζεηήζεθε έλαο θάδνο ησλ 1000 ιίηξσλ γηα θάζε 750 θαηνίθνπο κε κέγηζηε 

απφζηαζε απφ ηα λνηθνθπξηά πεξίπνπ 500 κέηξα θαη ε ζπρλφηεηα ζπιινγήο είλαη 

εβδνκαδηαία. Αλαθηψληαη πεξί ηνπο 450 ηφλνπο ραξηηνχ αλά κήλα νη νπνίνη 

πσινχληαη ζην εκπφξην παιαηνράξηνπ ζε ηηκή πνπ παξνπζηάδεη έληνλεο 

δηαθπκάλζεηο.  

Σα αλαθπθιψζηκα πιηθά δηαρσξίδνληαη ζην λνηθνθπξηφ θαη ζπιιέγνληαη απφ ρσξηζηφ 

δίθηπν ζπιινγήο. Μεηαθέξνληαη ζε βηνκεραληθή κνλάδα ρεηξνδηαινγήο/ 

δεκαηνπνίεζεο (Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ) θαη ζηε ζπλέρεηα 

πσινχληαη ζην εκπφξην πξψησλ πιψλ (neafiladelfeia.gr). 

Ζ δηαινγή ζηελ πεγή ελφο πιηθνχ ή νκάδαο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ δίδεη ηε 

δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ρξήζηκσλ θαη εκπνξεχζηκσλ πιηθψλ ζε ζρεηηθά θαζαξή 

κνξθή θαη επλνεί ηελ αμηνπνίεζε θιαζκάησλ ησλ απνξξηκκάησλ σο πξψησλ πιψλ ζε 

βηνκεραληθέο κνλάδεο.  Ζ κειεηεκέλε δηαζπνξά ησλ νγθνδνρείσλ θαη ε ηαθηηθή 

ζπιινγή ηνπ πιηθνχ είλαη ζεκαληηθνί θξίθνη γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Απνθαζηζηηθή είλαη ε ζεκαζία ηεο δηαξθνχο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηα 

πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο (neafiladelfeia.gr). 

ηελ Αζήλα έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ 64 θάδνη απηνχ ηνπ ηχπνπ 

επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξίπνπ 1500, ζε 51 Γήκνπο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ. 
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Δικόνα 9 Πξάζηλνο Κάδνο γηα ραξηί 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΑΝΑΚΤΚΛΧΗΜΑ ΤΛΗΚΑ  

3.1 ΤΛΗΚΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Δλ ζπλερεία, ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, ηα πιηθά πνπ αλαθπθιψλνληαη σο επί ην 

πιείζηνλ είλαη ην ραξηί, ην γπαιί, ην κέηαιιν, ην πιαζηηθφ, ην ραξηφλη, ηα απφβιεηα 

ηνπ ειεθηξνληθνχ θαη ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ, νη κπαηαξίεο, ηα είδε θσηηζκνχ, ν 

ιεπθνζίδεξνο θαη ηα απηνθίλεηα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη νκάδεο πιηθψλ πνπ αλαθπθιψλνπκε θαίλνληαη ζηηο 

παξαθάησ εηθφλεο (eoan.gr): 

Δικόνα 10 Αλαθχθισζε ραξηηνχ 

 

Πηγή: eoan.gr 

Δικόνα 11 Αλαθχθισζε γπαιηνχ 

 

Πηγή: eoan.gr 



35 

 

Δικόνα 12 Αλαθχθισζε πιαζηηθνχ 

 

Πηγή: eoan.gr 
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Δικόνα 13 Αλαθχθισζε κεηάιισλ 

 

Πηγή: eoan.gr 
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Δικόνα 14 Αλαθχθισζε ΑΖΖΔ 

 

Πηγή: eoan.gr 

 

3.1.1 Χαρηί & Χαρηόνι 

Σν ραξηί είλαη έλα απφ ηα πην ρξήζηκα πιηθά. Υάξε ζηελ εθεχξεζή ηνπ, έγηλε 

δπλαηή ε θαηαγξαθή θαη ε δηάδνζε ηεο γλψζεο ζε φινλ ηνλ θφζκν. ηελ θαζεκεξηλή 

ηνπ δσή ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνηεί δηαθφξνπο ηχπνπο ραξηηνχ, φπσο ηα βηβιία, νη 

εθεκεξίδεο, ην ραξηί ηνπ ππνινγηζηή, ην ραξηί θνπδίλαο, ην ραξηφλη, ηα 

ραξηνλνκίζκαηα θαη ηα θνπηηά ζπζθεπαζίαο, κεηαμχ άιισλ (Biermann, 1993). 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ραξηηνχ θηηάρλεηαη απφ θσλνθφξα δέληξα ή 

επθαιχπηνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ θπηείεο κε εηδηθά δέληξα, ηα νπνία κεγαιψλνπλ 

γξήγνξα θαη δίλνπλ πην θηελή πξψηε χιε. Οη θπηείεο απηέο, φκσο, παίξλνπλ ηε ζέζε 

ησλ θπζηθψλ δαζψλ θαη ιηβαδηψλ. Καηά ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ ραξηηνχ, ην 
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μχιν ησλ δέληξσλ θφβεηαη ζε ιεπηφηαηα ξνθαλίδηα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα 

αλακεηγλχνληαη κε λεξφ θαη ρεκηθέο νπζίεο θαη δεκηνπξγείηαη έλαο μπινπνιηφο. Ο 

πνιηφο απηφο, ζηξαγγίδεηαη, ζπκπηέδεηαη θαη ζηεγλψλεηαη ζε θπιίλδξνπο πςειήο 

ζεξκνθξαζίαο, γηα λα δηακνξθσζεί ηειηθά ζε κεγάια ξνιά (Howsam, 1991). 

εκεηψλεηαη φηη ην ραξηί κπνξεί λα αλαθπθισζεί εχθνια. Σν παιηφ ραξηί, 

αθνχ ηεκαρηζηεί, κπνξεί θαη πάιη λα κπεη ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ελφο λένπ 

ραξηνπνιηνχ. Όκσο, ν πνιηφο πνπ πξνέξρεηαη απφ αλαθπθισκέλν ραξηί έρεη έλα 

ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα: ηηο αλεπηζχκεηεο πξνζκείμεηο, φπσο θφιιεο πνπ δε 

δηαιχνληαη ζην λεξφ, κειάλη θαη άιια αλεπηζχκεηα μέλα ζψκαηα, ηα νπνία 

αθηλεηνπνηνχλ ηε κεραλή επεμεξγαζίαο (Μαιιηαξφο, 2000). 

Γηα λα απνκαθξπλζνχλ ηα μέλα ζψκαηα απφ ην ραξηνπνιηφ, πξέπεη λα 

ξηρζνχλ εηδηθά απνξξππαληηθά θαη ιεπθαληηθά. Σν ραξηί πνπ θηηάρλεηαη απφ απηφλ 

ηνλ πνιηφ είλαη εμαηξεηηθά ρακειήο πνηφηεηαο.  

Κάζε ηχπνο ραξηηνχ αλαθπθιψλεηαη ρσξηζηά απφ ηνπο ππφινηπνπο θαη 

πξνζθέξεηαη γηα νξηζκέλεο κφλν ρξήζεηο: απφ παιηέο εθεκεξίδεο κπνξεί θαλείο λα 

θηηάμεη ηππνγξαθηθφ ραξηί θαη θαξηέιεο γηα ηα απγά, ελψ, απφ πςειήο πνηφηεηαο 

ραξηνπνιηφ, κπνξεί θαλείο λα θηηάμεη ραξηί αιιεινγξαθίαο θαη θαθέινπο. Άιια είδε 

ραξηηνχ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ραξηηνχ θνπδίλαο, αλ θαη ηηο πην πνιιέο 

θνξέο ν ραξηνπνιηφο πξνεξρφκελνο απφ ηελ αλαθχθισζε αλακεηγλχεηαη κε πνιηφ 

απφ παξζέλα πιηθά (Ackermann, 2007).  

Όζνλ αθνξά ηνλ Διιαδηθφ ρψξν, ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, νη πσιεηέο, είραλ 

πξνρσξήζεη ζηε ζπζηεκαηηθή ζπγθέληξσζε ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ ραξηηνχ, έηζη 

ψζηε απηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί μαλά ζηελ ηφηε βηνκεραλία ραξηηνχ. Ζ θαηαλάισζε 

ραξηηνχ, σζηφζν, ήηαλ αξθεηά κηθξή, θαζψο θαηαλαιψλνληαλ κφλν κεξηθνί ρηιηάδεο 

ηφλνη. Σελ επνρή ηνχηε, φηαλ νη Έιιελεο δηάβαδαλ εθεκεξίδα, απηή κεηαηξεπφηαλ ζε 

πιηθά ζπζθεπαζίαο γηα ηελ πεξηηχιημε νξηζκέλσλ αγαζψλ (θπξίσο ςαξηψλ), ή 

ρξεζίκεπαλ σο ραξηί γηα ην ζθνχπηζκα ησλ πεξηηησκάησλ ησλ θαηνηθίδησλ 

(Μαιιηαξφο, 2000). 

ηελ Διιάδα, ε πιεηνςεθία ησλ ραξηηψλ πνπ εηζαγφηαλ, απνηεινχληαλ 

θπξίσο απφ ηζηγάξα, παρηά ραξηφληα θαη θαιακάθηα, ελψ ην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) 

ηεο βηνκεραλίαο ραξηηνχ απνηεινχηαλ απφ αληηθείκελα αλαθπθισκέλα θαη 

μαλαρξεζηκνπνηεκέλα. Δλλνείηαη πσο ηελ ηφηε επνρή δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ησλ 
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κεραλψλ ή ησλ πηεζηεξίσλ. Μάιηζηα, ρξεζηκνπνηνχληαλ νξηζκέλεο ζήθεο 

ζπζθεπαζίαο, φπνπ ηνπνζεηνχληαλ κέζα ην ραξηί θαη ζπκπηεδφηαλ, κε απνηέιεζκα λα 

αλαδεκηνπξγείηαη ην ραξηί (Μαιιηαξφο, 2000). 

Μφλν κεηά ην πέξαο ησλ πνιεκηθψλ εηψλ, θαηάθεξε λα αλαπηπρζεί ε 

κεραληθή επξεζηηερλία ζηελ Διιάδα. Μάιηζηα, νη πην νξγαλσκέλνη θιάδνη 

ραξηνπνηίαο θαη γξαθηθψλ ηερλψλ πνπ μεθίλεζαλ λα εκθαλίδνληαη ζηελ πξσηεχνπζα 

ήηαλ ην 1918 ε επηρείξεζε Το Φακελάηικο, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν έθαλε θαη ηελ 

εκθάληζή ηνπ ζηελ Πάηξα θαη ν θιάδνο Ο Λαδόποςλορ. ηελ πεξηνρή ηεο Αίγιεο 

Εαππείνπ ζηε ζεκεξηλή Αζήλα, έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ε επηρείξεζε κε ηελ 

επσλπκία Σαπανηόποςλορ ελ έηε 1932, ελψ ην 1938 έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ζηελ 

Αζελατθή ζπλνηθία θαη ε επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία Ο Κεθαλάρ (Μαιιηαξφο, 

2000). 

Γεληθφηεξα, ε αλαθχθισζε ηνπ ραξηηνχ ζηελ Διιάδα μεθίλεζε θπξίσο κεηά 

ηα πνιεκηθά ρξφληα θαη εμειίρζεθε ζην κέγηζην βαζκφ ηνπ κε ηε βνήζεηα ηεο 

ραξηνβηνκεραλίαο θαη επηρείξεζεο αλαθχθισζεο ραξηηνχ κε ηελ επσλπκία Ο 

Κολιόποςλορ- PAKO. Όιεο απηέο νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο έδσζαλ ην έλαπζκα 

γηα ηελ αλέγεξζε πηφηεξσλ νξγαλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ αλαθχθισζεο ραξηηνχ ζηελ 

Διιάδα (Μαιιηαξφο, 2000). 

Ζ κεγαιχηεξε νξγάλσζε γηα ηελ αλαθχθισζε ηνπ ραξηηνχ ζηελ Διιάδα, 

ήιζε ηειηθά ελ έηε 1960, θαζψο, ε θαηαλάισζε ηνπ ραξηηνχ απφ ηνπο Έιιελεο θαη 

ηηο Διιελίδεο, απμήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ, φπσο απμήζεθαλ θαη νη βηνκεραληθέο 

αλάγθεο. Ζ νξγάλσζε απηή, είρε ηελ επσλπκία Τα Βιοσαπηικά, νξγάλσζε ε νπνία 

ζπλέβαιε θαη ζηε δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο αλαθχθισζεο ραξηηνχ θαη ραξηηθψλ 

πιψλ ζηε Θεζζαιία κε ηελ επσλπκία Το Θεζζαλικό (Μαιιηαξφο, 2000). 

Σε ζεκεξηλή επνρή, ρηιηάδεο θνξηεγά κεηαθηλνχληαη ζε φιν ην ιεθαλνπέδην 

Αηηηθήο θαη ηε ζπκπξσηεχνπζα, κε ζθνπφ λα ζπιιέμνπλ θαη λα κεηαθέξνπλ 

αλαθπθισκέλν ραξηί. Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη ε θαηαλάισζε ηνπ ραξηηνχ ζηελ 

Διιάδα βξίζθεηαη ζηα χςε, δελ ππάξρεη θάπνηα νινθιεξσκέλε ζχγρξνλε πνιηηηθή, ε 

νπνία λα πξνσζεί ηελ αλαθχθισζε ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα. Οη λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο, ε εθπαίδεπζε, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη νη επελδχζεηο έρνπλ αλαπηπρζεί 

ζε πεληρξφ θαη άθξσο κηθξφ βαζκφ (Αξβαλίηεο, 2011). 
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Λφγσ ηνπ φηη ζηελ Διιάδα θαηαλαιψλεηαη κηα κεγάιε πνζφηεηα ραξηηνχ θαη 

γεληθφηεξα, ραξηηθψλ πιψλ, εχινγα πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε Διιάδα ζα έρεη 

θηάζεη ζε έλα απφ ηα πςειά πνζνζηά αλαθχθισζεο ραξηηνχ, κεηαμχ ησλ θξαηψλ- 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Χζηφζν, ην ζπκπέξαζκα απηφ είλαη εληειψο 

ιαλζαζκέλν, θαζψο,  ε Διιεληθή ραξηνβηνκεραλία δελ έρεη θαηαθέξεη αθφκα λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο πνζνηηθνχ θαη πνηνηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ απαηηνχληαη 

απφ ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα (Αξβαλίηεο, 2011). 

Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Αλαθχθισζεο (2018) ζην 

ραξηί θαη ην ραξηφλη «επηηπγράλνληαη ζηαζεξά νη πνζνηηθνί ζηφρνη κε ην πνζνζηφ 

αλαθχθισζεο λα μεπεξλά θαηά πνιχ ην φξην ηνπ 60%. Έλα κεγάιν πνζνζηφ ραξηηνχ-

ραξηνληνχ ζπγθεληξψλεηαη κέζσ ησλ Βηνκεραληθψλ θαη Δκπνξηθψλ Απνβιήησλ 

πζθεπαζηψλ. ηηο πνζφηεηεο απηέο δελ πξνζκεηξάηαη ην έληππν ραξηί ην νπνίν 

ζπιιέγεηαη κέζσ ησλ κπιε θάδσλ». Σν 2016, ην πνζνζηφ αλαθχθισζεο  πξνζέγγηζε 

ην 100% κε ην εληππσζηαθφ πνζνζηφ ηνπ 98,5%, επηηπγράλνληαο ήδε ην ζηφρν ηνπ 

ΔΓΑ γηα ην έηνο 2020 (80%). 

Πίνακαρ 3.0.1 Πνζφηεηεο θαη πνζνζηά αλαθχθισζεο Α απφ ραξηί γηα ηελ πεξίνδν 

2004-2013 

 

Πηγή: Δλληνικόρ Οπγανιζμόρ Ανακύκλωζηρ, 2018 
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Πίνακαρ 3.0.2 Πνζφηεηεο θαη πνζνζηά αλαθχθισζεο Α απφ ραξηί γηα ηελ πεξίνδν 

2004-2016 

 

Πηγή: Δλληνικόρ Οπγανιζμόρ Ανακύκλωζηρ, 2018 

3.1.2 Μέηαλλα & λεσκοζίδηρος  

πλερίδνληαο, αλ ςάμεη θαλείο ζε έλα ζθνππηδνηελεθέ, ζίγνπξα ζα βξεη 

κεηαιιηθέο θνλζέξβεο ηξνθίκσλ θαη θνπηάθηα πνηψλ θαη αλαςπθηηθψλ. Όιεο απηέο νη 

θνλζέξβεο δελ είλαη άρξεζηεο, θαζψο, κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. Ζ αλαθχθισζε νξηζκέλσλ 

κεηάιισλ, φπσο είλαη ν ζίδεξνο θαη ν ράιπβαο (αηζάιη), έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ 

νηθνλνκία κηαο ρψξαο (Chilton, 2009), θπξίσο ηεο Διιάδαο (Αξβαλίηεο, 2011). Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα κεγαιχηεξα κεηαιιηθά αληηθείκελα, φπσο είλαη ηα ςπγεία, ηα 

πνδήιαηα θαη ηα πιπληήξηα. Όια απηά είλαη αμηνπνηήζηκα απφ ηε βηνκεραλία 

κεηάιινπ (Chilton, 2009). 

Υάξε ζηελ αλαθχθισζε ησλ κεηάιισλ, εμνηθνλνκνχληαη πξψηεο χιεο, θαζψο 

θαη ελέξγεηα, θαζψο, θηηάρλνληαο αηζάιη απφ παιηνζίδεξα, ρξεζηκνπνηεί θαλείο πνιχ 

ιηγφηεξε ελέξγεηα απφ φηη αλ ην έθηηαρλε απφ επεμεξγαζία αθαηέξγαζηνπ ζηδήξνπ. 

Με ηελ φιε δηαδηθαζία, επίζεο, κεηψλεηαη θαη ε ξχπαλζε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα, 

ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πδάησλ (Chilton, 2009). 
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Σα απνξξίκκαηα ηνπ ζηδήξνπ θαη ηνπ ράιπβα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

αλαθχθισζε πξνέξρνληαη απφ ηξεηο (3) βαζηθέο πεγέο: ηηο κεγάιεο βηνκεραλίεο, πνπ 

αθήλνπλ πνιιά κεηαιιηθά θαηάινηπα, ηελ θαηεδάθηζε θηηξίσλ θαη ηνπο πιαλφδηνπο 

ζπιιέθηεο παιηψλ ζίδεξσλ. Όια ηα παιηνζίδεξα ζπγθεληξψλνληαη, ηαμηλνκνχληαη 

θαη, αθνχ ζξπκκαηηζηνχλ, πνιηνπνηνχληαη θαη παξαδίδνληαη ζηε ραιπβνπξγία γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε (Chilton, 2009). 

Κάπνηα άιια κέηαιια ζηελ Διιάδα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επξεία 

θιίκαθα είλαη ην αινπκίλην θαη ν ιεπθνζίδεξνο, απφ ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη νη 

θνλζέξβεο. Μηα θνλζέξβα αινπκηλίνπ κπνξεί λα αλαθπθισζεί θαη λα 

μαλαρξεζηκνπνηεζεί ακέηξεηεο θνξέο. Σα θνπηάθηα ησλ αλαςπθηηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη ζήκεξα, κπνξεί λα έρνπλ μαλαρξεζηκνπνηεζεί πξηλ απφ 

αξθεηά ρξφληα. Μέζσ ηεο αλαθχθισζεο ησλ θνλζεξβψλ, εμνηθνλνκείηαη ελέξγεηα ίζε 

κε απηή πνπ ρξεηάδεηαη κηα ηειεφξαζε γηα λα ιεηηνπξγήζεη ηξεηο (3) ψξεο, ελψ 

παξάιιεια, ζπκβάιιεη θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ απνζεκάησλ αινπκηλίνπ ζηνλ 

πιαλήηε, κεηψλνληαο ηνλ φγθν ησλ ζθνππηδηψλ (Αξβαλίηεο, 2011). 

ηελ Διιάδα, ν πνζνηηθφο ζηφρνο γηα ηα κέηαιια (αινπκίλην θαη 

ιεπθνζίδεξνο) γηα αλαθχθισζε 50% θαηά βάξνο, δελ επηηεχρζεθε γηα θαλέλα απφ ηα 

έηε 2011, 2012 θαη 2013. εκεηψλεηαη φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ κεηαιιηθψλ 

ζπζθεπαζηψλ πνπ δηαθηλνχληαη ζηε ρψξα αλαθπθιψλεηαη ρσξίο λα θαηαγξάθεηαη απφ 

ηα εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, επνκέλσο ην ηειηθφ πνζνζηφ 

αλαθχθισζεο ελδέρεηαη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ φηη θαηαγξάθεηαη ζηηο εθζέζεηο 

αλαθνξάο πνπ απνζηέιινληαη ζηελ Δ.Δ. (eoan.gr). 
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Πίνακαρ 3.0.3 Πνζφηεηεο θαη πνζνζηά αλαθχθισζεο Α απφ κέηαιιν γηα ηελ 

πεξίνδν 2004-2013 

 

Πηγή: Δλληνικόρ Οπγανιζμόρ Ανακύκλωζηρ, 2018 

Απφ ην 2014 θαη εληεχζελ ε επίδνζε ηεο αλαθχθισζεο δηαηεξείηαη ζηαζεξά άλσ 

ηνπ ζηφρνπ, μεπεξλψληαο ην θξάγκα ηνπ 60% ην 2016. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ 

απμεηηθή πνξεία πνπ έρεη ν δείθηεο κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε φηη ε επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ ηνπ λένπ ΔΓΑ (70%) είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί έσο ην ηέινο ηνπ 2020 

(eoan.gr). 
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Πίνακαρ 3.0.4 Πνζνζηά αλαθχθισζεο Α απφ κέηαιιν γηα πεξίνδν 2004-2016 

 

Πηγή: Δλληνικόρ Οπγανιζμόρ Ανακύκλωζηρ, 2018 

 

3.1.3 Πλαζηικό  

Σν πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, ην Διιαδηθφ πεξηβάιινλ, εηδηθφηεξα, 

θαηαθιχδεηαη απφ πιαζηηθά αληηθείκελα. Σα πιαζηηθά αληηθείκελα θαζαξίδνληαη 

εχθνια, είλαη θζελά ράξηο ζην κηθξφ θφζηνο παξαγσγήο ηνπο, είλαη αλζεθηηθά θαη 

δηαηίζεληαη ζε πνηθηιία ρξσκάησλ, ζρεδίσλ θαη ζρεκάησλ, εμ’ νπ θαη ε κεγάιε ρξήζε 

ηνπο, ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα (Αξαβψζεο, 2015). 

Πνιιά πιαζηηθά θαηαζθεπάδνληαη κε έθρπζε ζε θαινχπηα: ην ιησκέλν 

πιαζηηθφ εηζάγεηαη κε έλεζε ζε έλα θαινχπη, φπνπ ςχρεηαη. Όηαλ θξπψζεη, 

αθαηξείηαη ην θαινχπη θαη παίξλεηαη ην ηειηθφ πξντφλ, πνπ έρεη βέβαηα, ην ζρήκα ηνπ 

θαινππηνχ. Με ηε κέζνδν απηή, θαηαζθεπάδνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο πιαζηηθψλ, κε 

ειάρηζην θφζηνο (Μπφθαξεο, 2012). 

ήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, πεξίπνπ ηξηάληα (30) είδε 

πιαζηηθψλ. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά, έρνπλ σο πξψηε χιε θαηαζθεπήο ηνπο ην 

πεηξέιαην, πνπ ζεκαίλεη φηη κεηψλνληαη ζηαδηαθά ηα ήδε πεξηνξηζκέλα απνζέκαηα 

πεηξειαίνπ γηα λα θηηαρηνχλ κεδακηλήο αμίαο θαη ίζσο κηαο ρξήζεο αληηθείκελα, 

φπσο ηα πιαζηηθά κπνπθάιηα ηνπ λεξνχ θαη νη πιαζηηθέο ζαθνχιεο ηνπ ζνχπεξ 
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κάξθεη. Απηά, φκσο, φηαλ πεηαρηνχλ, ζα παξακείλνπλ ζηνλ πιαλήηε γηα αξθεηά 

ρξφληα, θαζψο, ηα πιαζηηθά δε δηαζπψληαη κε ηηο ζπλεζηζκέλεο βηνινγηθέο 

δηαδηθαζίεο, γηαηί είλαη ηερλεηά πιηθά θαη ζηε θχζε δελ ππάξρνπλ θαηάιιεια έλδπκα 

γηα ηε δηάζπαζή ηνπο. πλεπψο, απμάλεηαη ν φγθνο ησλ απνξξηκκάησλ (Αξαβψζεο, 

2015). 

Απφ ην 2009 θαη κεηά θαίλεηαη λα επηηπγράλεηαη θάζε έηνο ν πνζνηηθφο 

ζηφρνο αλαθχθισζεο γηα ηε ρψξα καο, φπσο ππνζηεξίδεη ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο 

Αλαθχθισζεο (2014). 

Πίνακαρ 3.0.5 Πνζφηεηεο θαη πνζνζηά αλαθχθισζεο Α απφ πιαζηηθφ γηα ηελ 

πεξίνδν 2004-2013 

 

Πηγή: Δλληνικόρ Οπγανιζμόρ Ανακύκλωζηρ, 2014 

 

3.1.4 Γσαλί 

Όζνλ αθνξά ην γπαιί, είλαη γλσζηφ φηη ηα παιαηφηεξα επξήκαηα απφ γπαιί 

πξνέξρνληαη απφ ηελ Αίγππην θαη αλάγνληαη ζηε δεχηεξε (2
ε
) ρηιηεηία π.Υ. Σν γπαιί 

θηηάρλεηαη απφ έλα κείγκα άκκνπ, ζφδαο θαη ρξσζηηθψλ πιψλ. Σν κείγκα απηφ, 
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ιηψλεη ζε κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο θαη δηνρεηεχεηαη, θαζψο είλαη πιένλ πγξφ, ζε 

θαινχπηα, φπνπ αθήλεηαη λα θξπψζεη. Όηαλ θξπψζεη, είλαη πιένλ γπαιί ην νπνίν έρεη 

ην ζρήκα ηνπ θαινππηνχ (Black Dog Publishing, 2006). 

Σν γπαιί ζεσξείηαη ηδαληθφ πιηθφ γηα ηε ζπζθεπαζία ηξνθψλ θαη πνηψλ, 

θαζψο δελ αιινηψλεη ηε γεχζε θαη ηελ νζκή ηνπο. Δπηπιένλ, ην γπαιί 

απνζηεηξψλεηαη πνιχ εχθνια κε θαπηφ λεξφ θαη κπνξεί λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί, 

δίρσο λα ρξεηάδεηαη λα αλαθπθισζεί: αξθεί λα αδεηάζεη θαλείο ηε γπάιηλε 

ζπζθεπαζία, λα ηελ πιχλεη θαη λα ηε μαλαγεκίζεη. εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη 

ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα επηζηξέςεη ηα γπάιηλα κπνπθάιηα κπχξαο ή αλαςπθηηθψλ 

θαη λα πάξεη πίζσ ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην άδεην γπάιηλν κπνπθάιη, ην νπνίν 

θαηέβαιε θαηά ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ πξνζπάζεηα 

αλαθχθισζεο ησλ γπάιηλσλ κπνπθαιηψλ (Black Dog Publishing, 2006). 

Σν γπαιί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα κπνπθάιηα θαη ηα βάδα, κπνξεί λα 

αλαθπθιψλεηαη επ’ άπεηξνλ. Γηα λα αλαθπθισζνχλ ηα γπαιηά, ρξεηάδεηαη λα 

ηαμηλνκεζνχλ αλάινγα κε ην ρξψκα ηνπο, γηαηί, αλ αλαθπθιψζεη θαλείο γπαιηά 

δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο, ζα αιινησζεί ην ρξψκα ησλ θαηλνχξγησλ πξντφλησλ. Πξηλ 

ηελ αλαθχθισζε ην θαζαξφ γπαιί μερσξίδεηαη απφ ην ρξσκαηηζηφ θαη αθαηξνχληαη 

ηα κεηαιιηθά ή πιαζηηθά θαπάθηα θαη νη θειινί, πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ αλαθχθισζε 

(Σεξδήο, 2009). 

Σν γπαιί, κε ηε ζεηξά ηνπ, νδεγείηαη ζε κηα κεραλή ζξπκκαηηζκνχ θαη 

θαηφπηλ ην ζξπκκαηηζκέλν γπαιί ζε κηα πιαηθφξκα, φπνπ νη απνξξνθεηήξεο 

απνκνλψλνπλ ηηο πξνζκείμεηο πνπ είλαη πην ειαθξηέο απφ ην γπαιί. ηε ζπλέρεηα, ηα 

ζξαχζκαηα πέθηνπλ ζε κεγάιεο ιεθάλεο. Απφ εθεί, ζα νδεγεζνχλ ζηελ 

θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία, ε νπνία ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα θηηάμεη 

θαηλνχξγηα αληηθείκελα (Σεξδήο, 2009). 

Γελ ππάξρεη πιηθφ ζπζθεπαζίαο πνπ λα ζπλδπάδεη φια ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

γπαιηνχ. Σν γπαιί πιενλεθηεί ζε ζρέζε κε ην πιαζηηθφ, αθνχ ε αλαθχθισζε ηνπ 

πιαζηηθνχ παξνπζηάδεη κεγάιεο δπζθνιίεο. Αληίζεηα, ην γπαιί αλαθπθιψλεηαη 

εχθνια, αξθεί θαλείο λα θξνληίζεη λα θηάζεη ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο αλαθχθισζεο. 

Αλ, φκσο, ην ζάςεη θαλείο ζηε ρσκαηεξή, ζα δήζεη επ’ άπεηξνλ, ρσξίο πνηέ λα 

απνζπληεζεί (Καιδέιιεο & Κνλδχιε, 2005). 
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Παξφια απηά, ν πνζνηηθφο ζηφρνο πνπ νξίδεη πνζνζηφ αλαθχθισζεο 60% 

θαηά βάξνο δελ επηηεχρζεθε γηα ην γπαιί γηα ηα έηε 2011, 2012 θαη 2013, ζχκθσλα 

κε ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Αλαθχθισζεο (2014). 

Πίνακαρ 3.0.6 Πνζφηεηεο θαη πνζνζηά αλαθχθισζεο Α απφ γπαιί γηα ηελ πεξίνδν 

2004-2013 

 

Πηγή: Δλληνικόρ Οπγανιζμόρ Ανακύκλωζηρ, 2014 

Απηφ πνπ θαίλεηαη λα επηηπγράλεηαη ζηαζεξά ζηε ρψξα καο είλαη ν πνζνηηθφο 

ζηφρνο γηα ην μχιν κε ην πνζνζηφ αλαθχθισζεο λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 30-75% κέρξη 

ην 2012. Ζ κε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ αθνξά κφλν ην έηνο 2013 θαη νθείιεηαη ζηελ 

παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ κνλαδηθνχ εξγνζηαζίνπ αλαθχθισζεο μπιείαο ζηελ Διιάδα 

ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (Διιεληθφο Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο, 2014). 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

0

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Παραγωγή (ςε χιλ.τόνουσ) Ανακφκλωςη (ςε χιλ.τόνουσ) 

Επίδοςη ανακφκλωςησ(%) Στόχοσ ανακφκλωςησ(%) 



48 

 

Πίνακαρ 3.0.7 Πνζφηεηεο θαη πνζνζηά αλαθχθισζεο Α απφ μχιν γηα ηελ πεξίνδν 

2004-2013 

 

Πηγή: Δλληνικόρ Οπγανιζμόρ Ανακύκλωζηρ, 2014 

Σέινο, ε ζπιινγή ησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο ζηελ Διιάδα 

επηηπγράλεηαη θαηά θχξην ιφγν κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηνπ «κπιε θάδνπ» θαη «κπιε 

θψδσλα» ηεο ΔΔΑΑ θαη ζε κηθξφ πνζνζηφ, πνπ δελ μεπεξλάεη ην 2% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο, κέζσ ησλ ΚΑΑ ηεο 

ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ. Ζ αλαθχθισζε ησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ 

ζπζθεπαζίαο πεξηιακβάλεη (Διιεληθφο Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο, 2018). 
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Πίνακαρ 3.0.8 Πνζφηεηεο δεκνηηθψλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο πνπ αλαθπθιψλνληαη 

αλά Πεξηθέξεηα γηα ηα έηε 2014-2016 (ζε ηφλνπο) 

 

Πηγή: Δλληνικόρ Οπγανιζμόρ Ανακύκλωζηρ, 2018 

Πίνακαρ 3.0.9 Πνζφηεηεο δεκνηηθψλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο πνπ αλαθπθιψλνληαη 

αλά κφληκν θάηνηθν θαη αλά ΟΣΑ γηα ην έηνο 2016 (ζε θηιά/κφληκν θάηνηθν) 

 

Πηγή: Δλληνικόρ Οπγανιζμόρ Ανακύκλωζηρ, 2018  
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3.2 ΤΛΗΚΑ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ 

 

Γεληθφηεξα, κπνξεί λα ζεκεησζεί φηη ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα έρεη ζεκεησζεί 

κεγάιε πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ: Ζ πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ 

πνπ απνξξίπηνληαη ζπλερίδεη λα κεηψλεηαη, ελψ ηα πνζνζηά αλαθχθισζεο ζπλερίδνπλ 

λα απμάλνληαη. Χζηφζν, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010, ηα νπνία δεκνζηεχζεθαλ πξφζθαηα 

απφ ηελ Eurostat, απνθαιχπηνπλ φηη ε ρσκαηεξή εμαθνινπζεί λα αληηπξνζσπεχεη 

ζρεδφλ ην 40% ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ επεμεξγάδνληαη ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Άιιεο κνξθέο επεμεξγαζίαο ησλ 502 θηιψλ αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ 

παξάγνληαη αλά έηνο ζηελ ΔΔ είλαη ε αλαθχθισζε (25%), ε θνκπνζηνπνίεζε (15%) 

θαη ε απνηέθξσζε (22%) (regions4recycling.eu). 

Δικόνα 15 Ποζοζηά Ανακύκλωζηρ ζηην Δςπώπη 

 

Πηγή: Eurostat, 2010 
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3.2.1 Πλαζηικό 

Σν πιαζηηθφ είλαη έλα ζεκαληηθφ θαη παληαρνχ παξφλ πιηθφ ζηελ νηθνλνκία 

θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα φισλ ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ, θαζψο έρεη πνιιαπιέο 

ιεηηνπξγίεο. Σα ειαθξηά θαη θαηλνηφκα πιηθά ζε απηνθίλεηα ή αεξνπιάλα 

εμνηθνλνκνχλ θαχζηκα ηε ζπζθεπαζία γηα παξάδεηγκα, ηα πιαζηηθά ζπκβάιινπλ 

ζηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ζηε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ ηξνθίκσλ.  

Χζηφζν, πνιχ ζπρλά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα πιαζηηθά παξάγνληαη, 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απνξξίπηνληαη επί ηνπ παξφληνο δελ θαηαθέξλεη λα 

απνηππψζεη ηα νηθνλνκηθά νθέιε κηαο πην «θπθιηθήο» πξνζέγγηζεο θαη βιάπηεη ην 

πεξηβάιινλ. Τπάξρεη επείγνπζα αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ζήκεξα ζθηάδνπλ καθξά ηελ παξαγσγή, ηε ρξήζε θαη ηελ 

θαηαλάισζε πιαζηηθψλ. Οη εθαηνκκχξηα ηφλνη πιαζηηθψλ απνξξηκκάησλ πνπ 

θαηαιήγνπλ θάζε ρξφλν ζηνπο σθεαλνχο είλαη έλα απφ ηα πην νξαηά θαη αλεζπρεηηθά 

ζεκάδηα απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, πξνθαιψληαο απμαλφκελε αλεζπρία ηνπ θνηλνχ.  

Ζ επαλεμέηαζε θαη ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο ηφζν πνιχπινθεο 

αιπζίδαο απαηηεί πξνζπάζεηεο θαη κεγαιχηεξε ζπλεξγαζία απφ φινπο ηνπο βαζηθνχο 

ζπληειεζηέο ηεο, απφ ηνπο παξαγσγνχο πιαζηηθψλ πξντφλησλ έσο ηνπο αλαθπθισηέο, 

ηνπο εκπφξνπο ιηαληθήο πψιεζεο θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Έρεη αλάγθε επίζεο, ηελ 

θαηλνηνκία θαη έλα θνηλφ φξακα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε. Ζ βηνκεραλία πιαζηηθψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ επξσπατθή 

νηθνλνκία θαη ε αχμεζε ηεο βησζηκφηεηάο ηεο κπνξεί λα πξνζθέξεη λέεο επθαηξίεο 

γηα θαηλνηνκία, αληαγσληζηηθφηεηα θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ζχκθσλα κε 

ηνπο ζηφρνπο πνπ επηδηψθεη ε αλαλεσκέλε ζηξαηεγηθή βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ηεο 

ΔΔ. 

Σα ηειεπηαία 50 ρξφληα, ν ξφινο θαη ε ζεκαζία ησλ πιαζηηθψλ ζηελ 

Δπξσπατθή θαη παγθφζκηα νηθνλνκία έρεη απμεζεί ζηαζεξά. Ζ παγθφζκηα παξαγσγή 

πιαζηηθψλ έρεη απμεζεί είθνζη θνξέο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960, θζάλνληαο ηα 322 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο ην 2015, ελψ αλακέλεηαη λα δηπιαζηαζηεί μαλά ηα επφκελα 20 

ρξφληα.  

ηελ ΔΔ, νη δπλαηφηεηεο αλαθχθισζεο πιαζηηθψλ απνξξηκκάησλ 

παξακέλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ αλεθκεηάιιεπηεο. Ζ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε 

αλαθχθισζε πιαζηηθψλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο είλαη πνιχ ρακειή, 
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ηδηαίηεξα ζε ζχγθξηζε κε άιια πιηθά φπσο ην ραξηί, ην γπαιί ή ηα κέηαιια. Πεξίπνπ 

25,8 εθαηνκκχξηα ηφλνη πιαζηηθψλ απνβιήησλ παξάγνληαη ζηελ Δπξψπε θάζε 

ρξφλν. Ληγφηεξν απφ ην 30% απηψλ ησλ απνβιήησλ ζπιιέγνληαη γηα αλαθχθισζε. Ζ 

δήηεζε γηα αλαθπθισκέλα πιαζηηθά ζήκεξα αληηπξνζσπεχεη κφλν ην 6% πεξίπνπ 

ηεο δήηεζεο πιαζηηθψλ ζηελ Δπξψπε, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ν ηνκέαο ηεο 

πιαζηηθήο αλαθχθισζεο ζηελ ΔΔ ππέθεξε απφ ηηο ρακειέο ηηκέο ησλ βαζηθψλ 

εκπνξεπκάησλ θαη ηηο αβεβαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ζηελ αγνξά (Ellen 

MacArthur Foundation, 2016). 

Ζ ρξήζε πεξηζζφηεξσλ αλαθπθισκέλσλ πιαζηηθψλ κπνξεί λα κεηψζεη ηελ 

εμάξηεζε απφ ηελ εμφξπμε νξπθηψλ θαπζίκσλ γηα ηελ παξαγσγή πιαζηηθψλ θαη λα 

πεξηνξίζεη ηηο εθπνκπέο CO2. χκθσλα κε εθηηκήζεηο, ε πηζαλή εηήζηα 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί απφ ηελ αλαθχθισζε φισλ 

ησλ πιαζηηθψλ απνξξηκκάησλ παγθνζκίσο ηζνδπλακεί κε 3,5 δηζεθαηνκκχξηα 

βαξέιηα πεηξειαίνπ εηεζίσο. Δμεηάδνληαη επίζεο ελαιιαθηηθνί ηχπνη πξψηεο χιεο 

(π.ρ. βηνινγηθά πιαζηηθά ή πιαζηηθά πνπ παξάγνληαη απφ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή 

κεζαλίνπ), πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο παξαδνζηαθψλ πιαζηηθψλ κε 

δπλεηηθά ρακειφηεξεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, αιιά πξνο ην παξφλ 

αληηπξνζσπεχνπλ έλα πνιχ κηθξφ κεξίδην αγνξάο. Ζ αχμεζε ηεο πηνζέηεζεο 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηζρπξέο απνδείμεηο είλαη πην βηψζηκεο, 

κπνξεί επίζεο λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηεο εμάξηεζήο καο απφ ηα νξπθηά θαχζηκα 

(Rahimi & García, 2017).  

Ζ αδχλακε δήηεζε αλαθπθισκέλσλ πιαζηηθψλ είλαη έλα άιιν ζεκαληηθφ 

εκπφδην γηα ηε κεηαηξνπή ηεο πιαζηηθήο αιπζίδαο αμίαο. ηελ ΔΔ, ε πξφζιεςε 

αλαθπθισκέλσλ πιαζηηθψλ ζε λέα πξντφληα είλαη ρακειή θαη ζπρλά παξακέλεη 

πεξηνξηζκέλε ζε εθαξκνγέο ρακειήο αμίαο ή εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο. Οη 

αβεβαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ηελ απνδνηηθφηεηα εκπνδίδνπλ 

ηηο επελδχζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θιηκάθσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

ηθαλφηεηαο αλαθχθισζεο πιαζηηθψλ ζηελ ΔΔ θαη γηα ηελ ηφλσζε ηεο θαηλνηνκίαο. 

Οη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζην δηεζλέο εκπφξην, πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο βαζηθέο νδνχο 

εμαγσγήο γηα πιαζηηθά απφβιεηα πνπ ζπιιέγνληαη γηα αλαθχθισζε, θαζηζηνχλ πην 

επείγνπζα ηελ αλάπηπμε κηαο επξσπατθήο αγνξάο αλαθπθισκέλσλ πιαζηηθψλ 

(European Commission, 2018). 
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 Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηε ρακειή ρξήζε αλαθπθισκέλσλ πιαζηηθψλ 

είλαη νη ακθηβνιίεο πνιιψλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη θαηαζθεπαζηψλ πξντφλησλ, νη 

νπνίνη θνβνχληαη φηη ηα αλαθπθισκέλα πιαζηηθά δελ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο 

γηα κηα αμηφπηζηε, πςειήο πνζφηεηαο πξνκήζεηα πιηθψλ κε ζηαζεξέο πξνδηαγξαθέο 

πνηφηεηαο. Σα πιαζηηθά ζπρλά αλαθπθιψλνληαη απφ κηθξέο θαη θαηά θχξην ιφγν 

πεξηθεξεηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ελψ ε κεγαιχηεξε θιίκαθα θαη ε ηππνπνίεζε ζα 

ππνζηήξηδαλ ηελ νκαιφηεξε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο (Ellen MacArthur Foundation, 

2016). 

Έρνληαο απηφ ππφςε, ε Δπηηξνπή δεζκεχεηαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο θαη κε ηε βηνκεραλία γηα ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ 

πνηφηεηαο γηα ηα ηαμηλνκεκέλα πιαζηηθά απφβιεηα θαη ηα αλαθπθισκέλα πιαζηηθά. 

Ζ κεγαιχηεξε ελνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαθχθισζεο ζηελ αιπζίδα αμίαο 

ησλ πιαζηηθψλ είλαη απαξαίηεηε θαη ζα κπνξνχζε λα δηεπθνιπλζεί απφ ηνπο 

παξαγσγνχο πιαζηηθψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ. Ζ εκπεηξία θαη ε 

ηερλνινγηθή ηνπο εκπεηξνγλσκνζχλε ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε 

πςειφηεξσλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο (π.ρ. γηα εθαξκνγέο πνηφηεηαο ηξνθίκσλ) θαη ζηε 

ζπλνιηθή πξνζθνξά αλαθπθισκέλσλ πξψησλ πιψλ (European Commission, 2018). 

Ζ Δπξψπε παξνπζηάδεη παξαδείγκαηα επηηπρεκέλσλ εκπνξηθψλ ζπκπξάμεσλ 

κεηαμχ παξαγσγψλ θαη αλαθπθισηψλ πιαζηηθψλ πιηθψλ (π.ρ. ζηνπο ηνκείο ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο), δείρλνληαο φηη ηα δεηήκαηα πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο 

κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ αλ γίλνπλ νη αλαγθαίεο επελδχζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνχλ ηα εκπφδηα απηά θαη πξηλ λα εμεηαζηεί ε θαλνληζηηθή δξάζε, ε 

Δπηηξνπή δξνκνινγεί κηα παλεπξσπατθή εθζηξαηεία ππφζρεζεο γηα λα δηαζθαιίζεη 

φηη έσο ην 2025 δέθα εθαηνκκχξηα ηφλνη αλαθπθισκέλσλ πιαζηηθψλ ζα βξεζνχλ ζηα 

λέα πξντφληα ζηελ αγνξά ηεο ΔΔ (European Commission, 2018). 

Αηζηφδνμν είλαη ην γεγνλφο φηη απφ ην 2006 έσο ην 2016 νη φγθνη πιαζηηθψλ 

απνβιήησλ πνπ ζπιιέρζεθαλ γηα αλαθχθισζε ζηελ ΔΔ-28 απμήζεθαλ θαηά 79%, ε 

αλάθηεζε ελέξγεηαο απμήζεθε θαηά 61% θαη ν ρψξνο πγεηνλνκηθήο ηαθήο κεηψζεθε 

θαηά 43%, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (plasticseurope.org). 
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Πίνακαρ 3.0.10 Δμέιημε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πιαζηηθψλ απνβιήησλ ζηελ ΔΔ 

(2006-2016) 

 

Πηγή: plasticseurope.org 

Σν 2016, 19 ρψξεο είραλ πνζνζηά αλαθχθισζεο πιαζηηθψλ ζπζθεπαζηψλ 

πςειφηεξεο απφ 35%, ελψ κφλν δχν ρψξεο πέηπραλ πνζνζηφ αλαθχθισζεο κεηαμχ 

50 θαη 52% (Γεξκαλία θαη Σζερία). 
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Πίνακαρ 3.0.11 Πνζνζηά αλαθχθισζεο πιαζηηθψλ ζπζθεπαζηψλ ζε νιφθιεξε ηελ 

Δπξψπε 

 

Πηγή: plasticseurope.org 

Πίνακαρ 3.0.12 Πνζνζηφ αλαθχθισζεο πιαζηηθψλ ζπζθεπαζηψλ αλά ρψξα ην 2016 

 

Πηγή: plasticseurope.org 
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3.2.2 Χαρηί  

Ζ βηνκεραλία ραξηηνχ θαηακεξίδεηαη κεηαμχ ησλ θιάδσλ πνπ πιεξνχλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηηο πξνζδνθίεο ηεο θνηλσλίαο φζνλ αθνξά ηε βησζηκφηεηα ησλ πξψησλ 

πιψλ ηνπο, ηελ πεξηβαιινληηθή ζπκβαηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο θαη ηελ 

αλαθχθισζε ησλ πξντφλησλ ηνπο, γεγνλφο πνπ έρεη βειηηψζεη δξακαηηθά ηελ εηθφλα 

ηεο βηνκεραλίαο ραξηηνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν 2004 ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πεξηζζφηεξνη απφ 175 εθαηνκκχξηα ηφλνη αλαθπθισκέλνπ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ γηα 

ηελ παξαγσγή πεξίπνπ 360 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ. ήκεξα, 

πεξίπνπ ην 49% ησλ πξψησλ πιψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή ραξηηνχ ζηηο 

Ζ.Π.Α. θαη ζηελ Δπξψπε είλαη αλαθπθισκέλν ραξηί, ελψ ην ππφινηπν είλαη θπξίσο 

παξζέλν μχιν, πξφζζεηα (12-15%) θαη άιιεο κε μχιηλεο ίλεο (1-2%). Δθηηκάηαη φηη 

ζην ακέζσο πξνζερέο κέιινλ πεξίπνπ ην ήκηζπ ηεο παγθφζκηαο πνζφηεηαο ηλψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ραξηνπνηία ζα είλαη αλαθπθισκέλεο ίλεο (tappi.org). 

ηελ Δπξψπε, ην αλαθπθισκέλν ραξηί έρεη θαηαζηεί ζεκαληηθή πξψηε χιε 

πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 51% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ πξψησλ πιψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ραξηηνχ θαη αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ 

αλαθχθισζεο άλσ ηνπ 48% ην 2004, ζηνηρεία ηα νπνία ήηαλ ζρεδφλ αδηαλφεηα γηα 

κεξηθά ρξφληα πξηλ. Ζ επξσπατθή αιπζίδα αμίαο γηα ηελ αλαθχθισζε ραξηηνχ έρεη 

ήδε ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν φζνλ αθνξά ην πνζνζηφ αλαθχθισζεο ραξηηνχ 

ζηελ ΔΔ, έρνληαο θηάζεη ζρεδφλ ην ζεσξεηηθφ αλψηαην φξην 71,5% ην 2015 

(pita.org.uk). 

Πίνακαρ 3.0.13 Αλαθχθισζε ραξηηνχ ζηελ Δπξψπε (1991-2013) 
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Πηγή: CEPI, 2013 

εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ε νδεγία γηα ηα απφβιεηα (2008/98 / ΔΚ) 

νξίδεη φηη κέρξη ην 2015 ην ραξηί πξέπεη λα ζπιιέγεηαη ρσξηζηά. Ο ζηφρνο απηφο δελ 

έρεη επηηεπρζεί, θαζψο ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε εμαθνινπζεί λα ζπγρσλεχεηαη ε 

ζπιινγή. Ζ ζπλδπαζκέλε ζπιινγή φκσο, έρεη απνδεηρζεί ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή 

φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ην θφζηνο ηεο πιήξνπο δηαδηθαζίαο αλαθχθισζεο 

ραξηηνχ ζε ζχγθξηζε κε ηε ρσξηζηή ζπιινγή (pita.org.uk). 

Πίνακαρ 3.0.14 ρεηηθή εηήζηα εμέιημε αλαθχθισζεο ραξηηνχ ζηελ ΔΔ 

 

Πηγή: pita.org.uk 

3.2.3 Μέηαλλο 

ε αληίζεζε κε άιιεο πξψηεο χιεο, φπσο ηα νξπθηά θαχζηκα, ηα κέηαιια δελ 

θαηαλαιψλνληαη. Γεδνκέλνπ φηη δελ ράλνπλ ηηο εγγελείο ηδηφηεηέο ηνπο θαηά ηελ 

αλαθχθισζε, ηα κέηαιια κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ μαλά θαη μαλά. Δπνκέλσο, ε αλαθχθισζε είλαη έλαο πνιχ 
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νηθνινγηθά απνδνηηθφο ηξφπνο επαλεηζαγσγήο πνιχηηκσλ πιηθψλ ζηελ νηθνλνκία, 

πνπ απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ ζεκάησλ, φπσο ε 

κείσζε ηνπ αληίθηππνπ ηνπ άλζξαθα θαη ε δηαηήξεζε θπζηθψλ πξψησλ πιψλ.  

Ζ αλαθχθισζε ράιπβα γηα παξάδεηγκα, εμνηθνλνκεί πφξνπο θαη κεηψλεη ηηο 

εθπνκπέο CO2, ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηε ρξήζε λεξνχ. Μεηψλεη επίζεο ηελ 

πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ πνπ εηζέξρνληαη ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο. 

Μηα αλαζθφπεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ γηα ηηο κεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο απφ ην 

2013 δηαπίζησζε φηη αλαθπθιψζεθαλ πάλσ απφ ηξία εθαηνκκχξηα ηφλνη 

ραιπβνπξγηθψλ ζπζθεπαζηψλ θαη θνλζεξβψλ αινπκηλίνπ. Ζ επηπιένλ πνζφηεηα 

αλαθχθισζεο ην 2013 ηζνχηαη κε αχμεζε 1,1% απφ ην 2012. Σν 2013, ηα δνρεία 

αινπκηλίνπ αλαθπθιψζεθαλ κε ξπζκφ 71,3% θαη νη ζπζθεπαζίεο ράιπβα 

αλαθπθιψζεθαλ κε ξπζκφ 75,2% (resource.co). 

Πίνακαρ 3.0.15 Δπξσπατθά πνζνζηά αλαθχθισζεο  αινπκηλίνπ 

 

Πηγή: european-aluminium.eu 
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3.2.4 Γσαλί 

Ο κέζνο ξπζκφο αλαθχθισζεο γπαιηνχ ζηε δψλε ΔΔ-28 έθζαζε ην φξην ηνπ 

74% γηα πξψηε θνξά ην 2014. Απηφ ζεκαίλεη φηη πεξηζζφηεξνη απφ 11,6 εθαηνκκχξηα 

ηφλνη ζπιιέρζεθαλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2014 ή 3,5% 

πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη ην πξνεγνχκελν έηνο. Χζηφζν, πεξίπνπ ην 26% ησλ γπάιηλσλ 

θηαιψλ θαη δνρείσλ εμαθνινπζνχλ λα ράλνληαη ζήκεξα ζηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο 

ηαθήο ζηελ Δπξψπε θαη ε ζχγθξηζε ησλ εζληθψλ ζηνηρείσλ ζε εηήζηα βάζε 

απνθαιχπηεη έλα πνιχπιεπξν ηνπίν. Υψξεο φπσο ε νπεδία, ην Βέιγην, ε Γεξκαλία ή 

ε ινβελία εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο, ελψ άιιεο ρψξεο κε θαιέο 

επηδφζεηο, φπσο ε Απζηξία ή ε Γαλία, παξνπζίαζαλ ειαθξά κείσζε ηεο 

αλαθχθισζεο γπαιηνχ παξά ηε ζεηηθή ηάζε θαηαλάισζεο. ηελ Σζερηθή 

Γεκνθξαηία, ηε Φηλιαλδία θαη ηηο Κάησ Υψξεο, ε πησηηθή ηάζε ηεο αλαθχθισζεο 

ήηαλ ηζνδχλακε κε ηε ζπξξίθλσζε ηεο θαηαλάισζεο. ηελ Ηζπαλία θαη ηε 

Βνπιγαξία, ε αλαθχθισζε γπαιηνχ απμάλεηαη ζηαζεξά, αιιά ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ 

θελφ πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί. Σν ράζκα είλαη αθφκα πην κεγάιν ζηε Ρνπκαλία, ηελ 

Κχπξν, ηε ινβαθηθή Γεκνθξαηία θαη ηελ Διιάδα (feve.org). 
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Δικόνα 16 Πνζνζηά αλαθχθισζεο γπαιηνχ ζηελ ΔΔ (2013) 

 

Πηγή: feve.org   



61 

 

3.3 ύγκπιζη  

Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζηελ Δπξψπε έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Σα πνζνζηά αλαθχθισζεο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ 

ππεξδηπιαζηάζηεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο ΔΔ ζπλ ηε Ννξβεγία θαη ηελ Διβεηία, απφ ην 

17% ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ αλαθπθιψζεθαλ ή ιηπαζκαηνπνηήζεθαλ ην 1995 

ζε 38% ην 2010. Ζ αλαθχθισζε θαιχπηεη ήδε κεγάιν κέξνο ηεο θαηαλάισζεο 

νξηζκέλσλ πιηθψλ απφ ηελ ΔΔ , ηδίσο ραξηί θαη ραξηφλη, ζίδεξν θαη ράιπβα, αιιά 

είλαη θάησ απφ 10% γηα άιια, φπσο ν ραιθφο, ην ζθπξφδεκα θαη ηα πιαζηηθά 

(regions4recycling.eu). 

Σα έζνδα απφ ηελ αλαθχθισζε είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά θαη αλαπηχζζνληαη 

γξήγνξα. χκθσλα κε κηα έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Πεξηβάιινληνο 

(ΔΟΠ), ν θχθινο εξγαζηψλ επηά βαζηθψλ θαηεγνξηψλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ 

ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε ζε πεξηζζφηεξα απφ 60 δηζ. επξψ ζηελ ΔΔ απφ ην 2004 έσο ην 

2008 (regions4recycling.eu). 

Χζηφζν, ε θαηάζηαζε δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. Δλψ 

ζρεδφλ ην 100% ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ ζηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία 

θαηαιήγνπλ ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο, ε Γεξκαλία θαη νη Κάησ Υψξεο 

εγθαηέιεηςαλ απηή ηελ πξαθηηθή. 

Ζ αλαθχθισζε ήηαλ ζπρλφηεξε ζηε Γεξκαλία (45% ησλ επεμεξγαζκέλσλ 

απνβιήησλ), ζην Βέιγην (40%), ζηε ινβελία (39%), ζηε νπεδία (36%), ζηελ 

Ηξιαλδία (35%) θαη ζηηο Κάησ Υψξεο (33%). Σα θξάηε κέιε κε ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά θνκπνζηνπνίεζεο γηα ηα αζηηθά απφβιεηα ήηαλ ε Απζηξία (40%), νη Κάησ 

Υψξεο (28%), ην Βέιγην (22%) θαη ην Λνπμεκβνχξγν (20%). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ζε έμη λέα θξάηε κέιε (Βνπιγαξία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Μάιηα, Ρνπκαλία θαη 

ινβαθία) ιηγφηεξν απφ ην 10% ησλ απνβιήησλ αλαθπθιψζεθαλ ή 

ιηπαζκαηνπνηήζεθαλ. Σα γεγνλφηα απηά εληνπίδνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα 

(regions4recycling.eu). 



62 

 

Πίνακαρ 3.0.16 Πνζνζηά αλαθχθισζεο αλάινγα ηε ρψξα 

 

Πηγή: regions4recycling.eu 

Ο ξπζκφο αλαθχθισζεο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ απμήζεθε ζπλερψο θαηά 13 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ-27 θαη ζηε Ννξβεγία θαηά ηελ πεξίνδν 

2004-2014, γεγνλφο πνπ δείρλεη ζαθψο βειηηψζεηο ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ. Σν 

2014, ην 43% ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηελ ΔΔ θαη ζηε Ννξβεγία 

αλαθπθιψζεθε, πεξηιακβαλνκέλεο ηφζν ηεο αλαθχθισζεο πιηθψλ φζν θαη ηεο 

θνκπνζηνπνίεζεο, θαζψο θαη ηεο αλαεξφβηαο αλαθχθισζεο (www.eea.europa.eu). 

Ζ δηαθνξά ζηελ απφδνζε αλαθχθισζεο αζηηθψλ απνβιήησλ κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ κε ηα πςειφηεξα θαη ηα ρακειφηεξα πνζνζηά αλαθχθισζεο είλαη κεγάιε. Σν 

2014, ηα πνζνζηά θπκάλζεθαλ απφ 64% ζηε Γεξκαλία έσο 1% ζηε εξβία (ζρήκα 

2). Έμη ρψξεο, θπξίσο ε Γεξκαλία, ε Απζηξία, ην Βέιγην, ε Διβεηία, νη Κάησ Υψξεο 

θαη ε νπεδία, πέηπραλ (θαηά θζίλνπζα ζεηξά) πνζνζηά αλαθχθισζεο 50% ή 

πςειφηεξα, ελψ άιιεο έμη ρψξεο αλαθπθιψλνπλ ιηγφηεξν απφ 20%, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δχν ρσξψλ κε ιηγφηεξν απφ 10% 

(https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/waste-recycling-1/assessment). 

Γέθα ρψξεο - ε Σζερηθή Γεκνθξαηία, ε Κχπξνο, ε Οπγγαξία, ε Ηηαιία, ε 

Λεηνλία, ε Ληζνπαλία, ε Πνισλία, ε Πνξηνγαιία, ε ινβελία θαη ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην - ζεκείσζαλ ζεκαληηθή πξφνδν κε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ αλαθχθισζεο 
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άλσ ησλ 15 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ κεηαμχ ησλ εηψλ 2004 θαη 2014 

(https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/waste-recycling-1/assessment). 

Πίνακαρ 3.0.17 Γηαθνξά ζηελ απφδνζε αλαθχθισζεο αζηηθψλ απνβιήησλ κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ 

Country  
                                      
2004  

                   
2014 

Austria  57 56 

Belgium 52 55 

Bosnia and Herzegovina 
 

0 

Bulgaria 17 23 

Croatia 3 16 

Cyprus 3 18 

Czech Republic 12 35 

Denmark 34 44 

Estonia 25 31 

Finland 34 33 

France 29 39 

Germany 56 64 

Greece 10 19 

Hungary 12 31 

Iceland 16 30 

Ireland 29 37 

Italy 18 42 

Latvia 5 21 

Lithuania 2 30 

Luxembourg 41 47 
 

Πηγή: www.eea.europa.eu 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα άιιεο έξεπλαο απφ ηελ Eurostat, ε Γεξκαλία 

θαίλεηαη λα είλαη πξψηε ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο γηα ηα πνζνζηά αλαθχθισζεο 

ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο θαη ηδίσο ηελ Διιάδα, ε νπνία είλαη ζε αξθεηά 

ρακειή ζέζε (dailymail.co.uk). 
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Πίνακαρ 3.0.18 χγθξηζε πνζνζηψλ αλαθχθισζεο Διιάδαο- Γεξκαλία

ο 

 

Πηγή: Eurostat, 2014 

 

Ζ αλαθχθισζε απαζρφιεζε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ 

θφζκνπ λσξίηεξα απ’ φηη ηελ Διιάδα. Απηφ νθείιεηαη ηφζν ζηελ θαιχηεξε 

δηνηθεηηθή νξγάλσζή ηνπο, φζν θαη ζηα απμεκέλα πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο ησλ 

αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (έιιεηςε δηαζέζηκσλ ρψξσλ απφζεζεο π.ρ. Οιιαλδία ή 

ππεξθαηαλάισζε αγαζψλ θαη ζπλεπψο ππεξπαξαγσγή απνξξηκκάησλ π.ρ. Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο). Γεληθά,  ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηα πςειφηεξα επίπεδα αλαθχθισζεο 

ραξηηνχ θαηά άηνκν βξέζεθαλ ζηηο Κάησ Υψξεο, ηε Γεξκαλία, ην Βέιγην, ην 

Λνπμεκβνχξγν θαη ηε Γαλία. Δλψ, νη πιένλ ελεξγνπνηεκέλνη γηα ηελ αλαθχθισζε 

γπαιηνχ είλαη ε Γεξκαλία, ην Βέιγην, ην Λνπμεκβνχξγν, ε Γαιιία θαη νη Κάησ Υψξεο 

(Cornwall, 1992). 

ηε Γεξκαλία ηελ αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο έρεη αλαιάβεη εμ 

νινθιήξνπ ν ηδησηηθφο ηνκέαο. Αληί γηα ηε βηνκεραλία, ηνπο πσιεηέο θαη ηηο 

ηδησηηθέο εηαηξείεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ππάξρεη έλαο ελδηάκεζνο ηδησηηθφο 

νξγαληζκφο (Duales System Deutschland) πνπ ζπληνλίδεη ην πξφγξακκα. ηε Γαιιία 

αθνινπζείηαη έλα δηαθνξνπνηεκέλν ζχζηεκα κε έλα ηδησηηθφ νξγαληζκφ (ECO – 

Amballage) πνπ ζπληνλίδεη ηε βηνκεραλία, ηνπο πσιεηέο θαη ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε. ηελ Διιάδα νη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη αθνινπζνχλ ην γαιιηθφ 

πξφηππν (Αλδξεαδάθεο, 2000). 
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χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο (2002), ε ρψξα καο 

θαηαηάζζεηαη ηειεπηαία σο πξνο ηηο επηδφζεηο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο αλαθχθισζεο ησλ 

πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, θπξίσο ιφγσ ηεο θαζπζηεξεκέλεο έλαξμεο ησλ απαξαίηεησλ 

ελεξγεηψλ. Οη πεξηζζφηεξεο εθζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο 

αλαθέξνληαη ζην ππξήλα ησλ 15 ρσξψλ. 

 

Πίνακαρ 3.0.19 Οη πξψηεο 10 ρψξεο ζηελ αλαθχθισζε ραξηηνχ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΝΑ 1.000 ΑΣΟΜΑ ΣΟΝΟΗ 

ΔΛΒΔΣΗΑ 167.36 

ΟΤΖΓΗΑ 164.61 

ΑΤΣΡΗΑ 157.77 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ 155.30 

ΖΠΑ 144.14 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ  140.55 

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ 134.80 

ΗΑΠΧΝΗΑ 116.55 

ΝΟΡΒΖΓΗΑ 98.26 

ΓΑΛΛΗΑ 93.62 

Πηγή:http://www.mapsofworld.com/world-top-ten/world-top-ten-paper-recycling-

countries.html 
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Ζ αλαθχθισζε ρξεζηκνπνηεκέλνπ ραξηηνχ έρεη ζηαζεξνπνηεζεί ζε δηάθνξεο 

ρψξεο ζε πςειά πνζνζηά, φπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζηνλ παξαθάησ 

Πίλαθα: 

Πίνακαρ 3.0.20 Αλαθχθισζε ραξηηνχ (%) ζηηο ρψξεο ηεο ΔΟΚ 

Υώπερ ςνολικά 

Βέλγιο – Λοςξεμβούπγο 29,9 

Γαλλία 30,6 

Ηηαλία  27,9 

Γεπμανία 31,9 

Ολλανδία 46,1 

Μ. Βπεηανία 27,6 

Γανία 27,7 

Ηπλανδία 31,0 

Δλλάδα 28,2 

Πηγή: Δurostat, 2012 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ο
: ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΑΔΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ  

4.1 ΤΓΥΡΟΝΑ ΤΛΗΚΑ ΠΡΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 

Πέξα απφ ηελ αλαθχθισζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη ησλ ινηπψλ πξντφλησλ 

φπσο γίλεηαη κέζα απφ ηα επίζεκα εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα, ππάξρνπλ θαη άιια πιηθά 

απνβιήησλ, γηα ηα νπνία πξνο ην παξφλ, δελ ππάξρεη θάπνην ζχζηεκα αλαθχθισζήο 

ηνπο. Σα πιηθά απηά είλαη ηα πθάζκαηα, ηα ηεγαλέιαηα, ηα ζαπνχληα θαη ηα 

βηναπνδνκήζηκα ή αιιηψο θνκπνζηνπνηήζηκα πιηθά. ηα πην ζχγρξνλα 

αλαθπθιψζηκα πιηθά κπνξνχλ επίζεο λα εληαρζνχλ νη κπαηαξίεο, ηα θσηηζηηθά είδε 

θαη ηα ειαζηηθά νρεκάησλ. 

Οη ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη νη ζπζζσξεπηέο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ εμαζθάιηζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο πνιιψλ πξντφλησλ, ζπζθεπψλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζεκεξηλά, ζπληζηψληαο κία βαζηθή θαη 

απαξαίηεηε πεγή ελέξγεηαο. ε αληίζεζε κε ηηο απιέο κπαηαξίεο, νη 

επαλαθνξηηδφκελεο θεξδίδνπλ δηαξθψο έδαθνο ράξε ζην καθξνπξφζεζκα κηθξφ 

ελεξγεηαθφ θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο ηνπο, αιιά θαη επεηδή επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ 

32 θνξέο ιηγφηεξν. Απμαλφκελν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη αλά ηελ Δπξψπε ν θχθινο 

δσήο ησλ κπαηαξηψλ ελ γέλεη, αιιά θαη ην δήηεκα αλαθχθισζήο ηνπο κε ηελ Διιάδα 
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λα θαηέρεη ηε δεχηεξε ζέζε ζε αξηζκφ ζεκείσλ αλαθχθισζεο κπαηαξηψλ κεηά ηε 

Γεξκαλία (Διιεληθφο Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο, 2014). 

Οη εμαληιεκέλεο κπαηαξίεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο θάδνπο 

αλαθχθισζεο  πνπ ππάξρνπλ ζε φιε ηελ Διιάδα. Πξσηνζηαηνχλ ηα ζρνιεία (κε 

13.900 θάδνπο ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα παλειιαδηθά), ηα ζνππεξκάξθεη, νη δήκνη 

θαη νη δεκφζηνη θνξείο αιιά θαη επηρεηξήζεηο φπσο ηξάπεδεο, λνζνθνκεία, 

μελνδνρεία, εζηηαηφξηα θαη θαηαζηήκαηα κε ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά είδε. Αλ θαη 

ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ εξγνζηαζηαθέο κνλάδεο αλαθχθισζεο κπαηαξηψλ, ην 

αηζηφδνμν κήλπκα πνπ ζηέιλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο αλά ηελ  Διιάδα είλαη 

κεγαιφθσλν. 67.000 θάδνη αλαθχθισζεο είλαη ήδε δηάζπαξηνη αλά ηελ Διιάδα. Οη 

πνιίηεο κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο κπαηαξηψλ ζηε γεηηνληά 

ηνπο θαη λα μεθηλήζνπλ ηελ αλαθχθισζε κπαηαξηψλ ξίρλνληαο κέζα ζηνπο θάδνπο ην 

δηθφ ηνπο ζεηηθφ θνξηίν. Ζ αλαθχθισζε κπαηαξηψλ δελ είλαη κφλν ζέκα παηδείαο, 

είλαη θαη ζέκα πγείαο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο (kalyterizoi.gr). 

Δικόνα 17 Αλαθχθισζε κπαηαξηψλ 

 

Πηγή: kalyterizoi.gr 

 

Μέρξη ζηηγκήο ζηελ Διιάδα έρνπλ ζπιιερζεί 132.000.000 θνξεηέο κπαηαξίεο 

θαη φπσο αλαθέξεη ε εηαηξεία Α.Φ.Ζ.. (Αλαθχθισζε Φνξεηψλ Ζιεθηξηθψλ 

ηειψλ): «Σν πνζνζηφ ζπιινγήο αλέξρεηαη ζην 36,3% ησλ κπαηαξηψλ πνπ 

δηαθηλήζεθαλ ζηελ Διιεληθή αγνξά θαηά κέζν φξν ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, έλα 

ζεκαληηθφ επίηεπγκα, ζε ζρέζε κε ηηο επηδφζεηο ησλ άιισλ Δπξσπατθψλ Φνξέσλ. Οη 

ζηφρνη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο φια ηα θξάηε κέιε θαζφξηζαλ ηε ζπιινγή 

θνξεηψλ κπαηαξηψλ ζην 25% γηα ην 2012. Ζ Διιάδα  μεπέξαζε ην ζηφρν απηφ θαηά 
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11,3 κνλάδεο, ελψ γηα ηελ επφκελε πεληαεηία, δεηνχκελν είλαη ε θάιπςε ηνπ ζηφρνπ 

ζπιινγήο ηνπ 45%» (kalyterizoi.gr). 

Πίνακαρ 4.0.1 Φνξεηέο Ζιεθηξηθέο ηήιεο 2004-2013 

 

Πηγή: kalyterizoi.gr 

Χο πξνο ηελ αλαθχθισζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ, ζηελ 

Διιάδα ππάξρεη ε ECO-ELASTIKA Α.Δ. Οηθνινγηθή Γηαρείξηζε Διαζηηθψλ, ε 

νπνία ηδξχζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2002 απφ ηηο πέληε κεγαιχηεξεο εηαηξείεο 

εηζαγσγήο ειαζηηθψλ ζηελ Διιάδα, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο ζπιινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ. Σν 2004 έιαβε 

ηελ αξρηθή έγθξηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ κε ηελ ππ’ αξηζ. 106157/2004 

(ΦΔΚ 1145Β) Τπνπξγηθή Απφθαζε, ελψ ην 2011 ε έγθξηζή ηνπ αλαλεψζεθε κε ηελ 

ππ' αξ. πξση. 804/22-12-2011 απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΔΟΑΝ γηα ηελ πεξίνδν 2011-

2017. Απνηειεί κέρξη ζήκεξα ην κνλαδηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 

κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ, κε παλειιαδηθή εκβέιεηα θαη πεδίν εθαξκνγήο φια ηα 

κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά απηνθηλήησλ θαη κνηνζπθιεηψλ εμαηξνπκέλσλ απηψλ κε 

εμσηεξηθή δηάκεηξν κεγαιχηεξε ησλ 1400mm (Διιεληθφο Οξγαληζκφο 

Αλαθχθισζεο, 2014). 

Σν 2013 ππήξραλ ζηελ Διιάδα επηά (7) κνλάδεο κεραληθήο επεμεξγαζίαο 

κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ, νη νπνίεο επεμεξγάδνληαη κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά κε 

ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζή κέξνπο ησλ επεμεξγαζκέλσλ πιηθψλ πξνο 
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αλαθχθισζε θαη κέξνπο ησλ πξνο αλάθηεζε ελέξγεηαο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Πίνακαρ 4.0.2 Μνλάδεο επεμεξγαζίαο κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ αλά πεξηθέξεηα 

ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ  ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

1.  ΚΑΡΑΜΠΑ ΑΔΒΔ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ  

2. ΔΛΒΑΝ ΑΒΔΔ ΑΣΣΗΚΖ 

3. ΠΔΡΜΔ HELLAS A.E. ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

4. HELESI A.E. ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΘΡΑΚΖ 

5. TYRES HERCO A.E. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

6. AΞΔΛ ΔΠΔ ΑΣΣΗΚΖ 

7. RETIRE ABEE ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΘΡΑΚΖ 

 

Πηγή: ΔΟΑΝ, 2014 

 

Θεσξείηαη φηη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο αλάθηεζεο πνπ έρεη ηεζεί 

λνκνζεηηθά (65% θ.β.) γηα ηα κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά, ελψ θαη ν ζηφρνο ηεο 

αλαθχθισζεο (10% θ.β.) επηηπγράλεηαη αλειιηπψο, θαζψο πεξίπνπ νη κηζέο απφ ηηο 

αλαθηψκελεο πνζφηεηεο νδεγνχληαη πξνο αλαθχθισζε (ηξίκκα ειαζηηθνχ, κέηαιια). 
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Πίνακαρ 4.0.3 ηνηρεία γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ 

νρεκάησλ (2004 – 2013) 

 

Πηγή: ΔΟΑΝ, 2014 

πλερίδνληαο, αλαθνξηθά κε ηελ αλάθηεζε, αλαθχθισζε θαη πξνεηνηκαζία 

γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ηίζεληαη 

ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη γηα θάζε κία θαηεγνξία, φπνπ νη θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο 

(Διιεληθφο Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο, 2014):  

1. Μεγάιεο νηθηαθέο ζπζθεπέο  

2. Μηθξέο νηθηαθέο ζπζθεπέο  

3. Δμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ 

 4. Καηαλαισηηθά είδε  

5. Φσηηζηηθά είδε / 5α Λακπηήξεο εθθελψζεσο αεξίνπ 

6. Ζιεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά εξγαιεία  

7. Παηρλίδηα, εμνπιηζκφο ςπραγσγίαο θαη αζιεηηζκνχ  

8. Ηαηξνηερλνινγηθέο ζπζθεπέο  
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9. Όξγαλα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ  

10. πζθεπέο απηφκαηεο δηαλνκήο. 

«Ο ζηφρνο ηεο ζπιινγήο ηεζζάξσλ θηιψλ ΑΖΔΔ νηθηαθήο πξνέιεπζεο αλά 

θάηνηθν θαη αλά έηνο επηηεχρζεθε γηα ηα έηε 2008, 2009, 2010. ηε κε επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ απφ ην 2011 θαη έπεηηα (δειαδή ζηε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ 

ζπιιεγφκελσλ ΑΖΖΔ) ζπληέιεζε θαζνξηζηηθά ε νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία νδήγεζε 

ζηε κείσζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ (κείσζε ξπζκνχ απφξξηςεο ζπζθεπψλ ιφγσ 

παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ δσήο/ρξήζεο ηνπο, κείσζε δηάζεζεο ζηελ αγνξά λέσλ 

ζπζθεπψλ νη νπνίεο πξφθεηηαη λα απνξξηθζνχλ ζε βάζνο ρξφλνπ)» (Διιεληθφο 

Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο, 2014). 

Πίνακαρ 4.0.4 πιινγή ΑΖΖΔ νηθηαθήο πξνέιεπζεο 

 

Πηγή: ΔΟΑΝ, 2014 

Δπηπιένλ, «ε κέρξη ζήκεξα επίδνζε ηεο ρψξαο σο πξνο ηελ αλάθηεζε—

αλαθχθισζε παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Ζ επίδνζε ηνπ έηνπο 2013 

έρεη ππνινγηζηεί πξνζσξηλά βάζεη ζηνηρείσλ ηνπ ΔΓ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 

ΤΚΔΤΧΝ Α.Δ., κέζσ ηνπ νπνίνπ φκσο έγηλε δηαρείξηζε ηνπ 99,8% ηεο ζπλνιηθήο 

επεμεξγαζζείζαο πνζφηεηαο ΑΖΖΔ. Οη αλαγξαθφκελεο πνζφηεηεο θαη ηα αληίζηνηρα 

πνζνζηά αλαθέξνληαη ζηελ αλάθηεζε πιηθψλ απφ ηελ επεμεξγαζία ΑΖΖΔ πνπ 
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θαηαγξάθνληαη απφ ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο βάζεη ησλ ηζνδπγίσλ κάδαο εηζξνήο—

εθξνήο» (Διιεληθφο Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο, 2014). 

Πίνακαρ 4.5 Δπίδνζε ηεο ρψξαο σο πξνο ηελ αλάθηεζε—αλαθχθισζε 

 

Πηγή: ΔΟΑΝ, 2014 

Κιείλνληαο ηελ παξνχζα ελφηεηα είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη κηα αλαθνξά ζηα 

ςθάζμαηα, καθώρ ηα παιηά ξνχρα, παπνχηζηα θαη θάζε άιιν χθαζκα κπνξνχλ λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Σα θαιήο πνηφηεηαο, θαζαξά ξνχρα κπνξνχλ λα δνζνχλ ζε 

πνιιέο θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο, κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, ηδξχκαηα 

αζηέγσλ θιπ. αληί λα απνξξίπηνληαη σο απφβιεηα, ελψ κηα επηπιένλ επηινγή είλαη ε 

πψιεζή ηνπο ζε θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ ξνχρα απφ δεχηεξν ρέξη, ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ (eoan.gr). 
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Αληίζηνηρα κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ θαη ηα θαθήο πνηφηεηαο, θζαξκέλα 

ξνχρα, θαζψο απφ ηελ αλαθχθισζή ηνπο θηηάρλνληαη γεκίζκαηα γηα θαζίζκαηα 

απηνθηλήησλ, θφξκεο εξγαζίαο θαη πιηθφ γηα ζεξκνκφλσζε θαη ερνκφλσζε. Ζ 

αλαθχθισζε ησλ παιηψλ ηδηλ γηα παξάδεηγκα, δίλεη πξψηε χιε γηα κνλσηηθφ πιηθφ ζε 

θαηαζθεπέο ζπηηηψλ ζην εμσηεξηθφ. ηε ρψξα καο, ν Γήκνο Βφινπ, Λάξηζαο, 

Θεζζαινλίθεο θαζψο θαη ν εληαίνο ζχλδεζκνο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ Κξήηεο, 

μεθίλεζαλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλαθχθισζε ξνχρσλ θαη παπνπηζηψλ ελψ 

αληίζηνηρεο ελέξγεηεο έρνπλ μεθηλήζεη θαη απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο ξνχρσλ θαη 

παπνπηζηψλ (eoan.gr). 

ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη ζήκεξα θάπνην νξγαλσκέλν ξεχκα αλαθχθισζεο 

γηα ξνχρα θαη πθάζκαηα, φπσο ππάξρνπλ γηα παξάδεηγκα γηα ηηο ζπζθεπαζίεο, ηηο 

κπαηαξίεο, ηηο ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θ.ιπ., φπνπ έρεη δειαδή 

ζπζηαζεί νξγαληζκφο θαη νη εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ ή εηζάγνπλ ηέηνηα πξντφληα 

θαηαβάιινπλ ηέινο, αλάινγα κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο. Γπλαηφηεηα, φκσο, 

παξάδνζεο ξνχρσλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αλαθχθισζε ζα ππάξρεη ζηα 

«πξάζηλα ζεκεία» πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζηνπο δήκνπο θαη ζηα νπνία ν 

πνιίηεο ζα κπνξεί λα πεγαίλεη θαη λα αθήλεη δηάθνξα πιηθά πνπ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ (kathimerini.gr). 

ε ζπλεξγαζία κε ηδησηηθή εηαηξεία, κε ηελ επσλπκία Recycom, ήδε 18 δήκνη 

ζε φιε ηελ Διιάδα (ζχληνκα ζα πξνζηεζνχλ νη Γήκνη Κνξσπίνπ θαη Υαλίσλ) έρνπλ 

ηνπνζεηήζεη κεγάινπο θφθθηλνπο θάδνπο, φπνπ γίλεηαη ζπιινγή γηα αλαθχθισζε 

ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ. Ζ Recycom έρεη ηνπνζεηήζεη πεξίπνπ 400 κεγάινπο θαη 

εχρξεζηνπο θφθθηλνπο θάδνπο ζηνπο 18 δήκνπο, κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη θαη 

ζπιιέγεη ξνχρα θαη δεπγάξηα παπνπηζηψλ (αλδξηθά, γπλαηθεία θαη παηδηθά), ιεπθά 

είδε (φπσο θνπξηίλεο, ζεληφληα θ.η.ι.), ηζάληεο θαη δψλεο (kathimerini.gr).  



74 

 

4.2 ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ 

4.2.1 Ανακσκλωμένα πλαζηικά ζηα προϊόνηα Τετνολογίας πληροθοριών και 

επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

 

Ζ βηνκεραλία πεηξακαηίδεηαη κε ηε ρξήζε αλαθπθισκέλσλ πιαζηηθψλ ζε 

ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ (ΖΖΔ) απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, 

ελψ ζηηο κέξεο καο ηα αλαθπθισκέλα πιαζηηθά βξίζθνληαη ζε κηα πνηθηιία 

πξντφλησλ ΣΠΔ, θαζψο νη εηαηξείεο αξρίδνπλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζην πιαίζην 

εζεινληηθψλ ζπκθσληψλ / πηζηνπνηήζεσλ ή επξχηεξσλ πξάζηλσλ πξσηνβνπιηψλ 

κάξθεηηλγθ.  

Δπί ηνπ παξφληνο, ε θπθιηθή νηθνλνκία θαη ε αλάπηπμε δεπηεξνγελψλ αγνξψλ 

πξψησλ πιψλ βξίζθνληαη ςειά ζηελ επξσπατθή αηδέληα θαη πξνζειθχνπλ αξθεηή 

ζηήξημε απφ ηα θξάηε κέιε. Χζηφζν, ππάξρνπλ πνιιέο πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη αθφκε 

λα αληηκεησπηζηνχλ γηα ηελ επξχηεξε ρξήζε ησλ αλαθπθισκέλσλ πιαζηηθψλ. Γηα 

νπνηνδήπνηε πξντφλ, ε πξνκήζεηα πιηθνχ θαη ε επηινγή είλαη κία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο. Γηα ηα πξντφληα ΣΠΔ πνπ ππφθεηληαη ζε 

πεξίπινθεο λνκηθέο απαηηήζεηο, είλαη αθφκε πην ζεκαληηθφ λα εμαζθαιηζηεί φηη φια 

ηα πιηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαθπθισκέλσλ πιαζηηθψλ, πιεξνχλ 

πνιιαπιέο απαηηήζεηο γηα ηνλ έιεγρν ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πνηφηεηα, ηελ αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα. Δλψ νη 

αλαθπθισηέο έρνπλ ζεκεηψζεη ηερληθή πξφνδν ηα ηειεπηαία ρξφληα, εμαθνινπζεί λα 

κελ είλαη εχθνιν λα βξεζεί επαξθήο πξνκήζεηα πςειήο πνηφηεηαο αλαθπθισκέλσλ 

πιαζηηθψλ πνπ λα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο ηερληθέο, νηθνλνκηθέο θαη αηζζεηηθέο 

απαηηήζεηο (Digital Europe, 2016). 

Έλα πξφζθαην παξάδεηγκα απνηειεί ε εηαηξεία Dell, ε νπνία θαηαζθεπάδεη 

πιαζηηθά κέξε γηα πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηψληαο πιαζηηθά πνπ 

αλαθπθιψλνληαη απφ παιαηφ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ (ζχζηεκα θιεηζηνχ βξφρνπ). Σν 

2014, ε Dell αλαθνίλσζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία ODM Wistron θαη ιάλζαξε ην 

πξφγξακκα Dell Goodwill Reconnect, κε ην νπνίν ηα πιαζηηθά απφ ηα παξσρεκέλα 

πξντφληα πιεξνθνξηθήο ζπιιέγνληαη, επαλεπεμεξγάδνληαη θαη ρπηεχνληαη ζε 

πιαζηηθά κέξε γηα ρξήζε ζε λέα πξντφληα ηεο Dell. 
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Δικόνα 18 Ο ππνινγηζηήο OptiPlex 3030, ην πξψην πξντφλ πνπ πεξηέρεη πιηθφ 

θιεηζηνχ βξφγρνπ 10% 

 

Πηγή: Digital Europe, 2016 

Αληίζηνηρα, ε εηαηξεία Lenovo, έλαο απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο εγέηεο ηεο 

ειεθηξνληθήο βηνκεραλίαο, έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ην 

αλαθπθισκέλν πεξηερφκελν, ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ PVC, ηε ρακειή κεηάβαζε 

ζε αινγφλα, ην ζρεδηαζκφ γηα αλαθχθισζε θαη ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο. Όζνλ αθνξά ηα αλαθπθισκέλα πιαζηηθά ζηα πξντφληα ηεο Lenovo, ηα 

πξψηα βήκαηα έγηλαλ απν ηηο πξψηεο εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, ην 2005, φηαλ 

ε Lenovo αλαγλψξηζε ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη ηα πηζαλά πεξηβαιινληηθά 

νθέιε απφ ηε ρξήζε αλαθπθισκέλνπ πιαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη έιαβε ελέξγεηεο 

γηα λα απμήζεη ηε ρξήζε ηνπο ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ ηεο (Digital Europe, 2016). 

Αξρηθά, ε Lenovo πξνζδηφξηζε ηα αλαθπθισκέλα πιαζηηθά πεξηερνκέλνπ σο 

έλα «πεξηβαιινληηθά πξνηηκψκελν» πιηθφ γηα λα κεηψζεη ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ θαη ην απνηχπσκα άλζξαθα ησλ πξντφλησλ ηεο θαη λα πξνσζήζεη ηε δήηεζε 

αλαθπθισκέλνπ πιαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Γηα λα απνδείμεη φηη ην πιαζηηθφ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία ζε εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

απαηηεηηθέο θαη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, ε νκάδα ηεο Lenovo ρξεζηκνπνίεζε 

αξρηθά αλαθπθισκέλα πιαζηηθά κε κεηαβηνκεραληθφ πεξηερφκελν (PIC) ζε 

ζπλεξγαζία κε έλαλ ζεκαληηθφ θαηαζθεπαζηή πιαζηηθψλ. ηε ζπλέρεηα, 

κεηαθηλήζεθαλ ζε έλα πιαζηηθφ ζχλζεην γηα λα αλαπηχμνπλ θαη λα πιεξνχλ έλα 

δεχηεξν είδνο 25% αλαθπθισκέλνπ πιηθνχ (FR-PC / ABS) (Digital Europe, 2016). 
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Αθνχ άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί αλαθπθισκέλν πιαζηηθφ ζε επηιεγκέλα 

πξντφληα, ε Lenovo ζπλέρηζε λα δηεπξχλεη ην πεδίν ρξήζεο ηνπ αλαθπθισκέλνπ 

πεξηερνκέλνπ. Ζ νκάδα κεραληθψλ ηεο Lenovo ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο PCC (post-consumer-content)
1
 γηα λα αλαπηχμεη θαη λα δνθηκάζεη λένπο 

βαζκνχο πιαζηηθψλ ξεηηλψλ πνπ πξνεγνπκέλσο δελ ήηαλ δηαζέζηκνη ζηνλ ηνκέα ηεο 

πιεξνθνξηθήο. Όια ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα ζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη γηα ην πεξηβάιινλ θαη γηα ηελ απφδνζε, έηζη ψζηε απηέο νη 

θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ ιχζεηο λα πιεξνχλ επίζεο ηα πςειφηεξα πνηνηηθά 

πξφηππα ηεο Lenovo φζνλ αθνξά ηηο επηδφζεηο (lenovo.com). 

Σν 2009 επίζεο, ε Lenovo ζπλεξγάζηεθε κε έλαλ πξνκεζεπηή 

αλαθπθισκέλνπ πιαζηηθνχ γηα λα αλαπηχμεη θαη λα ραξαθηεξίζεη έλα λέν 

αλαθπθισκέλν πιηθφ HB-ABS κε 65% PCC απφ ειεθηξνληθά πξντφληα ζην ηέινο 

ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο θαη 20% PIC γηα ρξήζε ζηελ παξαγσγή εμαξηεκάησλ νζφλεο. 

Αθνχ νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο νη δνθηκέο ρχηεπζεο θαη νη δνθηκέο πξντφλησλ, απηφ 

ην πιηθφ ηειηθά εηζήρζε ζηελ παξαγσγή ηεο λέαο ζεηξάο νζνλψλ ThinkVision ηεο 

Lenovo. Μηα παξφκνηα δηαδηθαζία πηνζεηήζεθε γηα ηνπο θνξεηνχο ππνινγηζηέο 

ThinkPad, κε απνηέιεζκα ηα αλαθπθισκέλα πιαζηηθά λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

θάιπκκα LCD, ην θάιπκκα βάζεο, ην επάλσ θάιπκκα, ην ζηήξηγκα παιάκεο θαη ηε 

ζεξκηθή πφξηα. Δπί ηνπ παξφληνο, ζρεδφλ φινη νη θνξεηνί ππνινγηζηέο ThinkPad 

Edge θαη ηα ζεκεησκαηάξηα ThinkPad L πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 10% αλαθπθισκέλν 

πεξηερφκελν κεηά ηελ θαηαλάισζε (lenovo.com). 

Εικόνα 19 Πξντφληα ηεο Lenovo κε αλαθπθισκέλν πεξηερφκελν 

 

 

 

                                                 
1
 Πεξηερφκελν κεηά ηελ θαηαλάισζε 
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Σέινο, ε εηαηξεία Samsung Electronics έρεη αλαγλσξίζεη ηε ζεκαζία ηεο 

κείσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία πιαζηηθψλ, κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηεί αλαθπθισκέλα πιαζηηθά γηα 

επηιεγκέλεο ζεηξέο πξντφλησλ. Σν 2015 ε εηαηξεία ρξεζηκνπνίεζε ζπλνιηθά 34.322 

ηφλνπο αλαθπθισκέλσλ πιαζηηθψλ (6,3% ηεο ζπλνιηθήο πιαζηηθήο ρξήζεο ηεο 

Samsung Electronics) ζε νζφλεο, εθηππσηέο, πιπληήξηα, ςπγεία, ειεθηξηθέο ζθνχπεο 

θαη ζήθεο γηα αθνπζηηθά. Οη νζφλεο LCD ηεο Samsung κεγηζηνπνηνχλ ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηνλ βηψζηκν ζρεδηαζκφ γηα κεησκέλεο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο, θαζψο έρνπλ ζρεδηαζηεί κε αλαθπθισκέλν πιαζηηθφ πεξηερφκελν 30%. 

Δπηπιένλ, ε Samsung ρξεζηκνπνηεί 20% αλαθπθισκέλσλ πιαζηηθψλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ θνξηηζηψλ smartphone, ηδίσο ησλ θνξηηζηψλ Samsung Galaxy S6 

θαη S7 (Digital Europe, 2016). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ο
: ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ 

ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  

Μία απφ ηηο θχξηεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα φζνλ αθνξά ηελ 

εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ είλαη ε 

αληηκεηψπηζε ησλ θπξηφηεξσλ πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη αχμεζε ησλ 

πνζνζηψλ αλαθχθισζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαζηεί ζαθέο ζε εζληθφ επίπεδν φηη ε 

επέλδπζε ζηελ αλαθχθισζε θαη ε ρξήζε νηθνλνκηθψλ κέζσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ζπλνιηθήο απφδνζεο ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ηεο ρψξαο, εθηφο απφ ηα 

πεξηβαιινληηθά νθέιε ζα κπνξνχζε παξάιιεια λα δεκηνπξγήζεη ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

έζνδα. 

Ζ Διιάδα πξέπεη λα θαηαβάιεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

ησλ ζεκεξηλψλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ γηα ηα απνξξίκκαηα θαη εηδηθφηεξα ηελ αχμεζε ηεο 

ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη αλαθχθισζεο, ηελ εμάιεηςε ησλ παξάλνκσλ ρψξσλ 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο θαηάιιειεο επεμεξγαζίαο ησλ 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (ec.europa.eu). Ζ δηαρείξηζε απνβιήησλ ζηελ Διιάδα είλαη 

έλα απφ ηα πην πεξίπινθα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα, θαζψο πνιιέο 

παξάκεηξνη θαζηζηνχλ ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

δχζθνιε ππφζεζε, ηφζν απφ πεξηβαιινληηθή φζν θαη απφ πνιηηηθή, λνκηθή θαη 

θνηλσληθή άπνςε. 

Παξφια απηά ε Διιάδα έρεη θάλεη κεξηθά ζεηηθά βήκαηα θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ. Πξψηα απφ φια, ππήξμε ελζσκάησζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ ζηνπο 

ειιεληθνχο λφκνπο. Γεχηεξνλ, φζνλ αθνξά ηε ζηξαηεγηθή, πηνζεηήζεθε ην 

πξφγξακκα ζηξαηεγηθήο δξάζεο γηα ηελ πξάζηλε αλάπηπμε (2010-2015). Δπίζεο, 

ππήξμε κηα επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία θαη εδξαησκέλε εκπεηξία απφ 9 ζπζηήκαηα 

αλαθχθισζεο, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία έθεξαλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. 

Λφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, ζεκεηψζεθε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ 

αλαθχθισζεο, παξφηη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ρακειέο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο 

ρψξεο ηεο ΔΔ θαη αθνξνχλ θπξίσο ηελ αλαθχθισζε πιηθψλ (Anthouli et al., 2013). 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλα επηηπρεκέλν πξφγξακκα αλαθχθισζεο, εηδηθά 

γηα ηα απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο, είλαη απαξαίηεην λα κνηξαζηεί ε επζχλε κεηαμχ 
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φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ηεο δηαδηθαζίαο, π.ρ. νη δήκνη πνπ είλαη ππεχζπλνη 

γηα ηε ζπιινγή ησλ απνβιήησλ, νη πεξηθέξεηεο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο νηθνλνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο 

ησλ απνβιήησλ, νη παξαγσγνί πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο αλαθχθισζεο θαη ηέινο νη πνιίηεο πνπ είλαη νη θχξηνη παξάγνληεο, 

θαζψο ζηε ζπλεηζθνξά ηνπο βαζίδεηαη ε επηηπρία φισλ ησλ πξνζπαζεηψλ. 

Ο ηνκέαο ηεο αλαθχθισζεο θαη αλάθηεζεο απνξξηκκάησλ είλαη κηα ζρεηηθά 

λέα δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ ειιεληθή αγνξά, ελψ κέρξη ζηηγκήο παξνπζηάδεη θχθιν 

εξγαζηψλ 1,5 δηο € θαη πεξηιακβάλεη θπξίσο ηελ απνθαηάζηαζε αλαθπθιψζηκσλ 

πιηθψλ, ελψ ην 7-10% αθνξά εμαγσγέο. Αλ θαη ν θιάδνο παξνπζηάδεη κείσζε απφ ην 

2008-2010 ζε εηήζην ξπζκφ 13%, ην 2010 ζεκεηψλεηαη αχμεζε 26% ζε ζρέζε κε ην 

2009, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ παιηνζίδεξσλ. Ο ηνκέαο ηεο αλαθχθισζεο 

παξνπζηάδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα κεξηθέο ελδηαθέξνπζεο πξννπηηθέο, νη νπνίεο απφ 

ηελ άιιε ππνθέξνπλ απφ ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. Έηζη, αλακέλεηαη ζηαζηκφηεηα 

ηα επφκελα ρξφληα. Παξφια απηά, νξηζκέλα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνθχςνπλ εάλ νη αξρέο εθηεινχλ ην ξφιν ηνπο ζηελ επνπηεία θαη ζπκκφξθσζε ησλ 

ππαξρφλησλ πζηεκάησλ Αλαθχθισζεο (Anthouli et al., 2013).  

Έλα άιιν ζεηηθφ απνηέιεζκα ζα κπνξνχζε λα είλαη ε αλάγθε λα αθνινπζεζεί ε 

λνκνζεζία ηεο ΔΔ πνπ πξνβιέπεη ην πςειφ πνζνζηφ αλαθχθισζεο ζηα αζηηθά 

απνξξίκκαηα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ νξίδνληαη ζηελ νδεγία πιαίζην γηα ηα 

απνξξίκκαηα. Τπάξρεη θαιφ ζεκάδη ζηηο ηηκέο αγνξάο ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, 

ηα νπνία απμάλνληαη ηδηαίηεξα ζην κέηαιιν, ελψ κία απφ ηηο θαιχηεξεο πξννπηηθέο 

ζηνλ ηνκέα ηεο αλαθχθισζεο δείρλεη λα έρεη ε αγνξά ΑΖΖΔ, ιφγσ ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ ηερλνινγηψλ (Anthouli et al., 2013). 

Ζ επηβνιή ησλ ζηξαηεγηθψλ αλαθχθισζεο έρεη κεγάιε ζεκαζία θαη εμαηηίαο 

ηεο θιίκαθαο νηθνλνκίαο φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο 

απνξξηκκάησλ, θαζψο κε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλαθχθισζεο ζα ρξεηαζηνχλ πην 

κηθξέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο. ηελ Διιάδα ηα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά κε 

ηα κεγάια αζηηθά θέληξα (Αζήλα, Θεζζαινλίθε) θαη ν κεγάινο αξηζκφο λεζηψλ 

δείρλνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηα φξηα ηεο εθαξκνγήο γλσζηψλ επξσπατθψλ ιχζεσλ. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ πεξηζζφηεξεο πξνζεγγίζεηο γηα εηδηθά 

πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο θαη λα απνδεηρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο πξηλ 

εθαξκνζηνχλ παληνχ (Anthouli et al., 2013). 
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Χο πξνο ηα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο αγνξάο αλαθνξηθά κε ηελ αλαθχθισζε, 

παξαηεξείηαη φηη αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ηερληθά δπλαηή ε εθαξκνγή 

ηεο αλαθχθισζεο θαη κε νηθνλνκηθά ζπκθέξνληεο φξνπο, κπνξεί λα ππάξμνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ απνξξφθεζε ησλ αλαθηεζέλησλ πιηθψλ ζηελ αγνξά. Οη δπζθνιίεο 

απηέο ζπλίζηαληαη (Γεξληηζηψηε, 2011): 

 ηε κεησκέλε απνδνρή ηνπο απφ ηνπο θαηαλαισηέο, είηε πξφθεηηαη γηα ηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο, είηε γηα ηνπο ελδηάκεζνπο, δειαδή ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δεπηεξνγελή πιηθά ζηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία. 

Πνιιέο θνξέο ε κεησκέλε απηή απνδνρή ζηεξίδεηαη ζε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ δεπηεξνγελψλ πξντφλησλ. πρλά 

φκσο πξφθεηηαη γηα δπζπηζηία ιφγσ άγλνηαο ή εζηζκνχ ζηε ρξήζε ησλ 

πξσηνγελψλ πιηθψλ. 

 ην κεησκέλν κέγεζνο ηεο αγνξάο, πνπ γηα ηα δεπηεξνγελή πιηθά δελ 

θαζνξίδεηαη απφ ππνθεηκεληθά θξηηήξηα απνδνρήο, αιιά θαη απφ θάπνηνπο 

αληηθεηκεληθνχο πεξηνξηζκνχο, φπσο είλαη νη παξαθάησ: 

 Ο ζπλδπαζκφο ρακεινχ χςνπο εγρψξηαο παξαγσγήο κε κεγάιν χςνο 

θαηλφκελεο θαηαλάισζεο (πνπ πξνέξρεηαη απφ εηζαγσγέο), 

ζπλεπάγεηαη κεγάιε δηαζέζηκε πνζφηεηα απνξξηκκάησλ πνπ αλ 

αλαθπθισζνχλ δελ είλαη δπλαηφλ λα απνξξνθεζνχλ ζηελ παξαγσγή. 

 Ο έιεγρνο ηεο αγνξάο απφ παξαγσγνχο παξζέλσλ πξψησλ πιηθψλ 

δπζθνιεχεη ζπρλά ηε δηείζδπζε ησλ δεπηεξνγελψλ πιηθψλ ζηελ αγνξά 

θαη πξνθαιεί καδί κε άιινπο παξάγνληεο αζηάζεηα ζηε δήηεζή ηνπο, 

ψζηε λα δεκηνπξγείηαη θιίκα απξνζπκίαο γηα επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα 

αλάθηεζεο, δηαρσξηζκνχ θαη επεμεξγαζίαο ησλ απνξξηκκάησλ. 

 

Κάπνηεο ζπζηάζεηο-πξνηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε 

ηεο αλαθχθισζεο ζηε ρψξα καο είλαη νη εμήο: 

 Γεκηνπξγία θαηάιιειεο ππνδνκήο ζπιινγήο θαη έλαξμε εθζηξαηεηψλ 

επαηζζεηνπνίεζεο  

 Δπέθηαζε θαη έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ αλαθχθισζεο  

 Δθπαίδεπζε ηνπηθψλ αξρψλ (ζεκηλάξηα, νδεγίεο, εγρεηξίδηα θ.ιπ.) 

 Δλίζρπζε ηεο ζχλδεζεο κε ηελ ππνδνκή ρσξηζηήο ζπιινγήο έσο ην 100%. 
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 Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηα 

ζπζηήκαηα ζπιινγήο θαη δηαινγήο ζα πξέπεη λα ππεξβνχλ ηε ζχγθιηζε θαη 

ηελ εθαξκνγή ησλ ζεκεξηλψλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη λα δηεξεπλήζνπλ 

ζεκειηψδε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ζπιινγήο θαη δηαινγήο ησλ 

πιηθψλ γηα αλαθχθισζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κειινληηθέο ηάζεηο, ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην, ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θ.ά. 

εκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε επίζεο, φηη ε δεκηνπξγία κηαο θαιά δνκεκέλεο 

δεπηεξνγελνχο αγνξάο αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ ζα κπνξνχζε λα επηηαρχλεη ηε 

κεηάβαζε ζηελ νηθνλνκία ησλ αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κε ηελ θαιχηεξε αληηζηνίρηζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο θαη κε ηελ ελίζρπζε 

ηεο επίδξαζεο ειθπζηηθφηεηαο ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο κέζσ δεζκεχζεσλ ή / θαη 

πνιηηηθήο ηεο βηνκεραλίαο.  

Πην αλαιπηηθά, γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε απνηειεζκαηηθή αγνξά αλαθχθισζεο, 

είλαη ζεκαληηθφ νη θαηαζθεπαζηέο λα είλαη ζε ζέζε λα βξνπλ πξνκεζεπηέο θαη νη 

αλαθπθισηέο λα κπνξνχλ λα βξνπλ αγνξαζηέο γηα ηα αλαθπθισκέλα πξντφληα ηνπο. 

Γελ πξφθεηηαη κφλν γηα ηελ εχξεζε επαξθψλ ζε αξηζκφ πιηθψλ, αιιά θαη γηα ηελ 

εχξεζε πιηθψλ κε ηηο επηζπκεηέο πξνδηαγξαθέο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 

απαηηήζεηο απφδνζεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ. Δπνκέλσο, είλαη θξίζηκν λα ππάξρεη κηα 

αγνξά κε θαιή απφδνζε γηα απηά ηα πιηθά, κε επαξθή δηαθάλεηα φζνλ αθνξά ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηε ζχλζεζε ησλ πιηθψλ, θαζψο θαη ηνπο ζπλαθείο κεραληζκνχο γηα 

ηελ αληηζηνίρηζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. Απηφο ν ζρεκαηηζκφο ζα κπνξνχζε 

λα επηηξέςεη ηελ ρξήζε αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ ζηηο εθαξκνγέο ηεο πςειφηεξεο 

πνηφηεηαο, νη νπνίεο ζα επηβξαδχλνπλ ηε ζπκβαηηθή δηαδηθαζία "θιηκάθσζεο πξνο ηα 

θάησ", ειαρηζηνπνηψληαο ηηο απαηηήζεηο παξζέλνπ πιηθνχ (Ellen MacArthur 

Foundation, 2014). 
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Παξά ηα βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ ηνκέα ηεο αλαθχθισζεο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, απνπζηάδνπλ αθφκα ζεκαληηθέο κνλάδεο αλαθχθισζεο πνπ ππάξρνπλ ζε 

άιιεο ρψξεο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο αλαθχθισζεο κπαηαξηψλ. Οη 

κπαηαξίεο δηαδξακαηίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη πνιιά 

θαζεκεξηλά ρξεζηκνπνηνχκελα πξντφληα, ζπζθεπέο θαη ππεξεζίεο ιεηηνπξγνχλ 

ζσζηά, ζπληζηψληαο κηα απαξαίηεηε πεγή ελέξγεηαο ζηελ θνηλσλία καο. ηελ Δ.Δ. 

θάζε ρξφλν παξάγνληαη θαη ηειηθά απνξξίπηνληαη πεξίπνπ 160.000 ηφλνη θνξεηψλ 

κπαηαξηψλ. Ζ πνζφηεηα απηή αληηζηνηρεί ζε 410 g ην ρξφλν αλά θάηνηθν. Σν 75% 

απηήο ηεο πνζφηεηαο είλαη κε επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο, θπξίσο κπαηαξίεο 

γεληθήο ρξήζεο, κπαηαξίεο θνπκπηά θαη κπαηαξίεο ιηζίνπ. Oη κπαηαξίεο θνπκπηά, πνπ 

πεξηέρνπλ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε πδξάξγπξν, ππνινγίδνληαη ζην 0,2% ηεο 

παξαπάλσ πνζφηεηαο. Σν πνζνζηφ ηεο αλαθχθισζεο ησλ θνξεηψλ κπαηαξηψλ 

ππνινγίδεηαη ζην 90% κε κεγάιεο δηαθπκάλζεηο απφ ρψξα ζε ρψξα. εκεηψλεηαη φηη 

έλα πνζνζηφ 20% ηεο ηειηθήο πνζφηεηαο θνξεηψλ κπαηαξηψλ πεξηέρεηαη ζηα 

απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ. ηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηνχληαη 

θάζε ρξφλν πεξίπνπ 2.500 ηφλνη θνξεηψλ κπαηαξηψλ, κε ηελ πιεηνςεθία λα αλήθεη 

ζηηο ηχπνπ αιθαιηθέο θαη ςεπδαξγχξνπ άλζξαθα. Παξφιν πνπ ππάξρνπλ ρηιηάδεο 

θάδνη ζπιινγήο κπαηαξηψλ ζε φιε ηε ρψξα θαη παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κεγάιε 

αληαπφθξηζε απφ ηνλ θφζκν, δελ ππάξρεη αθφκα κνλάδα αλαθχθισζεο (eoan.gr).  

Κάζε ρξφλν εηζέξρνληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πεξίπνπ 800.000 ηφλνη 

κπαηαξηψλ απηνθηλήησλ, 190.000 ηφλνη βηνκεραληθψλ κπαηαξηψλ θαη 160.000 ηφλνη 

κπαηαξηψλ θαηαλαισηψλ. Οη κπαηαξίεο ζα κπνξνχζαλ λα αλαθπθισζνχλ, 

απνθεχγνληαο ηελ απειεπζέξσζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζην πεξηβάιινλ θαη, επηπιένλ, 

πξνζθέξνληαο πνιχηηκα πιηθά ζε ζεκαληηθά πξντφληα θαη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο 

ζηελ Δπξψπε (ec.europa.eu). 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηε Γεξκαλία, φιεο νη θνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο 

ζπιιέγνληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Gückinsames Rücknahmesystem» θαη 

ησλ ζπζηεκάησλ αλαθχθισζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Σν 2011 

ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία ηέζζεξα ηέηνηα ζπζηήκαηα, ηα νπνία ζπγθέληξσζαλ ζπλνιηθά 

17.728 ηφλνπο απνβιήησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ ζε εζληθφ επίπεδν ην 2011, αχμεζε 

775 ηφλσλ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο (umweltbundesamt.de). 
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Απνπζία κνλάδσλ αλαθχθισζεο παξαηεξείηαη επίζεο ζηε ρψξα καο γηα ηα 

επηθίλδπλα απφβιεηα γηα ηα νπνία κέρξη ζήκεξα πξαγκαηνπνηνχληαη δηαζπλνξηαθέο 

κεηαθνξέο. Μέρξη ζήκεξα, ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ βαζίδεηαη ζηελ απφδνζε ηεο απνθιεηζηηθήο 

επζχλεο γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ δηαρείξηζεο ησλ Δ.Α. ζηνπο παξαγσγνχο ησλ 

απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηε βαζηθή αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη»  (ypeka.gr). 

εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί επίζεο φηη ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο ην PVC, 

ην νπνίν απνηειεί ην ηξίην πην δηαδεδνκέλν παξαγφκελν πιαζηηθφ κεηά ην 

πνιπαηζπιέλην θαη ην πνιππξνππιέλην, ζπιιέγεηαη θαη αλαθπθιψλεηαη ρσξηζηά εδψ 

θαη πνιιά ρξφληα. Πεξίπνπ 300 000 ηφλνη PVC αλαθπθιψζεθαλ ζηελ Δπξψπε ην 

2017, κε αλαθπθισκέλν πεξίπνπ 40% ζηε Γεξκαλία, 30% ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη 

30% ζηελ ππφινηπε ΔΔ-28. ηε Γεξκαλία, δηάθνξνη νξγαληζκνί θξνληίδνπλ γηα ηελ 

αλαθχθισζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ πξντφλησλ PVC, ελψ ζηελ Απζηξία, νη 

πξσηνβνπιίεο ζπγθεθξηκέλσλ βηνκεραληψλ νξγαλψλνπλ ηελ επηζηξνθή θαη ηελ 

αλαθχθισζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ πιηθψλ PVC. 

Ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε επίζεο ζε επξσπατθέο ρψξεο φπσο ε Αγγιία θαη ε 

Γεξκαλία είλαη ε αλαθχθισζε επίπισλ γηα ηα νπνία ππάξρνπλ θαη εηδηθέο κνλάδεο. 

ηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο κνλάδεο αλαθχθισζεο αιιά ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ επίπισλ πξνζθέξνληαο ηα ζε κηα απφ ηηο 

νξγαλψζεηο, ηνπο ζπιιφγνπο ή ηα ηδξχκαηα ηα νπνία ηα ζπιιέγνπλ θαη ηα 

πξνζθέξνπλ ζε απηνχο πνπ έρνπλ αλάγθε, ζπρλά πξνζθέξνληαο εξγαζία ζε άηνκα 

πνπ αλήθνπλ ζε πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο ηα νπνία θαη ηα επηζθεπάδνπλ (eoan.gr). 
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Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, ηα ζέκαηα βησζηκφηεηαο θαη πεξηβάιινληνο 

έρνπλ ιάβεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, θαζψο έρεη παξαηεξεζεί 

φηη ε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ έρεη επηθέξεη πνιιέο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, ελψ φιν θαη πεξηζζφηεξα μελνδνρεία ελζσκαηψλνπλ 

αξρέο θαη ζηφρνπο πεξηβαιινληηθήο επζχλεο ζηελ επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή θαη 

ζηξαηεγηθή ηνπο.  

Ο θιάδνο ηεο θηινμελίαο είλαη ζεκαληηθφο θαηαλαισηήο πφξσλ κε ζεκαληηθφ 

αληίθηππν ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηελ νηθνλνκία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο. ηε ζεκεξηλή αληαγσληζηηθή θηινμελία, νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

εθαξκφδνπλ βηψζηκεο πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο, φρη κφλν ζπκβάιινπλ ζηελ 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, αιιά θαη απνθέξνπλ νθέιε πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ 

ζηελ ελίζρπζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο, ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ 

ηνπο θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο (Janković & Krivačić, 2014). 

Ζ βησζηκφηεηα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε κείσζε 

ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, κε ηελ αιιαγή ηεο ηαμηδησηηθήο ζπκπεξηθνξάο, κε ηε 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, θαζψο θαη κε ηηο αιιαγέο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, γεγνλφο πνπ 

παξαηεξείηαη ζε απμεκέλν βαζκφ ζηνλ μελνδνρεηαθφ ηνκέα. Μειέηε ηνπ McGraw-

Hill Construction, κε ηίηιν "Πξάζηλε έθζεζε γηα ηνλ θιάδν ηεο θηινμελίαο - 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ" ηνπ 2013, έδεημε φηη ε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

μελνδνρείσλ γεληθά επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ πξάζηλεο πξνζπάζεηεο (Janković & 

Krivačić, 2014). 

Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ είλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ζηα μελνδνρεία θαη 

έλα κεγάιν κέξνο ησλ απνβιήησλ κπνξεί εχθνια λα εμαιεηθζεί κέζσ κέηξσλ 

πξφιεςεο θαη αλαθχθισζεο (Travel Foundation, 2011). Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη 

ζχκθσλα κε κειέηε ησλ Accor Hotels Environment Charter (2007) εθηηκάηαη φηη 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ην 30% ησλ αηνκηθψλ πξντφλησλ πγηεηλήο πνπ παξέρνληαη 

ζηνπο θηινμελνχκελνπο, νδεγψληαο έηζη ζε ζεκαληηθά απφβιεηα πξντφλησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αεηθφξνο δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θξίλεηαη επηηαθηηθή 

ηα ηειεπηαία ρξφληα φζν νη ηνπξηζηηθέο ξνέο απμάλνληαη, θαζψο εθηηκάηαη φηη ν 

ηνπξηζηηθφο ηνκέαο παξάγεη 35 εθαη. ηφλνπο ζηεξεψλ απνβιήησλ  ην ρξφλν, 

πνζφηεηα πνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 7% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο απνβιήησλ 
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ηνπ  θιάδνπ ησλ ππεξεζηψλ.  Ο κεγαιχηεξνο φγθνο απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη απφ 

ηα μελνδνρεία είλαη ην γπαιί, ην ραξηφλη θαη ην ραξηί, ηα κέηαιια θαη ηα πιαζηηθά, 

ελψ ηα νξγαληθά απφβιεηα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ δξαζηεξηφηεηεο θνπδίλαο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε πξνεηνηκαζία πξσηλνχ θαη γεχκαηα γηα εζηηαηφξηα εληφο ηεο 

επηρείξεζεο. 

«Οη δπλαηφηεηεο ηεο αλαθχθισζεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα είλαη ηεξάζηηεο. Σα 

πνζνζηά ηεο  αλαθχθισζεο κπνξνχλ λα θηάζνπλ έσο θαη ην 60% (απφ ην 20% πνπ 

πεξίπνπ βξίζθνληαη ζήκεξα), ελψ παξάιιεια κπνξνχλ λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο γηα λα 

κεησζνχλ ηα νξγαληθά απφβιεηα» (news.travelling.gr). Χζηφζν, φπσο έγηλε θαλεξφ 

ζε έξεπλα ηνπ ΗΝΔΣΔ γηα ηηο δπλαηφηεηεο αλαθχθισζεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ζηε 

ρψξα καο, ππάξρνπλ αθφκα θάπνηα δεηήκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή κηαο 

απνηειεζκαηηθήο αλαθχθισζεο. Σα θπξηφηεξα απφ απηά είλαη (news.travelling.gr): 

 Ζ έιιεηςε απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο ζε ηνπηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

 Ζ έιιεηςε ππνδνκψλ θαη ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζηα ζπζηήκαηα θάδσλ. 

 Σν κε ζηαζεξφ πξφγξακκα απνθνκηδήο κε απνηέιεζκα νη θάδνη αλαθχθισζεο 

λα «κεηαηξέπνληαη» ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ. 

 Γελ εθαξκφδεηαη δηαινγή ζηελ πεγή, ελψ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα δελ 

ιεηηνπξγεί πξνηξεπηηθά ζηε δηάδνζε ηεο αλαθχθισζεο.  

 Ζ έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη θαζνδήγεζεο απφ ηνπο θνξείο αλαθχθισζεο.  

ε γεληθέο γξακκέο, ε εθαξκνγή ελφο επηηπρεκέλνπ πξνγξάκκαηνο δηαινγήο 

θαη αλαθχθισζεο ησλ απνβιήησλ ησλ μελνδνρείσλ απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε λα 

ζπληνλίδεη ηηο ηερληθέο θαη αλζξψπηλεο αλάγθεο ζε φια ηα ηκήκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζρεηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Δηδηθφηεξα, ην 

πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ζαθείο νδεγίεο ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ 

απνβιήησλ πνπ ζα ηαμηλνκεζνχλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αλαηεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο επζχλεο. Ζ ζπλερήο παξαθνινχζεζε θαη αλαθνξά ησλ πνζνηήησλ 

απνβιήησλ είλαη αλαγθαία έηζη ψζηε ηα πνζνζηά αλαθχθισζεο θαη ε δηάζπαξηε 

δηάζεζε απνβιήησλ λα κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ 

(ec.europa.eu/environment). 

Οη ρψξνη απνζήθεπζεο γηα ηα απφβιεηα πξνο αλαθχθισζε ελδέρεηαη λα είλαη 

πεξηνξηζκέλνη ζε νξηζκέλα μελνδνρεία, ηδίσο εθείλα πνπ βξίζθνληαη ζηα θέληξα ησλ 
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πφιεσλ. Ζ ζπκπχθλσζε ησλ απνβιήησλ κε ηε ρξήζε ζπκπηεζηψλ, εξγαιείσλ 

ηεκαρηζκνχ ή αιπζνπξίνλσλ κεηψλεη ηηο απαηηήζεηο απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ θαη ην 

θφζηνο κεηαθνξάο, κε απνηέιεζκα ν φγθνο ησλ απνβιήησλ λα κπνξεί λα κεησζεί απφ 

20 έσο 50 θνξέο (ec.europa.eu/environment). 

πκπηεζηήο απνξξηκκάησλ θαη ζπκπηεζκέλν ραξηφλη γηα ζπιινγή απφ κεγάιν 

μελνδνρείν ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

Απφ ην 2005, ε ΔΔ ζεκείσζε ηθαλνπνηεηηθή πξφνδν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αμηνπνίεζεο κηαο «θνηλσλίαο αλαθχθισζεο» κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Απηφο είλαη 

ν ζηφρνο πνπ έζεζε ε ίδηα ζηε ζεκαηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ 2005 γηα ηελ πξφιεςε θαη 

ηελ αλαθχθισζε ησλ απνξξηκκάησλ. Ζ ηειεπηαία έθζεζε ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή 

δείρλεη φηη νη ζπλνιηθνί ξπζκνί αλαθχθισζεο έρνπλ βειηησζεί θαη ν φγθνο ησλ 

απνξξηκκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα πγεηνλνκηθή ηαθή έρεη κεησζεί. «Μέρξη ην 2020, 

ε ΔΔ ησλ 28 ζπκθψλεζε φηη φια ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα αλαθπθιψζνπλ ην 45% 

φισλ ησλ πιαζηηθψλ, πνζνζηφ ην νπνίν ζα απμεζεί ζην 60% κέρξη ην 2025. Αλ θαη 

ην θαζαξφ θφζηνο απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο αλέξρεηαη κεηαμχ 700 εθαη. ηα 1,6 δηζ. 

Δπξψ έσο ην 2020, ηα καθξνπξφζεζκα νθέιε ηφζν γηα ην πεξηβάιινλ φζν θαη γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ζα αληηζηαζκίζνπλ 

αλαπφθεπθηα απηά ηα θφζηε» (packagingeurope.com). 

Γηα λα πεηχρεη φκσο ην καθξνπξφζεζκν απηφ φξακα ηεο ζεκαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αλαθχθισζε ησλ απνξξηκκάησλ είλαη 

αλαγθαίν λα ππάξμεη απνζαθήληζε, απινχζηεπζε, εμνξζνινγηζκφο θαη 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλαθχθισζε ζε φια ηα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, θαζψο θαη θαιχηεξε γλψζε θαη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ 

ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Απαηηνχληαη επίζεο πην θηιφδνμεο 

πνιηηηθέο πξφιεςεο ησλ απνβιήησλ θαη θνηλά πξφηππα αλαθνξάο γηα ηελ 

αλαθχθισζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε απεηιή ηνπ «νηθνινγηθνχ ληάκπηλγθ»
2
 

ζηελ Δπξψπε. 

Αλαθνξηθά κε ηελ Διιάδα, αλ θαη έρεη θάλεη πνιιά θαη ζεκαληηθά βήκαηα 

ζηνλ ηνκέα ηεο αλαθχθισζεο, ζπλερίδεη λα πζηεξεί ζπλνιηθά ζε ζρέζε κε άιιεο 

ρψξεο ηεο Δ.Δ, γεγνλφο  πνπ δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκφ αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα 

επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί απφ ηελ Δ.Δ. γηα ην 2020, φηαλ ζα πξέπεη λα 

αλαθπθιψλεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ. Μφιηο ην 18% ησλ 

                                                 
2
 Νηάκπηλγθ ζεκαίλεη φηη κία εηαηξεία ηνπ εμσηεξηθνχ δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο ζε αδηθαηνιφγεηα 

ρακειέο ηηκέο ζηελ επξσπατθή αγνξά. Σν ληάκπηλγθ είλαη κία κνξθή αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ θαζψο 

ηα πξντφληα πσινχληαη ζε ηηκή πνπ δελ αληηθαηνπηξίδεη αθξηβψο ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπο. Δίλαη 

πνιχ δχζθνιν γηα ηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο λα επηβηψζνπλ ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ 

ελψ ζηηο ρεηξφηεξεο πεξηπηψζεηο νη επηρεηξήζεηο κπνξεί λα θιείζνπλ θαη νη εξγαδφκελνη λα ράζνπλ ηε 

δνπιεηά ηνπο. 



88 

 

απνξξηκκάησλ αλαθηάηαη θαη επεμεξγάδεηαη, ελψ ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ε 

επίδνζε απηή δηακνξθψλεηαη έσο θαη ζε 70%.  Ζ Διιάδα ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηεί 

σο θχξηα κέζνδν δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηελ ηειηθή απφζεζε ζην έδαθνο ζε 

πνζνζηφ 82%, γεγνλφο πνπ «πξνθαιεί ηελ πζηέξεζε ηεο ρψξαο ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

θαζνξηδφκελνπο εζληθνχο ζηφρνπο ζε ηνκείο φπσο ε αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ, ηα 

απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ηα ιηπαληηθά θαη νη 

ζπζζσξεπηέο» (energypress.gr). 

Γηα λα κπνξέζεη λα αιιάμεη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε αλαθνξηθά κε ηελ 

αλαθχθισζε, είλαη αλαγθαία ηφζν ε αχμεζε ηεο θνηλσληθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

ζπκκεηνρήο φζν θαη ε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη καθξνρξφληνπ εζληθνχ 

ζρεδηαζκνχ, πνπ ζα παξέρεη ην θίλεηξν, ην ζρέδην, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα ηεο αλαθχθισζεο ζηε ρψξα καο.   Ζ Διιάδα ρξήδεη πνηνηηθήο 

αλαβάζκηζεο ηεο αλαθχθισζεο «κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ 

απνβιήησλ θαη ε γεσγξαθηθή επέθηαζε ηεο ελ ιφγσ ρσξηζηήο ζπιινγήο, ε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο θαη δηεξεχλεζε ηεο επέθηαζεο ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη ζε άιια 

απφβιεηα» (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, 2014). 
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