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Α Εισαγωγή: Αστικό Περιβάλλον

Α1.

Αειφόρος αστική ανάπτυξη

Η αειφόρος αστική ανάπτυξη εστιάζεται στην ελαχιστοποίηση των δυσµενών
επιδράσεων της αστικής ζωής σε όλα τα επίπεδα ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες
διαβίωσης. Προωθείται, µεταξύ άλλων, αναφορικά µε [1]:
♦ τις µεταφορές: η χρήση καθαρών, αθόρυβων και ενεργειακά αποδοτικών
οχηµάτων που κινούνται µε ανανεώσιµα ή εναλλακτικά καύσιµα,
♦ τη δόµηση: σεβασµός του περίγυρου και της τοπικής πολιτιστικής και άλλης
κληρονοµιάς, και
♦ τον πολεοδοµικό σχεδιασµό: η συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων παραγόντων
(εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, πολίτες, οργανώσεις κοινοτήτων, µη
κυβερνητικοί οργανισµοί, πανεπιστηµιακοί και επιχειρήσεις) για να
ενσωµατωθούν λειτουργικές, περιβαλλοντικές και ποιοτικές παράµετροι στη
µελέτη και το σχεδιασµό ενός δοµηµένου περιβάλλοντος.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει, µεταξύ άλλων, σε περιβαλλοντικό επίπεδο, στα εξής
[2, 3, 4]:
 ένταξη της αειφορίας στην αστική πολιτική,
 κατάρτιση και ανάπτυξη συγκρίσιµων δεικτών για τη βιωσιµότητα,
 εφαρµογή µηχανισµού ελέγχου της αειφορίας,
 στήριξη των τοπικών δραστηριοτήτων τύπου ‘Ατζέντα 21’,
 προώθηση ανταλλαγής εµπειριών,
 προώθηση δικτύων παρέµβασης στο πεδίο του αστικού περιβάλλοντος,
 δηµιουργία µηχανισµού αξιολόγησης και αναθεώρησης των υφιστάµενων και

µελλοντικών πολιτικών.
Η αειφορία έχει διαστάσεις σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό, οικονοµικό (και πολιτιστικό
επίπεδο) που επιδρούν στα αστικά συστήµατα (Εικόνα Α1). Οι δείκτες αειφορίας
συνδέονται µε την καινοτοµία, και βασική προϋπόθεση τους είναι η συνειδητοποίηση
των περιορισµένων διαθέσιµων πόρων (νερό, αέρας, διαχείριση αποβλήτων, υπηρεσίες
υγείας, πολιτιστική κληρονοµιά, στέγη, συγκοινωνίες) από το κοινωνικό σύνολο, είτε
πρόκειται για πολίτες είτε για διοικήσεις. Οι δείκτες αειφορίας θα πρέπει να
προσαρµοσθούν ανάλογα µε τις επικρατούσες δραστηριότητες της εκάστοτε πόλης, οι
οποίες επιδρούν στις κοινωνικές, αλλά και περιβαλλοντικές δοµές τους,
διαµορφώνοντας τις ανάγκες της. Τα αστικά κέντρα θα πρέπει να σχεδιάζονται,
ιδιαιτέρως χωροταξικά και από πλευράς υλικοτεχνικής υποδοµής, µε γνώµονα τις
ανάγκες όλων των δηµοτών, χωρίς διακρίσεις (παιδιά, ηλικιωµένοι, άτοµα µε ειδικές
ανάγκες) [4, 5].
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Εικόνα Α1. Περιβάλλον – Οικονοµία - Κοινωνία: Προσδοκίες για το µέλλον [6].

Α2.

Αστικό περιβάλλον και ποιότητα ζωής

Η ποιότητα της ζωής των κατοίκων της αστικής ζώνης είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε
ποικίλες παραµέτρους, οι οποίες πολλές φορές αλληλοσυγκρούονται. Η ποιότητα ζωής
επεκτείνεται σε πολλές πτυχές (οικονοµικές, περιβαλλοντικές, πολιτικές, διοικητικές,
ηθικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, πολιτισµικές, τεχνολογικές, και ενεργειακές) και
είναι αυτή η οποία διαµορφώνει την ταυτότητα του πολίτη, τον τρόπο διαβίωσης του
και πολλές φορές και την ιδιοσυγκρασία του. Η πληθυσµιακή αύξηση των πόλεων και
η εθνική, οικονοµική και µορφωτική πολυµορφία των κατοίκων τους διαµορφώνουν τις
ανάγκες και απαιτήσεις για µία αστική αναγέννηση σε πολλούς τοµείς. Η ενεργειακή
κατανάλωση, η κατανάλωση ύδατος, η ποιότητα του αέρα, η ηχορύπανση, η διαχείριση
των αποβλήτων, ο αστικός χωρικός σχεδιασµός, και πολλά άλλα ζητήµατα καλούν
προς βελτίωση ή επίλυση των εµποδίων και δυσκολιών, απαιτώντας σιωπηρά για
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διερεύνηση της επίδρασης της καινοτοµίας στο επίπεδο της αστικής διαβίωσης, αν όχι
την εφαρµογή της, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής [2, 5, 7].
Τρία επίπεδα αλληλεπιδρούν, αλληλοσυγκρούονται και αλληλοκαλύπτονται: κεντρική
διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, πολίτες. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΤΑ) χρήζει
οργάνωσης και πολιτικών, νοµοθετικών και οικονοµικών κινήτρων ώστε να προαχθεί ο
ανασχεδιασµός του αστικού ιστού και των υπηρεσιών που απευθύνονται άµεσα ή
έµµεσα στους πολίτες. Πέρα από τις συµβατικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι ΟΤΑ,
απαιτείται πρόσθετη αναπτυξιακή και επενδυτική πολιτική, πολεοδοµικός σχεδιασµός,
ενεργειακή πολιτική, ενίσχυση της εκπαίδευσης, συγκροτηµένη υγειονοµική
περίθαλψη και ασφάλεια, ώστε να είναι βιώσιµη µια ολοκληρωµένη «αστική πολιτική».
Η εµπλοκή της κεντρικής διοίκησης αποτελεί ελεγκτικό, διορθωτικό, διαιτητικό και
ενισχυτικό παράγοντα στην προσπάθεια της ΤΑ.
Τα αστικά κέντρα καλύπτουν σχεδόν το ένα τέταρτο της επικράτειας της ΕΕ και
συγκεντρώνουν σχεδόν το 80 % του πληθυσµού [5]. Η ποιότητα του περιβάλλοντος ,
που «απολαµβάνει» αυτός ο αστικός πληθυσµός, στις περισσότερες των περιπτώσεων,
χαρακτηρίζεται από [5]:
 παλαιωµένες χωροταξικές πολιτικές,
 χαµηλή ποιότητα υπηρεσιών,
 παλαιωµένα έργα υποδοµής, και
 ανεπαρκή ή ελλιπή συντήρηση.

Η αντιµετώπιση µε στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος πρέπει να
στηρίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη, εφόσον αποτελεί ταυτόχρονα τον κινητήρα της
οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτισµικής προόδου ολόκληρου του πληθυσµού, και
ιδιαιτέρως του αστικού που παράγει τα 3/4 του συνολικού πλούτου της ΕΕ, καθώς
επίσης και στη συµµετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων από τις τοπικές αρχές.
Οι «βιώσιµες πόλεις» βρίσκουν εµπόδιο την προβληµατική εφαρµογή της
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας σε τοπική κλίµακα και την ελλιπή ενηµέρωση ως προς
τους πολίτες, όπως και τους εργαζοµένους που συνδράµουν στις προσφερόµενες
υπηρεσίες [2].
Τα αστικά κέντρα υποβαθµίζονται παρασύροντας τις κοινωνικές και αστικές δοµές σε
παρακµή, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τα τυχόν προβλήµατα που µπορεί να επιφέρει
η νέα τάξη πραγµάτων, ακόµη και αν προσφέρονται ισάριθµες ευκαιρίες αξιοποίησης
και ανάπτυξης. Η παγκοσµιοποίηση αναπτύσσει πλαίσιο ανταγωνιστικών πιέσεων για
τα αστικά κέντρα, καθιστώντας τα υπεύθυνα, όπως και σηµεία διαδραµάτισης
θεµελιώδους ρόλου στο θέµα της µείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
προάγοντας την αειφόρο χρήση και χρησιµοποίηση των περιβαλλοντικών πόρων (είτε
από ενεργειακής ή υλικής πλευράς), τα παράγωγα υλικά και την πολεοδοµική και
χωρική κληρονοµιά, µέσω συντονισµού των εταιρικών σχέσεων της τοπικής κοινωνίας,
την ενίσχυση της τεχνολογικής καινοτοµίας και της οργανωτικής ανάπτυξης. Επιταγή
της όλης ανάπτυξης, η αρχή της επικουρικότητας, βάσει της οποίας οι αποφάσεις
πρέπει να λαµβάνονται σε επίπεδα όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τους πολίτες
(αρχή της εγγύτητας), ενισχύοντας έτσι και την αρχή της τοπικής αυτονοµίας [2].
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Α3.

Δείκτες αξιολόγησης αποτελεσµατικότητας δραστηριοτήτων
σε αστικό περιβάλλον

Η ΕΕ έχει ορίσει κοινούς δείκτες για το αστικό περιβάλλον για την παρακολούθηση
των αστικών περιοχών, µέσω των οποίων αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα των
δραστηριοτήτων, ώστε να προωθείται η λήψη αποφάσεων υπέρ της αειφορίας. Η χρήση
αυτών των δεικτών προς το παρόν είναι εθελοντική, και κάθε ΟΤΑ, ανεξαρτήτου
µεγέθους η κυριαρχούσας δραστηριότητας, µπορεί να τους προσαρµόσει στις δικές του
ανάγκες. Οι δείκτες αυτοί αφορούν [2]:
1. Ικανοποίηση των πολιτών από την τοπική κοινότητα.
2. Τοπική συµβολή στην πλανητική κλιµατική αλλαγή.
3. Τοπική κινητικότητα και µεταφορά επιβατών.
4. Διαθεσιµότητα τοπικών δηµόσιων χώρων ελεύθερης πρόσβασης.
5. Διαθεσιµότητα υπηρεσιών.
6. Ποιότητα του τοπικού ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος.
7. Μετακινήσεις των παιδιών προς και από το σχολείο.
8. Αειφόρος διοίκηση των τοπικών αρχών και των τοπικών επιχειρήσεων.
9. Ηχορύπανση.
10. Αειφόροι χρήσεις γης.
11. Προϊόντα που προάγουν την αειφορία.
12. Οικολογικό αποτύπωµα.

Α4.

Χωρικές πληροφορίες αστικού περιβάλλοντος

Η προτεινόµενη οδηγία INSPIRE [3] προβλέπει ένα τυποποιηµένο έντυπο για τη
συλλογή και ανταλλαγή χωρικών πληροφοριών και υπογραµµίζεται ότι η
περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να βασίζεται σε ορθή γνώση και ενηµερωµένη
συµµετοχή. Κύρια προσέγγιση είναι ο τρόπος παρακολούθησης, αναφοράς, διαχείρισης
και διάθεσης των δεδοµένων στις διάφορες βαθµίδες διακυβέρνησης.
Οι χωρικές πληροφορίες δύναται να χρησιµοποιηθούν για την εκπόνηση χαρτών, οι
οποίοι θα αποτελέσουν µέσο πληροφόρησης του κοινού και οποιουδήποτε άλλου
ενδιαφερόµενου. Η πρόταση εστιάζεται κυρίως στην αποτύπωση των πληροφοριών
σχετικά µε την παρακολούθηση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος (αέρας, ύδατα,
έδαφος και φυσικό τοπίο). Από την προτεινόµενη οδηγία επωφελούνται οι αρχές και οι
φορείς που συµµετέχουν στη διαµόρφωση, εφαρµογή, παρακολούθηση, έλεγχο ή/και
αξιολόγηση των πολιτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, όπως οι
δηµόσιες/δηµοτικές αρχές1, οι νοµοθέτες, οι πολίτες και οι οργανώσεις τους, αλλά και
1

Ως δηµόσια/δηµοτική αρχή νοείται: α) η κυβέρνηση ή άλλη δηµόσια διοίκηση, δηµόσιοι συµβουλευτικοί
φορείς, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, β) οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκτελεί
δηµόσια διοικητικά καθήκοντα δυνάµει του εθνικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων ειδικών
αρµοδιοτήτων, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών σχετικών µε το περιβάλλον, γ) οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα ή αρµοδιότητες δηµόσιας αρχής, ή παρέχει δηµόσιες υπηρεσίες, υπό τον
έλεγχο φορέα ή προσώπου που εµπίπτει στα στοιχεία α) ή β). Τα κράτη-µέλη επιτρέπεται να προβλέπουν
ότι δεν πρέπει να θεωρούνται ως δηµόσιες αρχές για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας οργανισµοί ή
όργανα που ενεργούν υπό δικαστική ή νοµοθετική ιδιότητα.
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ιδιωτικός τοµέας, τα πανεπιστήµια, οι ερευνητές και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.

Α5.

Ο ρόλος των
περιβάλλοντος

πολιτών

στην

ποιότητα

του

αστικού

Ο πολίτης µπορεί και απαιτείται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο, λαµβάνοντας
µέρος στη λήψη αποφάσεων, για την επίτευξη ενός αειφόρου και υγιούς αστικού
περιβάλλοντος. Η επιδοκιµασία ή αντίθετα η αντίδραση του κοινού, όπως και ο τρόπος
ζωής του και οι βραχυπρόθεσµες ή µακρoπρόθεσµες επιλογές του, αποτελεί κρίσιµο
παράγοντα επίδρασης στην επιτυχή ή αποτελεσµατική εφαρµογή ενός τοπικού
σχεδίου ή πλαισίου δράσης. Κλειδί επιτυχίας ή µείωσης των προβληµάτων, αποτελεί η
ευαισθητοποίηση του κοινού, επηρεάζοντας συµπεριφορά και στάση.
Μελλοντικό σχέδιο της ΕΕ είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων, όπως οι Πράσινες
Αστικές Ηµέρες, κατά τις οποίες οι πόλεις θα παρουσιάζουν στους πολίτες τους τις
περιβαλλοντικές δραστηριότητες και επιδόσεις τους. Έως τώρα η ΕΕ έχει εκδώσει 2
ανακοινώσεις, η µεν πρώτη το 1997 «Προς ένα πρόγραµµα για το αστικό περιβάλλον
στην Ευρωπαϊκή Ένωση» [5] εστιάζοντας στις οικονοµικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις, η µεν δεύτερη,
ένα χρόνο µετά, «Αειφόρος αστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: πλαίσιο
δράσης» [8], όπου και καθορίζονται οι πολιτικοί στόχοι για την αειφόρο ανάπτυξη των
αστικών κέντρων, µεταξύ αυτών και η «προστασία και βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος µε απώτερο σκοπό την τοπική και πλανητική αειφορία» και η «συµβολή
στην καλή διακυβέρνηση και στην ενδυνάµωση της τοπικής εξουσίας». Αναλυτικότερα,
οι στόχοι αυτοί εστιάζουν µεταξύ άλλων σε:
♦ ατµοσφαιρική ρύπανση,
♦ υπόγεια και επιφανειακά ύδατα,
♦ λύµατα,
♦ ηχορύπανση
♦ δοµηµένο περιβάλλον,
♦ πολιτιστική κληρονοµιά,
♦ βιοποικιλότητα,
♦ χώρους πρασίνου στις πόλεις,
♦ περιβαλλοντικές επιπτώσεις των µεταφορών,
♦ χρήση τρόπων µεταφοράς πιο φιλικών προς το περιβάλλον,
♦ περιβαλλοντικές επιδόσεις επιχειρήσεων,
♦ εκποµπές αερίων που ευθύνονται για το φαινόµενο του θερµοκηπίου στις αστικές
περιοχές,
♦ χρήση της ενέργειας,
♦ χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, συµπαραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας και µείωση των αποβλήτων, και

θερµότητας

και

♦ διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων στις αστικές περιοχές.
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Α6.

Περιβάλλον και Ευρωπαίοι πολίτες

Η ποιότητα ζωής των πολιτών της ΕΕ, επηρεάζεται από οικονοµικούς,
περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες, όπως και πιστεύουν και οι ίδιοι,
σύµφωνα µε το Ευρωβαρόµετρο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Εικόνα Α2) [9]. Όλες οι
χώρες της ΕΕ των 15, εκτός της Γερµανίας και των Κάτω Χωρών, καθώς και το σύνολο
της ΕΕ, θεωρούν ότι η έκταση που το περιβάλλον επηρεάζει την ποιότητα της ζωής
τους είναι µεγάλη, και µάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις ταξινοµούν τους
περιβαλλοντικούς παράγοντες σε υψηλότερη θέση από τους κοινωνικούς, αναφορικά
πάντα µε την επίδραση που έχει η κάθε κατηγορία στην ποιότητα της ζωής. Οι
Έλληνες, θεωρούν ότι όλες οι κατηγορίες των παραγόντων, όπως αναφέρονται
ανωτέρω, έχουν την ίδια υψηλή βαρύτητα επίδρασης στην ποιότητα ζωής τους,
κατατάσσοντας πρώτους τους οικονοµικούς, µετά τους κοινωνικούς και στο τέλος τους
περιβαλλοντικούς. Είναι η µόνη χώρα που δίνει τόση µεγάλη βαρύτητα στους
οικονοµικούς.

Εικόνα Α2. Απάντηση των Ευρωπαίων πολιτών στην ερώτηση: «Σύµφωνα µε τη γνώµη
σας, σε τι έκταση οι οικονοµικοί, περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες
επηρεάζουν την ποιότητα ζωής σας; (100 = πολύ, 0 = καθόλου, οι µη απαντήσεις
δε λήφθηκαν υπόψη)» {9}.
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Αναφορικά µε την προσφορά των δηµοσίων αρχών, το 56% πιστεύει ότι οι αρχές δεν
ακολουθούν τις επιταγές της αειφόρου ανάπτυξης, και οι προσπάθειες τους για την
προστασία του περιβάλλοντος δε συνδυάζονται µε την οικονοµική πολιτική (Εικόνα
Α3). Το ίδιο ποσοστό πιστεύει ότι η περιβαλλοντική πολιτική της χώρας του δε συντελεί
στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας ή άλλων κοινωνικών οφελών (Εικόνα Α4).
Ωστόσο, θεωρούν κατά 86% ότι οι δηµόσιες αρχές δίνουν εξίσου µεγάλη βαρύτητα στην
περιβαλλοντική πολιτική τους, όπως στην οικονοµική και κοινωνική (Εικόνα Α5). Οι
Έλληνες συµφωνούν µε την πλειοψηφία των Ευρωπαίων και στους τρεις παραπάνω
προβληµατισµούς.

Εικόνα Α3. Απάντηση των Ευρωπαίων πολιτών στην ερώτηση: «Σύµφωνα µε τη γνώµη
σας, οι προσπάθειες των δηµόσιων αρχών για την προστασία του περιβάλλοντος
συµβάλλουν και στη βελτίωση της οικονοµίας ως σύνολο;» [9].

Οι Ευρωπαίοι φαίνονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για την εκµετάλλευση των φυσικών πόρων
(86%), τη φύση (χλωρίδα και πανίδα) (82%), την αλλαγή του κλίµατος (72%), και
ιδιαιτέρως για το περιβάλλον και τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει στην υγεία τους
(89%) (Εικόνα Α6). Επίσης, θεωρούν ότι οι καταστροφές του τοπίου και η κυκλοφοριακή
κίνηση αποτελούν τις µεγαλύτερες αιτίες παραπόνων για τις περιοχές όπου διαµένουν
(Εικόνα Α7).

Α7.

Αστικό περιβάλλον και διαχείριση αποβλήτων

Το πρόβληµα της διαχείρισης των αποβλήτων, και ιδιαιτέρως των αστικών στερεών
αποβλήτων (απορρίµµατα) έχει πολλές διαστάσεις, τόσο στην εφαρµογή όσο και στις
επιπτώσεις. Όσον αφορά στην εφαρµογή προγραµµάτων Διαχείρισης Απορριµµάτων
7
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(ΔΑ), διακρίνονται η πολιτική, κοινωνική και τεχνική διάσταση. Πολιτική διάσταση
διότι οι αρµόδιοι (πολιτικοί) δεν αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες εξαιτίας του
ενδεχόµενου πολιτικού κόστους και της αλληλοεπικάλυψης αρµοδιοτήτων που
απορρέει από το ισχύον νοµικό καθεστώς. Κοινωνική διάσταση διότι η δικαιοκατανοµή
και δίκαιη αντιµετώπιση των δηµοτών, τόσο στην παροχή υπηρεσιών όσο και στη
χρέωση αυτών, αποτελεί δικλίδα επιτυχίας ενός προγράµµατος ΔΑ. Τεχνική διάσταση,
διότι απαιτεί και συνεπάγεται, σχεδιασµό και υλοποίηση µέσα από µία χρονοβόρα και
γραφειοκρατική διαδικασία.

Εικόνα Α4. Απάντηση των Ευρωπαίων πολιτών στην ερώτηση: «Σύµφωνα µε τη γνώµη
σας, οι προσπάθειες των δηµόσιων αρχών για την προστασία του περιβάλλοντος
συµβάλλουν και στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας ή άλλων κοινωνικών
οφελών;» [9].

Οι διαστάσεις της ΔΑ σε επίπεδο επιπτώσεων είναι ποικίλες και σηµαντικές:
Περιβαλλοντική διάσταση. Οι δηµότες µε τις δραστηριότητές τους δύναται να
βελτιώσουν τη διαβίωση τους αλλά και να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στην
υγεία και στην ποιότητα ζωής του συνόλου. Η ατοµική και συλλογική ΔΑ εντάσσεται
σε αυτές τις δραστηριότητες. Η ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των
απορριµµάτων πρέπει να αποτελεί στόχο για κάθε πολίτη µεµονωµένα και για τους
αρµόδιους φορείς για την προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος.
Οικονοµική διάσταση. Η διαχείριση των αποβλήτων συνδέεται µε σηµαντικό
οικονοµικό κόστος. Στόχος πρέπει να είναι η οικονοµία µέσω της εξοικονόµησης και
ανάκτησης ενέργειας, της ανάκτησης υλικών και γενικότερα της προστασίας του
περιβάλλοντος.
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Εικόνα Α5. Απάντηση των Ευρωπαίων πολιτών στην ερώτηση: «Σύµφωνα µε τη γνώµη
σας, οι αρµόδιοι λήψης αποφάσεων θεωρούν την πολιτική για το περιβάλλον
εξίσου σηµαντική µε την οικονοµική και κοινωνική;» [9].

Εικόνα Α6. Απάντηση των Ευρωπαίων πολιτών στην ερώτηση: «Πόσο ανησυχείτε για
τις µελλοντικές τάσεις/εξελίξεις στους τοµείς (α) εκµετάλλευση φυσικών
πόρων, (β) περιβάλλον και υγεία, (γ) φύση, χλωρίδα και πανίδα και, (δ) αλλαγή
κλίµατος;» [9].

9

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ και ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εικόνα Α7. Απάντηση των Ευρωπαίων πολιτών στην ερώτηση: «Στη περιοχή που
διαµένετε, υπάρχουν λόγοι παραπόνων για τους παρακάτω λόγους:
αποτελεσµατικότητα αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών από τους
αρµόδιους φορείς (φυσικές και βιοµηχανικές καταστροφές), έλλειψη πράσινων
χώρων, ποιότητα υδάτων, ποιότητα πόσιµου νερού, ποιότητα προϊόντων
διατροφής, διαχείριση απορριµµάτων, θόρυβο, καταστροφές τοπίου,
κυκλοφοριακή κίνηση, ρύπανση της ατµόσφαιρας;» [9].

Κοινωνική διάσταση. Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα δηµιουργούν κοινωνικές
συγκρούσεις. Η συµµετοχή των πολιτών στις αποφάσεις κρίνεται απαραίτητη ώστε να
µειωθούν οι αντιδράσεις και οι συγκρούσεις, καθώς και να αυξηθεί ο βαθµός
συµµετοχής των πολιτών µέσω της ενηµέρωσης και πληροφόρησης. Ο πολίτης
αντιλαµβάνεται ένα σύστηµα που βρίθει προβληµάτων που µεταφράζονται σε
καθηµερινές οχλήσεις ενάντια αυτών: κάδοι ανεπαρκής χωρητικότητας
υπερχειλισµένους, κακοσµία, κακή παρέµβαση στην αισθητική των δηµοσίων χώρων,
ηχορύπανση, κ.ά.
Πολιτιστική διάσταση. Τα επαναχρησιµοποιήσιµα άχρηστα υλικά δύναται να
χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία έργων τέχνης.
Αειφορική διαχείριση. Η ορθολογική χρήση των απορριµµάτων αποτελεί παράγοντα
ανάπτυξης, τοπικής και ευρύτερης, ενισχύοντας την αειφορία.

Η ευθύνη της ΔΑ εκτείνεται σε ατοµικό, τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο:
Ατοµική ευθύνη. Η προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος γενικότερα
αφορά τον καθένα χωριστά και όλους µαζί.
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Τοπική ευθύνη. Τα απορρίµµατα είναι ασφαλώς υπόθεση της τοπικής κοινωνίας, η
οποία ευθύνεται για την παραγωγή τους και αντιµετωπίζει το πρόβληµα
αποµάκρυνσης τους από την γύρω περιοχή.
Εθνική ευθύνη. Η έλλειψη χώρων για νέους ΧΥΤΑ, οι αντιδράσεις των τοπικών
κοινωνιών ενάντια στην εγκατάσταση και λειτουργία ΧΥΤΑ στην περιοχή τους, η
έλλειψη ή ανεπάρκεια εγκαταστάσεων ανάκτησης και επεξεργασίας των
απορριµµάτων, καθιστά τη ΔΑ εθνική ευθύνη. Οι επιταγές της αειφόρου ανάπτυξης
και της ΕΕ σχετικά µε την διαχείριση των αποβλήτων ενισχύει την ευθύνη του κράτους
για αποτελεσµατική διαχείριση.
Διεθνής ευθύνη. Η παγκόσµια οικονοµία, η εξοικονόµηση ενέργειας, η προώθηση
εναλλακτικών πηγών ενέργειας και η προστασία των φυσικών πόρων, η ρύπανση του
υδροφόρου ορίζοντα και της ατµόσφαιρας, προφανώς αποτελεί ευθύνη όλων, και
ιδιαιτέρως των αναπτυγµένων χωρών που είναι και οι κύριοι παραγωγοί αποβλήτων.

Α8.

Ηχορύπανση από την αποκοµιδή των απορριµµάτων

Α8.1.

Πολιτική της ΕΕ για την ηχορύπανση

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2000/14/EΕ [10], η οποία εναρµονίστηκε στην Ελληνική νοµοθεσία
µε την ΚΥΑ 37393/2003 «Μέτρα για τις εκποµπές θορύβου από εξοπλισµούς προς
χρήση σε εξωτερικούς χώρους» [11], αναφέρεται στην περιβαλλοντική προστασία από
την ηχορύπανση από εγκαταστάσεις και µηχανήµατα που λειτουργούν σε εξωτερικούς
χώρους, τυποποιώντας τα επίπεδα εκποµπής θορύβου υπαίθριων µηχανηµάτων και
συσκευών, συµπεριλαµβανοµένων τροχήλατων κάδων απορριµµάτων µε κάλυµµα,
δοχεία ανακύκλωσης φιαλών τουλάχιστον ενός ανοίγµατος για την πλήρωση και ενός
για την εκκένωσης τους, των απορριµµατοφόρων, µηχανικών σαρώθρων, τεµαχιστών
οργανικών υλικών, ανατρεπόµενων οχηµάτων, και ανυψωτικών και γερανοφόρων
µηχανών. Όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται από 3 Ιανουαρίου 2002 και µετέπειτα
οφείλουν να συµµορφωθούνε µε τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες 2000/14/EE. Στην Πράσινη
Βίβλο ʺΜελλοντική πολιτική για το θόρυβοʺ, η Επιτροπή χαρακτήρισε το θόρυβο από το
περιβάλλον ως ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήµατα τοπικής εµβέλειας στην
Ευρώπη, και ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προτείνει οδηγία-πλαίσιο για τον έλεγχο
της εκποµπής θορύβου από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους [12].

Α8.2.

Δείκτες αξιολόγησης περιβάλλοντος θορύβου

Στο µέλλον, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας και την αρχή της
πρόληψης, θα καθορισθούν «οριακές τιµές» ως δείκτες κοινής αξιολόγησης του
«περιβάλλοντος θορύβου2» µεταξύ των κρατών της ΕΕ, µε στόχο να διαφυλαχθούν οι
Ως ʺπεριβάλλων θόρυβοςʺ νοείται ο ανεπιθύµητος ή επιβλαβής θόρυβος στην ύπαιθρο που δηµιουργείται
από ανθρώπινες δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων του θορύβου που εκπέµπεται από µεταφορικά
µέσα, οδικές, σιδηροδροµικές και αεροπορικές µεταφορές και χώρους βιοµηχανικής δραστηριότητας όπως
αυτοί που ορίζονται στο παράρτηµα I της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1996,
σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης.

2
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κάτοικοι που διαµένουν σε περιοχές πυκνής δόµησης, που εκτίθενται σε θόρυβο σε
δηµόσια πάρκα ή άλλες ήσυχες περιοχές3 πολεοδοµικών συγκροτηµάτων4, σε ήσυχες
περιοχές της υπαίθρου, κοντά σε σχολεία, κοντά σε νοσοκοµεία, καθώς και κοντά σε
άλλα κτίρια και περιοχές ευαίσθητες σε θορύβους. Οι κοινοί δείκτες θορύβου είναι Lden5,
για την εκτίµηση της όχλησης, και Lnight6, για την εκτίµηση της διαταραχής του ύπνου.
Επιπρόσθετα ορίζονται και οι δείκτες Lday και Levening, για θορύβους οδικής,
σιδηροδροµικής και αεροπορικής κυκλοφορίας, καθώς και θορύβους σε βιοµηχανικούς
χώρους. Η χρήση συµπληρωµατικών δεικτών από τα κράτη-µέλη, αν θεωρήσουν ότι
είναι απαραίτητο, είναι εφικτή [10-12].
Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίστηκε η εκπόνηση χαρτών θορύβου, στη βάση των δεικτών, για
τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα µε πληθυσµό άνω των 250.000 κατοίκων, τους οδικούς
άξονες κυκλοφορίας άνω των 6.000.000 οχηµάτων ετησίως, τους σιδηροδροµικούς
άξονες διακίνησης άνω των 60.000 συρµών ετησίως, και τα αεροδρόµια [11, 12].

Α8.3.

Χάρτες περιβαλλοντικού θορύβου

Στόχοι, µεταξύ άλλων, της στρατηγικής για τον περιβάλλοντα θόρυβο είναι:
α) η µείωση του αριθµού των ατόµων που υφίστανται επιβλαβή επίδραση από τον
περιβάλλοντα θόρυβο,
β) ο περιορισµός του περιβάλλοντος θορύβου που εκπέµπεται από τη λειτουργία
εξοπλισµού εξωτερικών χώρων, µεταφορικά µέσα και ορισµένες κατηγορίες
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων.
Για τους σκοπούς αυτούς, ως ηµέρα θεωρείται η περίοδος από 07.00 έως 19.00, ως βράδυ
η περίοδος από 19.00 έως 23.00 και ως νύχτα η περίοδος από 23.00 έως 07.00 τοπική ώρα
(τα κράτη-µέλη µπορούν να περικόψουν τη βραδινή περίοδο κατά µία ή δύο ώρες και
να αυξήσουν αναλόγως την περίοδο της ηµέρας ή/και της νύχτας, υπό τον όρο ότι η
επιλογή αυτή ισχύει για όλες τις πηγές) [11, 12].

Α8.4.

Σχέδια δράσης για περιορισµό περιβάλλοντα θορύβου

Τα σχέδια δράσης για περιορισµό
περιλαµβάνουν τουλάχιστον [11, 12]:

του

περιβάλλοντος

θορύβου

πρέπει

να

Ως ʺήσυχη περιοχή πολεοδοµικού συγκροτήµατοςʺ νοείται περιοχή οριοθετηµένη από την αρµόδια αρχή,
η οποία π.χ. δεν εκτίθεται σε τιµή του Lden ή άλλου κατάλληλου δείκτη θορύβου µεγαλύτερη από µια
συγκεκριµένη τιµή που καθορίζεται από το κράτος-µέλος, ανεξαρτήτως ηχητικής πηγής.
Ως ʺήσυχη περιοχή στην ύπαιθροʺ νοείται περιοχή οριοθετηµένη από την αρµόδια αρχή, η οποία δε
διαταράσσεται από θορύβους κυκλοφορίας, βιοµηχανικών δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων αναψυχής·
4 Ως ʺπολεοδοµικό συγκρότηµαʺ νοείται µέρος της επικρατείας ενός κράτους-µέλους, οριοθετηµένο από
αυτό, µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 100.000 ατόµων και πυκνότητα πληθυσµού τέτοια που το κράτοςµέλος εκτιµά ότι αποτελεί αστικοποιηµένη ζώνη.
5 ʺLdenʺ (δείκτης θορύβου ηµέρας-βραδιού-νυκτός): ο δείκτης θορύβου για τη συνολική όχληση, όπως
προσδιορίζεται ακριβέστερα στο παράρτηµα I της οδηγίας 2000/14/ΕΕ.
6 Lnight (δείκτης θορύβου νυκτός): ο δείκτης θορύβου για τις διαταραχές του ύπνου, όπως προσδιορίζεται
ακριβέστερα στο παράρτηµα I·της οδηγίας 2000/14/ΕΕ.
3
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♦ περιγραφή του πολεοδοµικού συγκροτήµατος, των µεγάλων οδικών και
σιδηροδροµικών αξόνων ή των µεγάλων αεροδροµίων και άλλων πηγών θορύβου
που λαµβάνονται υπόψη,
♦ υπεύθυνη αρχή,
♦ νοµικό πλαίσιο,
♦ τυχόν ισχύουσες οριακές τιµές,
♦ περίληψη αποτελεσµάτων της χαρτογράφησης θορύβου,
♦ εκτίµηση του αριθµού ατόµων που εκτίθενται στο θόρυβο, επισήµανση
προβληµάτων και καταστάσεων προς βελτίωση,
♦ εκτιµήσεις αναφορικά µε τη µείωση του αριθµού των επηρεαζόµενων ατόµων,
♦ µέτρα κατά του θορύβου τα οποία ήδη εφαρµόζονται και σχέδια υπό εκπόνηση ή
προγραµµατισµό,
♦ δράσεις υπό σχεδιασµό των αρµόδιων αρχών για τα επόµενα πέντε χρόνια,
συµπεριλαµβανοµένης µέτρων για τη διατήρηση των ήσυχων περιοχών,
♦ µακροπρόθεσµη στρατηγική,
♦ χρηµατoοικονοµικές πληροφορίες: προϋπολογισµοί,
απόδοσης, αξιολόγηση κόστους/ωφελείας, και
♦ προβλεπόµενες διατάξεις για την
αποτελεσµάτων του σχεδίου δράσης.

αξιολόγηση

της

αξιολόγηση
εφαρµογής

κόστους/
και

των

Κατά επιλογή δύναται να περιλαµβάνονται:
♦ κυκλοφοριακός σχεδιασµός,
♦ χωροταξικός σχεδιασµός,
♦ τεχνικά µέτρα επί των πηγών θορύβου,
♦ επιλογή πηγών χαµηλότερου θορύβου,
♦ περιορισµοί στη διάδοση των θορύβων,
♦ κανονιστικά ή οικονοµικά µέτρα ή κίνητρα.

Α8.5.

Ηχορύπανση από τη χρήση µέσων προσωρινής αποθήκευσης
απορριµµάτων

Αναφέρεται στους τροχήλατους κάδους απορριµµάτων µε κάλυµµα και δοχεία
ανακύκλωσης φιαλών ενός ανοίγµατος τουλάχιστον για την πλήρωση και ενός για την
εκκένωση τους. Η ηχορύπανση από τη χρήση κάδων απορριµµάτων εστιάζεται στο
θόρυβο που εκπέµπεται από τη χρήση του καλύµµατος τους και τη µετακίνηση τους σε
ανώµαλο έδαφος. Αντίστοιχα για τα δοχεία ανακύκλωσης των συγκεκριµένων
χαρακτηριστικών εστιάζεται στο θόρυβο που προκαλείται από την εισαγωγή των
φιαλών µέσα στο δοχείο. Οι υψηλότερες πιθανές εκποµπές θορύβου αυτών
εξακριβώνονται µέσω µέτρησης και τεκµηρίωσης από τον κατασκευαστή. Οι
προδιαγραφές για τις διαδικασίες µέτρησης και υπολογισµού περιλαµβάνονται στην
οδηγία. Απαιτείται η αναγραφή της ένδειξης CE και του µέγιστου επίπεδου θορύβου
που µπορούν να προκαλέσουν [11, 12].

13

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ και ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Β

Β1.

Σχεδιασµός Αποκοµιδής Απορριµµάτων
και Βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος

Κατηγοριοποίηση αποβλήτων

Οι µείζονες κατηγορίες αποβλήτων είναι [13, 14]:
1. Βιοµηχανικά (απόβλητα µεταποιητικής βιοµηχανίας).
2. Κατασκευών και κατεδαφίσεων.
3. Ορυχείων και λατοµείων.
4. Αστικά στερεά (απορρίµµατα).
5. Γεωργικά/δασοκοµικά.
6. Ραδιενεργά.
Από τις 6 αυτές κατηγορίες, για τα γεωργικά οι πληροφορίες για τη σύσταση και την
ποσότητα τους είναι περιορισµένες (εκτιµώνται να είναι πάνω από 1 δισεκατοµµύριο
τόνους ετησίως εντός ΕΕ [15], ενώ τα ραδιενεργά καλύπτονται αποκλειστικά από ειδική
νοµοθεσία. Στην ΕΕ τα απόβλητα που υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες
εξαιρουµένης των γεωργικών και ραδιενεργών, αποτελούν περίπου το 91% της
συνολικής ποσότητας παραγωγής εντός ΕΕ. Τα βιοµηχανικά απόβλητα
καταλαµβάνουν το 20-25% της συνολικής παραγωγής [15]. Ο Οργανισµός για
Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ – Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)) υπολογίζει ότι το 1997 άγγιξαν το 22% και
προβλέπει ότι τα συγκεκριµένα απόβλητα θα αυξηθούν περίπου 9%, ανεβάζοντας το
ποσοστό τους το 2020 στο 24% [16]. Τα απόβλητα ορυχείων και λατοµείων κυµαίνονται
από 16% έως 34% της συνολικής παραγωγής [17]. Τα απόβλητα κατασκευών και
κατεδαφίσεων ανέρχονται στην ΕΕ σε 180 εκατ. τόνους, αντιστοιχώντας σε 480 κιλά
ανά κεφαλή, από τα οποία µόνο το 28% ανακυκλώνεται ή επαναχρησιµοποιείται. Τα
συγκεκριµένα απόβλητα παρουσιάζουν µεγάλες διακυµάνσεις από χώρα σε χώρα διότι
εξαρτώνται ποιοτικά και ποσοτικά από οικονοµικούς και πολιτιστικούς παράγοντες.
Τα οικιακά απόβλητα είναι η πλειοψηφία των απορριµµάτων από τα οποία το 1% είναι
επικίνδυνα [17]. Τα απορρίµµατα καταλαµβάνουν το 17% της συνολικής παραγωγής
[17]. Η κατά κεφαλή ΠΑ στην ΕΕ αγγίζει τα 550 κιλά, σηµειώνοντας αύξηση ~83% από
το 1985 (300 κιλά/κεφαλή) [17]. Ο ΟΟΣΑ για την περιοχή του εκτιµάει αύξηση 43% από
το 1995 έως το 2020, αγγίζοντας τα 600 κιλά ανά κεφαλή [18]. Όσον αφορά στα
επικίνδυνα απόβλητα δε δύναται να υπολογισθεί η αύξηση τους χρονικά (πριν και
µετά το 1997, οπότε και εφαρµόστηκε ο κατάλογος των επικίνδυνων αποβλήτων).

Β2.

Σχεδιασµός αποκοµιδής απορριµµάτων

Β2.1.

Γενικά

Η αποκοµιδή απορριµµάτων (ΑπΑ) αποτελείται από 4 στάδια τα οποία επηρεάζονται
14
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από την Παραγωγή Απορριµµάτων (ΠΑ), ποιοτικά και ποσοτικά:
♦ ΠΑ.
♦ Προσωρινή αποθήκευση (ΠρΑ).
♦ Συλλογή.
♦ Μεταφορά και µεταφόρτωση προς διάθεση (επεξεργασία και/ή τελική διάθεση).
Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και σχεδιασµού του συστήµατος ΑπΑ (ΣΑΑ) (και
προγράµµατος ΔΑ) οφείλουν να εστιάζονται στη «καλύτερη δυνατή» λύση,
λαµβάνοντας υπόψη:
 όλες τις παραµέτρους επίδρασης (κοινωνικούς, πολιτιστικούς και πολιτισµικούς),
 τις επιπτώσεις της διαχείρισης,
 τη διαθέσιµη υλικοτεχνική υποδοµή,
 τους διαθέσιµους οικονοµικούς πόρους,
 το νοµοθετικό πλαίσιο, και
 τη γνώµη των δηµοτών.

Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές, ο σχεδιασµός του ΣΑΑ, παρακωλύεται από
παράγοντες, οι οποίοι οδηγούν σε ελλιπή ή ανεπαρκή σχεδιασµό:
 πολιτικές βλέψεις,
 αδιαφορία,
 έλλειψη ενηµέρωσης,
 έλλειψη εκπαίδευσης,
 περιορισµένη ή πλήρης έλλειψη πληροφορίας και στατιστικών δεδοµένων,
 ανεπαρκή κρατική στήριξη,
 αδυναµία συνεργασίας µεταξύ των διοικητικών επιπέδων,
 ασύµβατο νοµικό πλαίσιο,
 έλλειψη κοινής στρατηγικής,
 περιορισµένες εναλλακτικές δράσεις και προοπτικές,
 πολυπλοκότητα συστήµατος, και
 έλλειψη επιστηµονικής στήριξης.

Β2.2.

Μεθοδολογία σχεδιασµού

Τα βήµατα που θα πρέπει να ακολουθηθούν, προκειµένου οι υπεύθυνοι λήψης
αποφάσεων να διευκολυνθούν κατά το σχεδιασµό ενός ΣΑΑ συνοψίζονται ως εξής:
♦ Ορισµός και εξειδίκευση του προβλήµατος: Διατύπωση του προβλήµατος των
προδιαγραφών, αναγκών και απαιτήσεων.
♦ Συλλογή και απογραφή δεδοµένων. Απογραφή όλων των αρµόδιων και σχετικών
φορέων της κοινότητας και συλλογή δεδοµένων και βασικών πληροφοριών
(δηµογραφικά, µορφωτικά, κοινωνικά, οικονοµικά, τεχνολογικά, κ.ά. στοιχεία).
♦ Αξιολόγηση και σύνθεση εναλλακτικών λύσεων. Αξιολόγηση και ανάλυση των
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δεδοµένων που συγκεντρώθηκαν κατά το βήµα 2 και διαµόρφωση σχεδίου.
Εξέταση βιωσιµότητας και κόστους υλοποίησης εναλλακτικών λύσεων.
♦ Επιλογή προγραµµάτων και σχεδίων. Επιλογή εναλλακτικών λύσεων και
επανεξέταση αυτών και πιθανή τροποποίηση.
♦ Ανάπτυξη χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης. Ένα επαρκώς ορισµένο διάγραµµα
δύναται να µειώσει τις αστοχίες κατά το σχεδιασµό.
♦ Οργάνωση της πορείας υλοποίησης. Καθορισµός απαραίτητων ενεργειών και
δράσεων για επίτευξη του στόχου και διαµόρφωση λεπτοµερούς διαγράµµατος
δραστηριοτήτων.
♦ Υλοποίηση σχεδίου. Τήρηση χρονοδιαγράµµατος και εφαρµογή του σχεδίου.
♦ Αξιολόγηση σχεδίου. Χρήση δεικτών αξιολόγησης και µεταβολή του συστήµατος σε
περίπτωση εύρεσης αδυναµιών ή αστοχιών.
Για ένα επιτυχή σχεδιασµό και εφαρµογή, τα παρακάτω έχουν ιδιαίτερη σηµασία:
♦ Υπάρχουσα κατάσταση.
♦ Υφιστάµενος εξοπλισµός και ανθρώπινο δυναµικό.
♦ Ανάγκες εξοπλισµού.
♦ Επιστηµονική στήριξη.
♦ Υπεύθυνη οµάδα για το σχεδιασµό.
♦ Υπεύθυνη οµάδα για την παρακολούθηση.
♦ Σχεδιασµός ενηµέρωσης δηµοτών.
♦ Μελλοντικές βλέψεις.
♦ Εµπλεκόµενοι φορείς.
♦ Χρήστες.
♦ Κανονισµοί.

Β3.

Προβλήµατα προκύπτοντα από και κατά την αποκοµιδή

Τα προβλήµατα που µπορεί να προκληθούν από την ΑπΑ διαχωρίζονται σε τρεις
κατηγορίες:
Προβλήµατα προκύπτοντα από ελλιπή ή άστοχο σχεδιασµό του ΣΑΑ, και
σχετίζονται µε τη δηµοτική αρχή. Ο ελλιπής ή άστοχος σχεδιασµός, πέρα από τα
προβλήµατα που η ίδια ΠΑ και ΔΑ επιφέρει, δύναται να οξύνει ή να δηµιουργήσει
σωρεία άλλων προβληµάτων που αφορούν είτε το αστικό περιβάλλον, είτε τη δηµοτική
αρχή, είτε τέλος τους πολίτες. Τα στοιχεία της διαχείρισης τα οποία αποτελούν τις
κυριότερες γενεσιουργούς αιτίες τέτοιων προβληµάτων, συνοψίζονται ως εξής:
♦ Ωράριο αποκοµιδής.
♦ Πρόγραµµα / συχνότητα συλλογής.
♦ Τοποθέτηση και εξασφάλιση θέσης κάδων (χωροθέτηση κάδων, εύκολη πρόσβαση,
όχληση από την τοποθέτηση, απόσταση από τη µονάδα κατοικιών, µη µείωση
χώρων στάθµευσης).

16

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ και ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
♦ Αριθµός κάδων (περιττός ή µη επαρκής αριθµός κάδων, περιττή ή µε επαρκής
χωρητικότητα κάδων, αντιστοιχία κάδων µε µονάδες κατοικιών, αισθητική).
♦ Δροµολόγια
οχηµάτων
καθαριότητας
(βελτίωση
των
δροµολογίων,
ελαχιστοποίηση των νεκρών χρόνων, επαναπροσδιορισµό των δροµολογίων για
µείωση κόστους, οχλήσεων και αντιδράσεων).
♦ Ηλικία οχηµάτων συλλογής απορριµµάτων (κόστος συντήρησης, αυξηµένο κόστος
αποκοµιδής, ατυχήµατα, ρύπανση της ατµόσφαιρας).
Προβλήµατα προκύπτοντα από πολιτιστικούς παράγοντες, οι οποίοι διαµορφώνουν
τη στάση και συµπεριφορά τους απέναντι στην παραγωγή και ατοµική διαχείριση
απορριµµάτων που παράγουν. Τα κυριότερα είναι:
♦ Συµπεριφορά πολιτών σε σχέση µε την αποκοµιδή (τήρηση ωραρίου συλλογής,
σεβασµός στο προσωπικό και το πρόγραµµα καθαριότητας, τήρηση κανονισµού
καθαριότητας (εάν υφίσταται)).
♦ Παράνοµη διάθεση (ΠΔ).
♦ Ατοµική διαχείριση απορριµµάτων (αποφυγή ΠΑ, συµµετοχή στην ανακύκλωση,
διαλογή στην πηγή (ΔσΠ)).
Προβλήµατα που προκαλούνται λόγω έλλειψης κινήτρων, και σχετίζονται µε τη
δηµοτική αρχή αλλά και τους δηµότες.
♦ Ύψος των τελών καθαριότητας απέναντι τόσο στους πολίτες, όσο και στην ίδια
δηµοτική αρχή (κάλυψη κόστους διαχείρισης, χρέωση στους πολίτες).
♦ Διαφάνεια χρέωσης Υπηρεσιών Διαχείρισης Απορριµµάτων (ΥΔΑ) προς τους
πολίτες.
♦ Λοιπά αίτια (υπολογισµός τελών καθαριότητας, χρέωση, κ.λπ.).

Β4.

Αποτελεσµατική εφαρµογή προγραµµάτων διαχείρισης

Για την αποτελεσµατική εφαρµογή προγραµµάτων ΔΑ και εξάλειψη ή περιορισµό των
παραπάνω προβληµάτων απαιτείται:
♦ Κοινωνική αποδοχή, πολίτες που θα συµµετέχουν ενεργά και οργανωµένα στην
προσπάθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης.
♦ Οικονοµικούς πόρους.
♦ Νοµοθετική υποστήριξη.
♦ Αίσθηµα ευθύνης και σταθερή θέληση της τοπικής αρχής.
♦ Οργάνωση και συντονισµός των ενεργειών.
♦ Πολιτική βούληση.
♦ Πληροφόρηση, ενηµέρωση.
♦ Διαφάνεια.
♦ Συµµετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων.
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♦ Επιστηµονική προσέγγιση.
♦ Σχεδιασµός, συνεχής έλεγχος και αναπροσαρµογή του προγράµµατος σε ό,τι
αφορά:
 Δροµολόγια - Οργάνωση δροµολογίων και ωραρίων έτσι ώστε να καλύπτεται

πλήρως και καθηµερινώς η πόλη και όλοι οι οικισµοί.
 Προσωπικό.
 Στόλος οχηµάτων.
 Αριθµός, χωρητικότητα και χωροθέτηση κάδων και απορριµµατοκιβωτίων –

αντικατάσταση λόγω φθορών, ανεπάρκειας ή παλιάς τεχνολογίας.
 Εποπτεία αποκοµιδής και οδοκαθαρισµού.
 Εξοπλισµό (κάδους, καλαθάκια, απορριµµατοκιβώτια).
 Κανονισµό καθαριότητας.
 Γραµµή επικοινωνίας του δηµότη για θέµατα καθαριότητας.

Ο ανασχεδιασµός θα πρέπει να έχει ως κύριο άξονα την εφαρµογή ενός ευέλικτου
Συστήµατος Διαχείρισης Απορριµµάτων (ΣΔΑ), µε τρόπο αποδοτικό τόσο
οικονοµικά όσο και υλικοτεχνικά, και ανταποδοτικό για τους δηµότες, και να
στηρίζεται ταυτόχρονα στην αειφόρο ανάπτυξη στοχεύοντας την προστασία του
περιβάλλοντος.
♦ Ενιαίος φορέας διαχείρισης σε επίπεδο αποκοµιδής, ο οποίος θα έχει
ολοκληρωµένη εποπτεία του συστήµατος προς αποφυγή αλληλοεπικάλυψης
αρµοδιοτήτων µε άλλους φορείς, δυσχεραίνοντας ή καθυστερώντας το έργο του,
και επίτευξη ευέλικτης λειτουργίας και δυνατότητας λήψης αποφάσεων.
Αρµοδιότητες του φορέα διαχείρισης:
 Έλεγχος της εφαρµογής προγραµµάτων αποκοµιδής.
 Συντονισµός της κίνησης, διάθεσης και φύλαξης οχηµάτων καθαριότητας.
 Ενηµέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού στην τήρηση των κανόνων

κυκλοφορίας και ασφαλείας.
 Σύνταξη στατιστικών στοιχείων για τον ηµερήσιο όγκο των απορριµµάτων
και την σύνθεση τους από:
∼

Βιοµηχανίες.

∼

Νοσοκοµεία.

∼

Ιδρύµατα.

∼

Επιχειρήσεις.

∼

Εκκλησίες.

∼

Καταστήµατα

∼

Λαχαναγορές.

∼

Λαϊκές.

∼

Δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµούς.

∼

Οικίες.

∼

Αγροτικές δραστηριότητες.

Επίσης και συµπληρωµατικά, στοιχεία για:
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∼

Όγκος συλλογής απορριµµάτων ανά οδό, όπως αυτά διαµορφώνονται
στη διάρκεια της εβδοµάδας καθώς και στη διάρκεια του έτους.

∼

Εποχιακές διακυµάνσεις.

 Ενηµέρωση και πληροφόρηση πολιτών σχετικά µε τη ΔΑ.
 Τήρηση δελτίων εξαγωγής και δελτίων παραγγελιών για τα υλικά που

χρησιµοποιήθηκαν ή θα χρησιµοποιηθούν.
 Τήρηση ενηµερωµένων χαρτών χωροθέτησης κάδων, συµπεριλαµβανοµένης

χωρητικότητας και αριθµού.
 Τήρηση χαρτών δροµολογίων και ώρας αποκοµιδής, συµπεριλαµβανοµένης

πιθανών αποκλίσεων.
 Εφαρµογή προγραµµάτων ανακύκλωσης.
 Προώθηση προγράµµατος για µείωση των απορριµµάτων που τίθενται προς

συλλογή.
 Μεταφορά

και διάθεση (συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας και
ανακύκλωσης) των απορριµµάτων.

 Έλεγχος µέσω του εποπτικού προσωπικού τον πλήρη και απόλυτο καθαρισµό

των χώρων.
 Συγκέντρωση

ηµερήσιων

δελτίων

εργασίας

και

έλεγχο

παρουσίας

προσωπικού.
 Μελέτη,

σύνταξη
απορριµµάτων.

και

τροποποίηση

προγράµµατος

αποκοµιδής

 Μελέτη βελτίωσης παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους δηµότες.
 Μηχανογράφηση όλου το προγράµµατος.
 Συντήρηση οχηµάτων και εξοπλισµού.
 Πλύση

(ή/και απολύµανση) κάδων, απορριµµατοκιβωτίων,
οχηµάτων, πεζόδροµων, πεζοδροµίων, οδών και πλατειών.

καλαθιών,

 Οδοκαθαρισµός – χειρωνακτικός ή µε µηχανική σάρωση.
 Οργάνωση και έλεγχο ειδικού συνεργείου καθαρισµού αφισών και αεροπανώ.
 Οργάνωση και έλεγχο ειδικού συνεργείου απορρύπανσης από τυχαία

περιστατικά ή ατυχήµατα (π.χ. τροχαία ατυχήµατα, πυρκαγιές κ.λ.π.).
 Αποµάκρυνση εγκαταλειµµένων οχηµάτων παντός τύπου από τους δρόµους.
 Οργάνωση

ειδικών
συνεργείων
απολυµάνσεων
(εντοµοκτονίας,
µικροβιοκτονίας, µυοκτονίας) για την απολύµανση κοινόχρηστων χώρων και
κτιρίων, και δηµοτικών κτιρίων.

 Αποξήλωση εξέδρων για τελετές και σηµαιοστολισµού της πόλης.
 Τήρηση αρχείων µηχανικών µέσων καθώς και των επισκευών και συντήρησης

τους.
 Οργανωµένη αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών και καταστροφών που

δηµιουργούν µεγάλο όγκο αποβλήτων.

19

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ και ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Β5.

Προβλήµατα και προτάσεις βελτίωσης του συστήµατος από τις
δηµοτικές Υπηρεσίες Καθαριότητας

Με στοιχεία έρευνας1 που διεξάχθηκε το 2001, η οποία είχε ως στόχο τη συλλογή
οικονοµικών και διαχειριστικών στοιχείων των Υπηρεσιών Καθαριότητας (ΥΚ) των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) µε πληθυσµό άνω των 20.000 κατοίκων,
όπως και για αποτύπωση της γνώµης των προϊστάµενων των ΥΚ για συγκεκριµένα
θέµατα πάνω στο υφιστάµενο ΣΔΑ, τα παρακάτω επιβεβαιώθηκαν και
επισηµάνθηκαν:
1. Αδυναµία πλήρους οικονοµικής κάλυψης των αναγκών της ΥΚ µέσω των εσόδων
που αντιστοιχούν σε αυτήν.
2. Αστοχία στη λήψη απόφασης σχετικά µε το ύψος του συντελεστή υπολογισµού
των Τελών Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού (ΤΚ). Η απόφαση επηρεάζεται
περισσότερο από το αντίκρισµα που θα έχει στους δηµότες πολιτικά, παρά
σύµφωνα µε τις ανάγκες της ΥΚ. Έτσι, υιοθετείται τακτική µέσης λύσης µε σκοπό
να είναι ευχαριστηµένοι οι πολίτες. Οι δηµοτικές αρχές λαµβάνουν αποφάσεις
συνεκτιµώντας το πολιτικό κόστος, ιδιαιτέρως σε προεκλογικές περιόδους.
3. Έλλειψη κατάλληλης αγωγής των κατοίκων όσον αφορά την τήρηση της
καθαριότητας, τουλάχιστον στο βαθµό που απαιτούν οι κανόνες της υγιεινής και
αισθητικής µιας σύγχρονης µεγαλούπολης.
4. Αδιαφορία των δηµοτικών αρχών για επιστηµονικό έργο, το οποίο θα µπορούσε
να συνεισφέρει στην ανάπτυξή τους.
Στη συνέχεια παραθέτονται οι απαντήσεις των προϊσταµένων των ΥΚ σε ότι αφορά τα
παρακάτω:
♦ Χαρακτηρισµός του υπάρχοντος συστήµατος χρέωσης των ΤΚ.
♦ Κάλυψη αναγκών µε το υπάρχον σύστηµα χρέωσης των ΤΚ.
♦ Απαραίτητες αλλαγές στο ΣΔΑ και το σύστηµα κοστολόγησης των ΥΔΑ ώστε να
υπάρξει βελτίωση της λειτουργίας των ΥΚ.
Χαρακτηρισµός του υπάρχοντος συστήµατος χρέωσης ΤΚ. Το υπάρχον σύστηµα
χρέωσης των ΤΚ χαρακτηρίζεται ως ανταποδοτικό των υπηρεσιών που προσφέρονται
από τον ΟΤΑ, σύµφωνα µε την κρίση των υπευθύνων σε ποσοστό 47%, ενώ το 35,3%
πιστεύει το αντίθετο. Το υπάρχον σύστηµα χρέωσης δε θεωρείται ότι είναι δίκαιο για
τον πολίτη κατά 76,5%, ο οποίος καλείται να πληρώσει για τις προσφερόµενες
υπηρεσίες, αλλά παράλληλα δεν είναι δίκαιο ούτε και για το Δήµο κατά το ίδιο
ποσοστό, χωρίς να διευκρινίζεται το γιατί. Το 76,5% θεωρεί ότι το σύστηµα χρέωσης δεν
αποδίδει ικανοποιητικά (Εικόνα Β1).
Κάλυψη αναγκών µε το υπάρχον σύστηµα χρέωσης ΤΚ. Οι προϊστάµενοι των ΥΚ
παραδέχτηκαν σε ποσοστό 53% ότι µε το υφιστάµενο σύστηµα κοστολόγησης των
υπηρεσιών καλύπτονται οι δαπάνες, ενώ το 41% αντιµετωπίζει ελλιπή χρηµατοδότηση
(Εικόνα Β2).
Η έρευνα στηρίχθηκε σε αποστολή ερωτηµατολογίου και τηλεφωνική επικοινωνία µε τους
προϊστάµενους των τµηµάτων καθαριότητας. και απευθύνθηκε σε 90 ΟΤΑ της Ελλάδας (από τους οποίους
ανταποκρίθηκαν οι 17).
1
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Αποδοτικό 11,76%
Δίκαιο για τον Δήµο

17,65%

Δίκαιο για τον πολίτη 11,76%

11,76%

70,59%

11,76%
11,76%

47,06%
47,06%

Ανταποδοτικό των υπηρεσιών

ΝΑΙ

Εικόνα Β1.

76,47%
76,47%

35,29%

ΌΧΙ

17,65%

Δεν απάντησαν

Χαρακτηρισµός του υπάρχοντος συστήµατος χρέωσης ΤΚ.

6%
Καλύπτονται
41%

53%

Δεν καλύπτονται
Δεν απαντήθηκε

Εικόνα Β2.

Κάλυψη αναγκών µε το υπάρχων σύστηµα χρέωσης ΤΚ.

Απαραίτητες αλλαγές στο ΣΔΑ και το σύστηµα κοστολόγησης των ΥΔΑ ώστε να
υπάρξει βελτίωση της λειτουργίας των ΥΚ. Το 17,65% πιστεύουν ότι το νοµικό πλαίσιο
κάτω από το οποίο λειτουργεί η ΥΚ πρέπει να αλλάξει, ενώ το 82,35% δηλώνει
ικανοποιηµένο. Η αλλαγή στο τρόπο χρέωσης των ΤΚ βρίσκει σύµφωνους το 58,82%,
ενώ το 41,18% πιστεύει ότι πρέπει να παραµείνει ο ίδιος. Η αλλαγή στον τρόπο
καταβολής των ΤΚ, δηλαδή µέσω των λογαριασµών της ΔΕΗ, βρίσκει σύµφωνο το
5,88%, ενώ οι υπόλοιποι (94,2%) δηλώνουν ότι δεν πρέπει να αλλαχθεί. Την αλλαγή του
εξοπλισµού που χρησιµοποιεί η ΥΚ υποστηρίζει το 64,71%, ενώ οι υπόλοιποι δηλώνουν
ικανοποιηµένοι από την υπάρχουσα κατάσταση.
Η διοικητική οργάνωση των ΥΚ κρίνεται από το 76,47% ότι δεν πρέπει να αλλάξει, ενώ
το 23,53% προτείνει την αλλαγή της. Η πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού καθώς
και η απασχόληση προσωπικού υψηλότερου µορφωτικού επιπέδου, δεν κρίνεται
αναγκαία από το 70,59%, ενώ αντίθετη άποψη έχει το 29,41%. Στην περίπτωση της
πρότασης για τη λειτουργία σεµιναρίων επιµόρφωσης, οι απαντήσεις διίστανται,
καθώς το 47,06% των ερωτηθέντων προτείνει τη λειτουργία τους, ενώ το 52,94% δε
θεωρούν αναγκαία τα σεµινάρια. Η µέθοδος συλλογής των απορριµµάτων πρέπει να
παραµείνει η ίδια σύµφωνα µε το 23,53% των ερωτηθέντων κάτι που όµως δε βρίσκει
σύµφωνη την πλειοψηφία των ερωτηθέντων, το 76,47%. Η κρατική υποστήριξη των ΥΚ
δεν κρίνεται αναγκαία σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, κάτι που µας
ξαφνιάζει, παρατηρώντας το ύψος των οικονοµικών αναγκών τους. Συγκεκριµένα,
µόνο το 29,41% δήλωσε ότι είναι απαραίτητη η κρατική οικονοµική υποστήριξη, ενώ οι
υπόλοιποι (70,59%) την έκριναν µη απαραίτητη. Η οικονοµική αυτονοµία της ΥΚ,
υποστηρίζεται µόνο από το 17,65% (σε αντίθεση µε το 82,35% των ερωτηθέντων). Η
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ιδιωτικοποίηση της ΥΚ έτσι ώστε να υπάρξει βελτίωση στη λειτουργία της, ήταν η µόνη
ερώτηση στην οποία υπήρξε ταύτιση απόψεων όλων των ερωτηθέντων και
συγκεκριµένα, και οι 17 αρµόδιοι απάντησαν αρνητικά, ποσοστό 100%. Τέλος, η
διαφήµιση και η επιβολή αυστηρότερων ποινών έτσι ώστε να βελτιωθεί η υπάρχουσα
κατάσταση στις ΥΚ των ΟΤΑ, κρίθηκε αναγκαία από το 41,18%, ενώ µη αναγκαία από
το 58,82% (Εικόνα Β3).

Εικόνα Β3.

Απαραίτητες αλλαγές στο ΣΔΑ και το σύστηµα κοστολόγησης των ΥΔΑ
ώστε να υπάρξει βελτίωση της λειτουργίας των ΥΚ.

Πρόνοια διαχείρισης ειδικών αποβλήτων. Είναι σηµαντικό ότι το 50% των ερωτηθέντων
παραδέχτηκαν ότι δεν υπάρχει πρόνοια διαχείρισης για τα ειδικά απόβλητα πέρα από
τα ογκώδη (Εικόνα Β4). Η έλλειψη ειδικού συστήµατος διαχείρισης των ειδικών
αποβλήτων, πέρα τα προβλήµατα που µπορεί να δηµιουργήσει, δε συνεισφέρει στη
µείωση των αποβλήτων µέσω ανάκτησης υλικών και στην περίπτωση των
νοσοκοµειακών υποθάλπει κινδύνους για την υγεία των κατοίκων, αλλά περισσότερο
για το προσωπικό αποκοµιδής.
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Εικόνα Β4. Πρόνοια διαχείρισης ειδικών αποβλήτων.

Φορέας ανάληψης διαχείρισης ειδικών αποβλήτων. Οι αναθέσεις έργων σε ιδιωτικό
φορέα καταλαµβάνουν µικρό ποσοστό στη διαχείριση ειδικών αποβλήτων, µε τη
µεγαλύτερη ευθύνη να εναποτίθεται στη ΥΚ και τον ιδιώτη. Παρόλο που δεν υπάρχει
ειδική πρόνοια για τη συλλογή των νοσοκοµειακών αποβλήτων στο 88% των
συµµετεχόντων ΥΚ στην έρευνα, τουλάχιστον το 23,5% αυτών διαχειρίζονται τα
συγκεκριµένα απόβλητα (Εικόνα Β5).

Εικόνα Β5. Φορέας ανάληψης διαχείρισης ειδικών αποβλήτων.

Συγκεντρωτικά, οι προτάσεις τις οποίες κατέθεσαν οι προϊστάµενοι των ΥΚ που
συµµετείχαν στην έρευνα, παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα Β1.

Β6.

Ωράριο αποκοµιδής

Η επιλογή των ωραρίων συλλογής πρέπει να βασίζεται σε 2 οµάδες κριτηρίων:
Η πρώτη οµάδα κριτηρίων περιλαµβάνει εκείνα τα κριτήρια που αναφέρονται στις
επιπτώσεις που προκαλούνται απέναντι στον πληθυσµό και στο τοπικό περιβάλλον:
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ΣΥΚΙΕΣ

ΣΠΑΡΤΗ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΝΑΟΥΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΑΒΑΛΑ

ΕΥΟΣΜΟΣ

ΔΡΑΜΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

Πίνακας Β1. Προτάσεις βελτίωσης λειτουργίας των ΥΚ.

Νοµικό πλαίσιο
Τρόπος χρέωσης ΤΚ
Τρόπος καταβολής ΤΚ
Εξοπλισµός της υπηρεσίας
Διοικητική οργάνωση
Πρόσληψη εξειδικευµένου
προσωπικού
Προσωπικό υψηλότερου
µορφωτικού επιπέδου
Σεµινάρια επιµόρφωσης
Μέθοδος συλλογής
απορριµµάτων
Κρατική υποστήριξη
Οικονοµική αυτονοµία
Ιδιωτικοποίηση
Διαφήµιση
Αυστηρότερες ποινές και
εφαρµογή τους
Το χρώµα υποδεικνύει πρόταση βελτίωσης.

1. Μείωση των οχλήσεων απέναντι στους δηµότες µε στόχο την βελτίωση του τρόπου
διαβίωσης τους και της καθηµερινότητάς τους, όπως και της διασφάλισης της
υγείας τους. Οι κυριότερες οχλήσεις είναι: οι ηχητικές (ο θόρυβος από τη λειτουργία
των οχηµάτων, ο θόρυβος από την εκκένωση των κάδων), οι οσµές (από την
παραµονή των απορριµµάτων στους κάδους και την εκποµπή τους κατά την
εκκένωση των κάδων – διαφεύγοντα αέρια), η παρακώλυση της κυκλοφορίας
αναφορικά µε τους οδηγούς και ο ρυπασµένος αέρας. Η συλλογή πρέπει να γίνεται
όσο είναι δυνατόν σε ώρες εκτός κοινής ησυχίας και ανάπαυσης των δηµοτών.
2. Μη παρενόχληση της κυκλοφορίας των λοιπών οχηµάτων. Ιδιαιτέρως στις
κεντρικές αρτηρίες πρέπει να αποφεύγεται η αποκοµιδή σε ώρες αιχµής. Στην
περίπτωση αυξηµένης κυκλοφορίας, θα πρέπει το απορριµµατοφόρο όχηµα να
σταθµεύει εκτός κυκλοφορίας, αν δεν είναι εφικτό, η αναπροσαρµογή του ωραρίου
κρίνεται απαραίτητη.
3. Η διατήρηση της αισθητικής και της υγιεινής, ιδιαιτέρως σε δρόµους αυξηµένης
εµπορικής, βιοτεχνικής ή βιοµηχανικής δραστηριότητας και καταστηµάτων
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υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
4. Οι ηµέρες του προγράµµατος αποκοµιδής. Σε περίπτωση προγράµµατος όχι 7
ηµερών, θα πρέπει να επιλέγονται εκείνες οι ηµέρες που καλύπτουν τα παραπάνω
κριτήρια.
Η δεύτερη οµάδα κριτηρίων επιλογής ωραρίου αποκοµιδής, αλληλεπιδρά µε την πρώτη,
αλλά εστιάζει στο κόστος για την ΥΚ:
1. Περιορισµός της διάρκειας του δροµολογίου στο ελάχιστο δυνατό, µε ταυτόχρονη
µείωση των νεκρών χρόνων. Αυξηµένη διάρκεια δροµολογίου συνεπάγεται
καταπόνηση των απορριµµατοφόρων οχηµάτων, που µεταφράζεται σε πιθανή
ανάγκη περισσότερου προσωπικού και αυξηµένη απαίτηση συντήρησης των
οχηµάτων, καθώς και µεγαλύτερη κατανάλωση καυσίµου, που µεταφράζεται πέρα
από το κόστος και σε µεγαλύτερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
2. Μείωση του κόστους διαχείρισης, ώστε να µειωθούν και οι επιβαρύνσεις προς τους
δηµότες. Οι επιβαρύνσεις, µε το παρόν σύστηµα υπολογισµού διαµορφώνονται
βάσει πολλαπλασιασµού ενός συντελεστή µε την επιφάνεια του ακινήτου που
εξυπηρετείται. Το ύψος του συντελεστή εξαρτάται από τις ετήσιες δαπάνες της ΥΚ,
έτσι αύξηση δαπανών συνεπάγεται αύξηση του συντελεστή και ακολούθως αύξηση
των επιβαρύνσεων.
Τα ωράρια συλλογής συνδέονται µε:


Τους τοµείς αποκοµιδής και εποπτείας. Η αναπροσαρµογή του ωραρίου µπορεί να
απαιτεί αναπροσδιορισµό των τοµέων αποκοµιδής.



Το πρόγραµµα αποκοµιδής, δηλαδή πόσες ηµέρες την εβδοµάδα γίνεται αποκοµιδή
των απορριµµάτων ανά περιοχή.



Τα σχεδιασµένα δροµολόγια, τη διάρκεια αυτών και τις ακολουθούµενες πορείες.

Στον καθορισµό του ωραρίου θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο διαχωρισµός του
24ώρου σε ηµέρα, βράδυ και νύχτα, όπως ορίζεται από την ΕΕ για την αξιολόγηση του
περιβαλλοντικού θορύβου (βλ. Μέρος Α’, σελ. 12, κεφ. Α8.3), η οποία ορίζει ως ηµέρα
την περίοδο από 07.00 έως 19.00 (διάρκεια 12 ωρών), ως βράδυ την περίοδο από 19.00
έως 23.00 (διάρκεια 4 ωρών) και ως νύχτα την περίοδο από 23.00 έως 07.00 (διάρκεια 8
ωρών) τοπική ώρα. Όπως και προαναφέρθηκε, τα κράτη-µέλη µπορούν να µεταθέσουν
την ώρα έναρξης κάθε περιόδου κατά µία ή δύο ώρες, υπό τον όρο ότι η επιλογή αυτή
ισχύει για όλες τις πηγές.
Σύµφωνα µε τον παραπάνω διαχωρισµό, η ηµερήσια συλλογή απορριµµάτων εκκινεί
στις 05.00-07.00 και λήγει 17.00-19.00, η βραδινή από 17.00-19.00 έως 21.00-23.00 και η
νυχτερινή από 21.00-23.00 έως 05.00-07.00 τοπική ώρα, ανάλογα µε τη θέσπιση κάθε
κράτους.
Η ηµερήσια συλλογή συνιστάται να εκκινεί πριν την έναρξη της αυξηµένης
κυκλοφορίας, δηλαδή πριν την έναρξη των µεταφορών του µεγαλύτερου όγκου των
δηµοτών προς τις εργασίες τους. Προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται σε περιοχές
συνωστισµού και µεγάλης προσέλευσης δηµοτών, όπως το κέντρο της πόλης, τα
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εµπορικά κέντρα, οι κεντρικοί οδικοί άξονες, τα ιδρύµατα, τα σχολεία και τα
νοσοκοµεία. Η συλλογή από τα παραπάνω σηµεία µπορεί να γίνει και µετά το πέρας
της αυξηµένης κίνησης ή λειτουργίας τους, µε την προϋπόθεση να µην ενοχλούνται οι
δηµότες που διαµένουν στον περίγυρο αυτών. Δεύτερη προτεραιότητα αποτελεί η
συλλογή των απορριµµάτων από τις οικιστικές περιοχές και των καταστηµάτων εκτός
εµπορικών κέντρων. Το πρωί ή απόγευµα γίνεται η συλλογή στις περιοχές κατοικίας
και την περιφέρεια. Πλεονέκτηµα της ηµερήσιας συλλογής είναι το ότι διενεργείται
εντός του εργασιακού ωραρίου, και έτσι δεν απαιτεί υπερωρίες και εποµένως πρόσθετο
κόστος για αυτές, και δεν προκαλεί αντιδράσεις και εργασιακή φόρτιση του
προσωπικού. Αντίθετα, η βραδινή και ιδιαιτέρως η νυχτερινή συλλογή ενισχύει τα
παραπάνω προβλήµατα, αν και επιφέρει και οφέλη, όπως µείωση της επιφόρτισης της
ηµερήσιας ηχορύπανσης και καθαρούς δρόµους πριν την έναρξη της κίνησης.
Λανθασµένη επιλογή του ωραρίου µπορεί να προκαλέσει, µεταξύ άλλων:
 αντιδράσεις κατοίκων,
 αντιδράσεις καταστηµαταρχών,
 αντιδράσεις οδηγών,
 παρακώλυση κυκλοφορίας,
 ηχητικές οχλήσεις,
 αύξηση της ηχορύπανσης,
 οσµές,
 αύξηση της τοπικής ρύπανσης του αέρα,
 παραβίαση της αισθητικής,
 παραβίαση της υγιεινής,
 αύξηση της διάρκειας αποκοµιδής,
 καταπόνηση των οχηµάτων αποκοµιδής,
 αύξηση του κόστους συντήρησης των οχηµάτων αποκοµιδής,
 αύξηση της κατανάλωσης καυσίµου,
 αύξηση απαιτούµενου προσωπικού,
 αύξηση συνολικού κόστους διαχείρισης.

Β7.

Συχνότητα συλλογής

Η συχνότητα συλλογής των απορριµµάτων ανά τοµέα αποκοµιδής πρέπει να
αποφασίζεται σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια:
 Ρυθµό ΠΑ (ΡΠΑ).
 Εµπορική – βιοτεχνική- βιοµηχανική δραστηριότητα.
 Κλιµατικές συνθήκες.
 Ωράριο συλλογής.
 Εποχικές διακυµάνσεις – τουριστική κίνηση.
 Ύπαρξη χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος.
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 Πολυσύχναστες περιοχές.
 Σχολεία, πάρκα, παιδικές χαρές.
 Καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
 Κέντρα περίθαλψης.
 Δυνατότητες ΥΚ (διαθέσιµος εξοπλισµός και προσωπικό).
 Απαιτήσεις κατοίκων.
 Πολιτική δηµοτικής αρχής.

Λανθασµένη συχνότητα συλλογής των απορριµµάτων επιφέρει τις ίδιες δυσµενείς
επιπτώσεις όπως η λανθασµένη επιλογή του ωραρίου συλλογής. Υψηλή συχνότητα
αποκοµιδής δε συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και υψηλή στάθµη προσφερόµενης
υπηρεσίας. Κάθε ΟΤΑ καθορίζει ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και τις
δυνατότητές του, τη συχνότητα συλλογής των απορριµµάτων που παράγονται εντός
των ορίων του.
ΡΠΑ. ΡΠΑ είναι η ποσότητα των απορριµµάτων που παράγει µία κοινότητα στη
διάρκεια µιας ηµέρας. Είναι απαραίτητη η γνώση του ΡΠΑ για την περίοδο παραµονής
των απορριµµάτων στα Μέσα Προσωρινής Αποθήκευσης (ΜΠΑ) έως τη συλλογή τους
από το συνεργείο. Ο ΡΠΑ εξαρτάται από πληθώρα παραγόντων, µεταξύ των οποίων:
 Πληθυσµιακή πυκνότητα.
 Πληθυσµιακές διακυµάνσεις (ιδιαίτερα για τουριστικές περιοχές).
 Εποχές χρόνου.
 Συχνότητα συλλογής.
 Κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο κατοίκων.
 Πολιτισµικό επίπεδο κατοίκων και κοινότητας.
 Μορφωτικό επίπεδο κατοίκων.
 Γεωγραφική περιοχή αναφοράς.
 Ηλικία και φύλο καταναλωτών.
 Εµπορική δραστηριότητα.
 Βιοµηχανική δραστηριότητα.
 Ύπαρξη προγραµµάτων ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης.
 Ενηµέρωση καταναλωτών.
 Όγκος και είδη κάδων.
 Εφαρµογή και άλλων δυνατοτήτων διάθεσης.

Μέθοδοι καθορισµού του ΡΠΑ
Υπάρχουν τρεις µέθοδοι καθορισµού του ΡΠΑ µιας περιοχής:
Απ’ευθείας ζύγιση των συλλεγοµένων απορριµµάτων για ορισµένη χρονική περίοδο, η
οποία πρέπει να είναι µεγάλη για να αποφεύγεται η επίδραση των εποχιακών
διακυµάνσεων (ηµέρες) (µέσω ζύγισης των απορριµµατοφόρων οχηµάτων πάνω σε
γεφυροπλάστιγγα).
Ανάλυση φορτίων: Καταµέτρηση των φορτίων των απορριµµατοφόρων οχηµάτων σε
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µια δεδοµένη χρονική περίοδο, η οποία πρέπει να είναι µεγάλη για να αποφεύγεται η
επίδραση των εποχιακών διακυµάνσεων (ηµέρες), και ανά τακτά διαστήµατα για
λόγους αντιπροσωπευτικότητας. Το φορτίο του απορριµµατοφόρου οχήµατος (βάρος)
προκύπτει από ειδικό βάρος2 των απορριµµάτων (kg/m3)). Τα φορτία είναι περίπου
γνωστά από τη χωρητικότητα των απορριµµατοφόρων οχηµάτων ή υπολογίζονται
βάσει της συνολικής χωρητικότητας των κάδων που εκκενώνονται εντός αυτού. Η
µέθοδος αυτή έχει µεγάλο µειονέκτηµα το ότι είτε τα απορριµµατοφόρα οχήµατα
πρέπει να είναι πλήρεις στο τέλος του δροµολογίου είτε οι κάδοι να εκκενώνονται µόνο
όταν έχουν γεµίσει. Επίσης, επειδή η µέθοδος στηρίζεται στη χωρητικότητα του
απορριµµατοφόρου οχήµατος ή των κάδων, είναι απαραίτητη η γνώση του ειδικού
βάρους, το οποίο, κατά το πλείστον, παρουσιάζει διακυµάνσεις ανάµεσα σε
διαφορετικές περιοχές, ιδιαιτέρως αν λαµβάνουν χώρα σε αυτές διαφορετικές
δραστηριότητες.
Ανάλυση ισοζυγίου υλικών: Η µέθοδος αυτή στηρίζεται στην αρχή του ισοζυγίου µάζας
που επικρατεί σε ένα σύστηµα (νοικοκυριό, περιοχή, δήµος, χώρα, κ.λπ.), δηλαδή στη
φαινόµενη κατανάλωση. Μειονέκτηµα της µεθόδου είναι το ότι δε συνυπολογίζεται η
καταναλωτική συµπεριφορά των πολιτών, όπως και η πολυπλοκότητά της, η οποία
ενισχύεται από την έλλειψη στοιχείων.

Β8.

Τοποθέτηση και εξασφάλιση θέσεων µέσων προσωρινής
αποθήκευσης

Β8.1.

Σηµεία τοποθέτησης µέσων προσωρινής αποθήκευσης

Με σκοπό την προστασία και διευκόλυνση του πολίτη και την αποτελεσµατική
συλλογή των απορριµµάτων από τα συνεργεία αποκοµιδής, η τοποθέτηση των ΜΠΑ
θα πρέπει να αποφεύγεται σε:


γωνίες δρόµων,



σηµατοδότες,



διαβάσεις πεζών,



ράµπες ατόµων µε ειδικές ανάγκες,



στάσεις λεωφορείων,



ράµπες ασθενοφόρων,



σχολεία,



εκκλησίες,



πάρκα,



αθλητικούς χώρους,



παιδικές χαρές,



ακάλυπτα οικόπεδα,

Το ειδικό βάρος των απορριµµάτων που συλλέγονται στα απορριµµατοφόρα οχήµατα είναι διαφορετικό
από εκείνο εντός σάκων και κάδων.

2
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εγκαταλειµµένα σπίτια, και



χώρους υγειονοµικού ενδιαφέροντος.

Συγκεκριµένα, οι παραπάνω απαγορεύσεις ή περιορισµοί αποσκοπούν ώστε να
αποφευχθούν ή να επιτευχθούν τα παρακάτω (Πίνακας Β2):
Παρεµπόδιση της κυκλοφορίας των οχηµάτων, και ιδιαιτέρως των µέσω µαζικής

µεταφοράς.
Μεγιστοποίηση της ασφάλειας στους δρόµους αναφορικά µε την κίνηση των πεζών.
Μεγιστοποίηση της ασφάλειας στους δρόµους αναφορικά µε την κίνηση των

οχηµάτων.
Διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του συνόλου.
Βελτίωση χώρου από πλευράς αισθητικής.
Διευκόλυνση του προσωπικού αποκοµιδής απορριµµάτων.
Αποφυγή δηµιουργίας εστιών ανεξέλεγκτης απόρριψης, και συνεπώς και ρύπανσης.

√
√

√
√
√
√

√
√

Αποφυγή δηµιουργίας
εστιών απόρριψης

Ασφάλεια του συνόλου

Διευκόλυνση προσωπικού
συλλογής

Αισθητική

Διασφάλιση της υγείας και
της ασφάλειας του συνόλου

Ασφάλεια στους δρόµους:
Κίνηση οχηµάτων

Σηµείο
τοποθέτησης
κάδων προς
αποφυγή
Γωνίες δρόµων
Σηµατοδότες
Διαβάσεις πεζών
Ράµπες ατόµων µε
ειδικές ανάγκες
Ράµπες
ασθενοφόρων
Σχολεία
Εκκλησίες
Πάρκα
Αθλητικούς χώρους
Παιδικές χαρές
Ακάλυπτα οικόπεδα
Εγκαταλειµµένα
σπίτια
Καταστήµατα
υγειονοµικού
ενδιαφέροντος

Μη παρεµπόδιση
κυκλοφορίας

Σκοπός
περιορισµών και
απαγορεύσεων

Ασφάλεια στους δρόµους:
Κίνηση πεζών

Πίνακας Β2. Σηµεία τοποθέτησης κάδων προς αποφυγή.

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√

√

√

√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
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Πέρα από τα σηµεία προς αποφυγή τοποθέτησης των ΜΠΑ, κατά τη χωροθέτηση
αυτών, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και τα παρακάτω κριτήρια:
 Χώροι στάθµευσης.
 Δρόµοι που επιτρέπεται ή όχι η στάθµευση.
 Πλάτος πεζοδροµίου.
 Πλάτος δρόµου.
 Κυκλοφοριακή κίνηση.
 Γενικός πολεοδοµικός κανονισµός.
 Ανωµαλία εδάφους.
 Κλίση εδάφους.
 Καταστήµατα.
 Αριθµός κτιρίων.
 Αριθµός διαµερισµάτων σε κάθε κτίριο.
 Αριθµός καταστηµάτων σε κάθε κτίριο.
 ΡΠΑ.
 Πρόγραµµα ανακύκλωσης.
 Πρόγραµµα κοµποστοποίησης.
 Ιδρύµατα-Δηµόσια κτίρια-Οργανισµοί.
 Βιοτεχνική (ή/και βιοµηχανική δραστηριότητα).
 Εποχικές διακυµάνσεις – Τουριστική κίνηση.
 Ύπαρξη ιδιωτικών κάδων.
 Ηµέρες προγράµµατος αποκοµιδής.
 Μεταβολή του τονάζ σε σαββατοκύριακα, αργίες και γιορτές.
 Δικαιότερη κατανοµή απέναντι στους πολίτες.
 Μείωση της όχλησης.
 Αύξηση της διευκόλυνσης.
 Προσβασιµότητα.
 Διευκόλυνση του προσωπικού αποκοµιδής.
 Διασφάλιση της ασφάλειας και της υγιεινής.

Προτεινόµενες λύσεις στη χωροθέτηση κα τοποθέτηση κάδων:
 Αποτµήσεις επί του πεζοδροµίου.
 Ειδικά πλαίσια ακινητοποίησης κάδων επί του πεζοδροµίου.
 Ειδικά πλαίσια ακινητοποίησης κάδων επί του οδοστρώµατος.
 Ειδικοί χώροι τοποθέτησης περιορισµένης πρόσβασης (Εικόνα Β6).
 Υπόγεια εγκατάσταση (Εικόνα Β7).
 Αποφυγή τοποθέτησης κάδων.
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Εικόνα Β6. Παραδείγµατα ειδικών χώρων τοποθέτησης περιορισµένης πρόσβασης.

Β8.2.

Βελτιστοποίηση της χωροθέτησης των µέσων προσωρινής
αποθήκευσης προς µείωση της όχλησης και αύξηση της
διευκόλυνσης των πολιτών

Β8.2.1. Περιγραφή
Η χωροθέτηση των ΜΠΑ, και ιδιαιτέρως των κάδων, αποτελεί καθηµερινό πρόβληµα
των ΥΚ, αφού καθορίζει τη συχνότητα και τα δροµολόγια αποκοµιδής. Η τοποθέτηση
συνδέεται και µε τον αριθµό που τελικά θα επιλεχθεί, και πρέπει να καλύπτει:
Όσον αφορά την αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία της ΥΚ:
 τις ανάγκες του δήµου για ΠρΑ των απορριµµάτων, και
 τη βέλτιστη δροµολόγηση των οχηµάτων αποκοµιδής (ελαχιστοποίηση της

διάρκειας των δροµολογίων).
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Εικόνα Β7.

3

Τοποθέτηση κάδων σε υπόγεια εγκατάσταση και ανέλκυση µε ειδικό
µηχανισµό3.

http://www.sulo.de
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Όσον αφορά τη βελτίωση της καθηµερινότητας του δηµότη:
 τη µεγιστοποίηση της διευκόλυνσης των δηµοτών αλλά και των εργαζοµένων

στις ΥΚ,
 την ελαχιστοποίηση της όχλησης που προκαλείται τόσο στο γενικότερο

περιβάλλον όσο και στην καθηµερινότητα των δηµοτών, και
 την προσβασιµότητα προς αυτούς.

Τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (ΓΣΠ) αποτελούν εργαλείο για την
εισαγωγή, επεξεργασία και αξιολόγηση δεδοµένων για την ΠρΑ των απορριµµάτων,
µέσω της ψηφιακής χαρτογραφικής απεικόνισης. Τα ΓΣΠ έχουν ευρύ πεδίο εφαρµογών
(π.χ. στη χαρτογραφία, ωκεανογραφία, γεωµορφολογία, σεισµολογία, κ.ά.) και έχουν
χρησιµοποιηθεί ως εργαλεία διαχείρισης οιασδήποτε χωρικής πληροφορίας και λήψης
αποφάσεων σε διάφορους τοµείς (όπως η διαχείριση των δικτύων κοινής ωφέλειας,
κτηµατολογικών δεδοµένων, µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων, κ.ά). Ένα ΓΣΠ είναι
ένα ηλεκτρονικό σύστηµα, ικανό να ενσωµατώσει, αποθηκεύσει, προσαρµόσει,
αναλύσει και παρουσιάσει γεωγραφικά-συσχετισµένες πληροφορίες. Σε επίπεδο
διαχείρισης απορριµµάτων έχει χρησιµοποιηθεί για τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, τόσο για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων, όσο και
κάδων απορριµµάτων. Αρκετοί δήµοι της Ελλάδας, όπως ο δήµος Αθηναίων, έχουν
µελετήσει ή αναπτύξει τη χρήση των ΓΠΣ για τη χωροθέτηση των κάδων και τη
βελτιστοποίηση της δροµολόγησης των απορριµµατοφόρων οχηµάτων [19, 20].
Β8.2.2. Ψηφιακή χαρτογραφική
πληροφοριών

απεικόνιση

και

γεωγραφικά

συστήµατα

Περιγραφή
Η καταγραφή των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών που αφορούν στην ΠΑ,
ειδικά στις αστικές περιοχές, είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για τη
βελτιστοποίηση της διαχείρισής τους. Η καταγραφή αυτή διευκολύνει την οργάνωση
των ΥΚ και των ΥΔΑ αφού απεικονίζει την πραγµατική κατάσταση και τα προβλήµατα
της αποκοµιδής των απορριµµάτων (αλλά και διευκολύνει και την ολοκληρωµένη ΔΑ
σε περιφερειακό επίπεδο).
Η εισαγωγή και παρουσίαση όλων αυτών των χωρικά µεταβαλλόµενων πληροφοριών
που επηρεάζουν έµµεσα ή άµεσα τη ΔΑ και την ατοµική ή/και συλλογική συµπεριφορά
των πολιτών, προσφέρει σε κάθε αρµόδια υπηρεσία τη δυνατότητα να αναλύσει τα
διαθέσιµα στοιχεία, να αναγνωρίσει και να σχεδιάσει λύσεις αντιµετώπισης των
υφισταµένων προβληµάτων. Η χρήση ΓΣΠ προσφέρει τη δυνατότητα βελτιστοποίησης
µιας πλειάδας παραµέτρων και επιπτώσεων της ΔΑ, που αφορούν είτε το περιβάλλον
(π.χ. µείωση της όχλησης από τη τοποθέτηση των κάδων, ελαχιστοποίηση της
συνεισφοράς των απορριµµάτων στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, ελαχιστοποίηση της
αέριας ρύπανσης που προκαλείται από την ανεξέλεγκτη καύση των στερεών
αποβλήτων), είτε το συνολικό ή επιµέρους κόστος σε συνδυασµό µε της
αποτελεσµατικότητα και απόδοση της λειτουργίας ή υπηρεσίας
(π.χ.
αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών των ΟΤΑ), είτε συνδυασµό των παραπάνω µε
στόχο την αειφορία (π.χ. ανάκτηση ενέργειας από τα απόβλητα συνδυαστικά µε
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µείωση του κόστους) [19, 20].
Στόχοι
Συγκεκριµένα, η ανάπτυξη ενός ΓΣΠ στην υπηρεσία της ΔΑ σε τοπικό επίπεδο
στοχεύει σε [19, 20]:
♦ βελτιστοποίηση της χωροθέτησης των κάδων,
♦ βελτιστοποίηση των δροµολογίων αποκοµιδής,
♦ σχεδιασµό και εφαρµογή προγραµµάτων ανάκτησης υλικών,
♦ εσωτερική και εξωτερική «οροθέτηση επιδόσεων» των ΥΚ µε τη χρήση δεικτών
αξιολόγησης (benchmarking) προς αναβάθµιση της λειτουργίας και
λειτουργικότητας τους και τελικώς της απόδοσης και αποδοτικότητάς τους,
♦ προετοιµασία της ΥΚ και της περιοχής µελέτης για την εφαρµογή ενός
προγράµµατος Pay-As-You-Throw (PAYT) (βλ. Μέρος Δ’),
♦ ανάπτυξη µιας βάσης συγκριτικής αξιολόγησης αποδοτικότητας για τη διαχρονική
αναγνώριση των αποτελεσµάτων ενός προγράµµατος PAYT,
♦ διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων για χωροθέτηση των εγκαταστάσεων,
♦ επιλογή της βέλτιστης λύσης µέσω πολυκριτηριακής ανάλυσης,
♦ µείωση της όχλησης από την τοποθέτηση των κάδων, και
♦ αύξηση της διευκόλυνσης προς τους δηµότες.
Δυνητικά στοιχεία χαρτογραφικής απεικόνισης στην υπηρεσία της ΔΑ
Αντικείµενο του σχεδίου αποτελεί η απεικόνιση σε ψηφιακή µορφή κυρίως των
παρακάτω [19, 20]:
♦ Χρήσεις οικοπέδων-κτιρίων (Εικόνα Β8).
♦ Μέση ηµερήσια ΠΑ ανά κτίριο (Εικόνα Β9).
♦ Χωροθέτηση κάδων τόσο για σύµµεικτα απορρίµµατα όσο και για ανακυκλώσιµα
(Εικόνα Β10).
♦ Παραγωγοί εξω-οικιακών απορριµµάτων (Εικόνα Β11).
♦ Διαστασιολόγηση και δροµολόγηση απορριµµατοφόρων οχηµάτων.
♦ Προκαλούµενη όχληση λόγω της αποκοµιδής.

Εικόνα Β8. Παράδειγµα χαρτογραφικής απεικόνισης των χρήσεων γης στον αστικό
ιστό.
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Εικόνα Β9. Παράδειγµα χαρτογραφικής απεικόνισης της µέσης ηµερήσιας ΠΑ ανά
κτίριο.

Εικόνα Β10.

Παράδειγµα χαρτογραφικής απεικόνισης των θέσεων κάδων µε
ταυτόχρονη ταξινόµηση τους κατά είδος και χωρητικότητα.

Εικόνα Β11.

Παράδειγµα χαρτογραφικής απεικόνισης του αριθµού καταστηµάτων
ανά κτίριο.
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Β8.2.3. Τοποθέτηση/χωροθέτηση για µείωση της όχλησης και αύξηση της
διευκόλυνσης προς τους πολίτες
Για την εκτίµηση της όχλησης που προκαλούν οι κάδοι στους κατοίκους αστικών
περιοχών, εισάγονται δείκτες όχλησης που εξαρτώνται από µια σειρά παραµέτρων,
όπως ο τοπικός πληθυσµός, η απόσταση µεταξύ των κάδων και η απόσταση των κάδων
από τα κτιριακά συγκροτήµατα. Οι δείκτες αποτελούν χρήσιµο εργαλείο για τις ΥΚ
που ενδιαφέρονται να ελαχιστοποιήσουν την προκαλούµενη όχληση από τη
χωροθέτηση των κάδων απορριµµάτων προς τους δηµότες τους. Τέλος, µπορεί να
χρησιµοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση της δροµολόγησης των απορριµµατοφόρων
οχηµάτων µε ταυτόχρονη ικανοποίηση των δηµοτών.
Σε επίπεδο δηµοτών παρατηρείται η απαίτηση οι κάδοι να τοποθετούνται σε κοντινή
απόσταση από τις οικίες ώστε η διάθεση των απορριµµάτων να µην αποτελεί
παράγοντα φόρτισης της καθηµερινής ζωής των δηµοτών, και από την άλλη
παρατηρείται άρνηση αποδοχής των κάδων άµεσα µπροστά στις οικίες λόγω της
όχλησης που προκαλούν είτε αισθητικά είτε σε πραγµατικές διαστάσεις, γεγονός που
δύναται να µειώσει την αξία των ακινήτων και ολόκληρης της περιοχής [21].
Οι οχλήσεις που µπορούν να προκληθούν από τη χωροθέτηση των κάδων είναι:
 Οσµές.
 Ξεχείλισµα κάδων.
 Ανάπτυξη µικρο-οργανισµών.
 Ανάπτυξη µικροβίων.
 Εστία τρωκτικών.
 Ηχορύπανση κατά την εκκένωση.
 Κακή αισθητική.
 Κατάληψη θέσεων στάθµευσης.

H τοποθέτηση ενός κάδου προς ικανοποίηση των αναγκών µιας Οικιστικής Μονάδας4
(ΟΜ) εξαλείφοντας τη δυσαρέσκεια των διαµενόντων σε αυτήν ενδέχεται να
προκαλέσει αντιδράσεις στους διαµένοντες σε άλλες κοντινά προσκείµενες µονάδες. Η
χωροθέτηση των κάδων σε µια περιοχή πρέπει να λαµβάνει υπόψη:
 τη διευκόλυνση-εξυπηρέτηση των κατοίκων (µεγιστοποίηση),
 την εύκολη πρόσβαση σε αυτούς (µεγιστοποίηση),
 την προκαλούµενη όχληση (ελαχιστοποίηση),
 τις µετακινήσεις των οχηµάτων από κάδο σε κάδο (µεγιστοποίηση),
 τη µοντελοποίηση χωροθέτησης, και
 τη δικαιότητα της χωροθέτησης ως προς τους πολίτες.

αντιµετωπίζοντας τις ΟΜ τόσο ξεχωριστά όσο και ως σύνολο. Στη λήψη απόφασης
σχετικά µε την χωροθέτηση των κάδων θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η

Με τον όρο οικιστική µονάδα χαρακτηρίζεται οποιοσδήποτε τύπος κατοικιών (πολυκατοικία ή
µονοκατοικία) µε µία κοινή είσοδο.
4
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χωρητικότητα των κάδων.
Στην Εικόνα Β12 αναπαρίσταται γραφικά ένα επιµέρους σύστηµα ΟΜ και κάδων. Οι
κάτοικοι των ΟΜ εξυπηρετούνται από τον κάδο 1 και οι αποστάσεις τους από τη θέση
του κάδου είναι d11, d12 και d13 αντίστοιχα. Η παράµετρος b µπορεί να ορισθεί ως «σηµείο
διευκόλυνσης» και αντιπροσωπεύει τη µέγιστη απόσταση που εξακολουθεί η απόρριψη
των απορριµµάτων να είναι βολική για τους πολίτες. Η παράµετρος D είναι η
απόσταση µεταξύ δύο συνεχόµενων σηµείων τοποθέτησης κάδων, π.χ. D12 η απόσταση
µεταξύ σηµείων 1 και 2 [21].
Οι παρακάτω περιορισµοί προτείνονται για βελτιστοποίηση του ζητήµατος όχλησηδιευκόλυνση από του κάδους, δηλαδή ελαχιστοποίηση της όχλησης και διατήρησηµεγιστοποίηση της διευκόλυνσης των κατοίκων σε αποδεκτό επίπεδο.

Εικόνα Β12.

α.

Σχηµατική αναπαράσταση ΟΜ – κάδων.

d ij ≤ b , η απόσταση µεταξύ της ΟΜ και του σηµείου τοποθέτησης των κάδων,
έχει ως άνω όριο το σηµείο διευκόλυνσης.

β.

D jk ≥ a , η απόσταση µεταξύ δύο σηµείων τοποθέτησης κάδων, a είναι µια
σταθερά που καθορίζεται από δύο παραµέτρους.
- Αθροιστική χωρητικότητα (Cj + Ck) των κάδων σε δύο σηµεία τοποθέτησης
τους (j και k).
- Αριθµός (n) των σηµείων τοποθέτησης κάδων στη µελετώµενη περιοχή.

Εισάγεται η συνάρτηση P µετατρέποντας το πρόβληµα ελαχιστοποίησης σε
µαθηµατικό πρόβληµα ελαχιστοποίησης [20]:

 1 1 
.
P = ∑ Pijk  ,
d D 
ijk
ij
jk


Πέρα από τους παραπάνω περιορισµούς αναγνωρίζονται και οι παρακάτω:
 Οι χώροι στάθµευσης δυσχεραίνουν και περιορίζουν την χωροθέτηση των κάδων.
 Η όχληση είναι ανάλογη της χωρητικότητας Cj των κάδων αλλά και της µεγίστης

δυνατής απόστασης του κάδου b, από την οικιστική µονάδα.
 Ο διαθέσιµος χώρος για τοποθέτηση κάδων περιορίζεται από το πλάτος των

πεζοδροµίων και των προσκείµενων δρόµων.
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Β8.2.4. Δείκτες όχλησης
Με στόχο να απλοποιηθεί το παραπάνω πρόβληµα ελαχιστοποίησης εισάγονται 2
δείκτες [21].
♦ Δείκτης όχλησης: A = Π i ⋅

1

∑d
j

, όπου Πi ο πληθυσµός µιας ΟΜi και dij η

ij

απόσταση κάθε κάδου από την είσοδο αυτής. Για κάθε ΟΜ ο δείκτης αυτός
λαµβάνει συγκεκριµένη τιµή και εκτιµά την όχληση που προκαλείται από την
τοποθέτηση των κάδων στη συγκεκριµένη ΟΜ.
♦ Δείκτης

διευκόλυνσης: C = C ( max{d ij }) = {0,1} = {OXI , NAI } ,
i

ο

δείκτης

διευκόλυνσης C παίρνει τιµή ίση µε 1 (C = 1 = ΝΑΙ) όταν η απόσταση του πιο
αποµακρυσµένου κάδου από την ΟΜ είναι χαµηλότερη του σηµείου διευκόλυνσης
b. Στην αντίθετη περίπτωση λαµβάνει τη µηδενική τιµή.
Στο Παράρτηµα Α παρατίθεται case study υπολογισµού των δεικτών όχλησης και
διευκόλυνσης για πέντε περιοχές του Δήµου Καλαµαριάς του ΠΣΘ και της
χαρτογραφικής απεικόνισης τους µε χρήση ΓΣΠ για το έτος 2004.

Β9.

Αριθµός και χωρητικότητα µέσων προσωρινής αποθήκευσης

Ο αριθµός και η χωρητικότητα των ΜΠΑ εξαρτάται από τον ΡΠΑ, επιλέγεται
συνδυαστικά µε την πολιτική χωροθέτησης του εκάστοτε ΟΤΑ και καθορίζει τη
συχνότητα συλλογής. Ο αριθµός των κάδων εξαρτάται από την απαιτούµενη
χωρητικότητα, αλλά και η χωρητικότητα του κάθε κάδου χωριστά από τον αριθµό των
κάδων που θα τοποθετηθούν. Συγκεκριµένα, οι παράµετροι προς συνεκτίµηση στην
επιλογή των κάδων είναι:
 Κλιµατικές συνθήκες. Σε περιοχές µε ιδιαίτερα αυξηµένη θερµοκρασία τα

απορρίµµατα πρέπει να συλλέγονται συχνότερα προς µείωση των οχλήσεων που
ενισχύονται από την υψηλή θερµοκρασία.
 Εποχικές διακυµάνσεις – τουριστική κίνηση. Πρέπει να προβλέπεται η αύξηση της

παραγωγής λόγω τουριστικής κίνησης και να µη λαµβάνεται υπόψη µόνο ο µόνιµος
πληθυσµός, ώστε να αποφευχθεί υπερχείλιση των κάδων στις περιόδους αυξηµένης
τουριστικής κίνησης.
 Πληθυσµιακή πυκνότητα. Υψηλή πληθυσµιακή πυκνότητα απαιτεί µεγαλύτερη

συνολική χωρητικότητα κάδων των οποίων ο αριθµός εξαρτάται κατά το πλείστον
από την πολιτική της εκάστοτε δηµοτικής αρχής.
 Απαιτήσεις κατοίκων. Η µείωση της όχλησης και η αύξηση της διευκόλυνσης τους,

µε κύριο στόχο τη συµµόρφωση τους στον κανονισµό καθαριότητας, πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη.
 Πολιτική δηµοτικής αρχής - Συχνότητα συλλογής – Αισθητική. Αν και ο αριθµός και

η χωρητικότητα των κάδων καθορίζει τη συχνότητα συλλογής, το εναντίον πολλές
φορές µπορεί να συµβεί. Ανάλογα µε την συχνότητα συλλογής επιλέγονται και οι
κάδοι. Η αισθητική του χώρου, η οποία απαγορεύει την τοποθέτηση µεγάλου
αριθµού κάδων, ιδιαιτέρως σε κοντινή απόσταση µεταξύ τους, λαµβάνεται επίσης
υπόψη κατά την επιλογή των κάδων.
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 Αυξοµείωση ΠΑ τα σαββατοκύριακα. Ανάλογα την περιοχή και τις δραστηριότητες

που διενεργούνται σε αυτήν, η ΠΑ δύναται να µεταβάλλεται. Στόχος είναι η
αποφυγή της υπερχείλισης των κάδων στην περίπτωση αυξηµένης ΠΑ.
 Γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Σε περιοχές δύσβατες ή µε στενούς δρόµους, τα κέντρα

συλλογής µειώνουν τον αριθµό των κάδων αλλά όχι και την απαιτούµενη
χωρητικότητα αυτών.

Β10.

Δροµολόγια οχηµάτων αποκοµιδής

Β10.1. Παράµετροι επίδρασης και στόχοι
Η οργάνωση των δροµολογίων αποκοµιδής εξαρτάται από διάφορους παραµέτρους,
µεταξύ των οποίων, οι πιο σηµαντικοί είναι:
Τεχνικά χαρακτηριστικά οχήµατος:
♦ Τύπος (πρέσα, µύλος, δορυφορικό, γερανοφόρο, κ.λπ.)
♦ Απαιτούµενο µέγεθος πληρώµατος.
♦ Χωρητικότητα.
♦ Ηλικία.
Γεωγραφικά χαρακτηριστικά του δήµου:
♦ Τοπογραφικά όρια.
♦ Φυσικά εµπόδια.
♦ Γεωγραφικές ιδιαιτερότητες (στους λόφους τα οχήµατα πρέπει να εκκινούν τη
συλλογή από το υψηλότερο σηµείο και να κατεβαίνουν όσο αυξάνει το φορτίο
τους).
Χαρακτηριστικά οδικής κυκλοφορίας:
♦ Οδοσήµανση εντός των ορίων του δήµου.
♦ Κυκλοφοριακή κίνηση.
♦ Κεντρικές οδικές αρτηρίες.
♦ ΚΟΚ.
♦ Δύσβατοι οδοί.
♦ Στενοί οδοί, όπου η προσέλευση των οχηµάτων είναι αδύνατη ή απαιτεί οχήµατα
µικρών διαστάσεων.
Χωροθέτηση κάδων:
♦ Σηµεία χωροθέτησης των κάδων.
♦ Θέσεις παραγωγών απορριµµάτων.
♦ Περιοχές εµπορικής/βιοτεχνικής/βιοµηχανικής δραστηριότητας.
♦ Είδος παραγωγών απορριµµάτων (οικίες, νοσοκοµεία, εµπορικά κέντρα, ιδρύµατα,
πάρκα, κ.λπ.)
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Στοιχεία του λοιπού ΣΔΑ:
♦ Συχνότητα συλλογής.
♦ Ωράρια εργασίας και συλλογής.
♦ Διάρκεια αποκοµιδής, απαίτηση ισοκατανοµής, όσο αυτό είναι δυνατόν.
♦ Θέση του τελευταίου κάδου που εκκενώνεται πρέπει να είναι η δυνατόν
κοντινότερη προς το χώρο διάθεσης.
♦ Σηµείο εκκίνησης οχηµάτων.
♦ Χώρος διάθεσης απορριµµάτων (σταθµός µεταφόρτωσης, κέντρο διαλογής ή/και
ανάκτησης, µονάδα επεξεργασίας, χώρος τελικής διάθεσης).
Λοιπά χαρακτηριστικά:
♦ Φορτίο που θα οδηγηθεί προς διάθεση.
♦ Ταχύτητα συλλογής που εξαρτάται από την πυκνότητα χωροθέτησης των κάδων
απορριµµάτων (ή της κατανοµής των παραγωγών απορριµµάτων).
Τα βασικότερα βήµατα για τον καθορισµό των δροµολογίων είναι:
♦ Χαρτογραφική απεικόνιση των παραγωγών απορριµµάτων, των θέσεων των
κάδων και της αναµενόµενης ποσότητας απορριµµάτων για συλλογή.
♦ Ανάλυση των δεδοµένων και πληροφοριών, αναπαραγωγή πινάκων πληροφοριών.
♦ Χαρτογραφική απεικόνιση των τοπογραφικών ορίων, φυσικών εµποδίων και
σήµανσης των δρόµων εντός των ορίων του δήµου.
♦ Προκαταρκτικός σχεδιασµός των δροµολογίων.
♦ Αξιολόγηση των προκαταρκτικών δροµολογίων και ανάπτυξη αναθεωρηµένων.
Στόχος του σχεδιασµού των δροµολογίων θα πρέπει να είναι:
♦ Συλλογή όλων των απορριµµάτων.
♦ Ελαχιστοποίηση της καλυπτόµενης απόστασης από τα οχήµατα αποκοµιδής.
♦ Ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου αποκοµιδής (µε ταυτόχρονη µείωση των
νεκρών χρόνων).
♦ Ελαχιστοποίηση του κόστους αποκοµιδής.
♦ Περιορισµός της αντίδρασης των πολιτών.
♦ Περιορισµός της ηχορύπανσης.
♦ Ελαχιστοποίηση του αριθµού των οχηµάτων προς δροµολόγηση.
♦ Ελαχιστοποίηση των διαδροµών κάθε οχήµατος.
♦ Ελαχιστοποίηση του απαιτούµενου προσωπικού αποκοµιδής.
Σωστός σχεδιασµός των δροµολογίων, όπως προαναφέρθηκε, ελαχιστοποιεί τι
διαδροµές ανά δροµολόγιο, γεγονός σηµαντικό διότι έτσι περιορίζονται οι εκποµπές
καυσαερίων στην ατµόσφαιρα, µειώνεται η όχληση στην οδική κυκλοφορία,
µειώνονται οι ηχητικές οχλήσεις και εξοικονοµούνται καύσιµα και ηµεροµίσθια.
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Β10.2. Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών και πολυκριτηριακή ανάλυση
των βέλτιστων εναλλακτικών σεναρίων δροµολόγησης
Στην περίπτωση της βελτιστοποίησης της δροµολόγησης των απορριµµατοφόρων
οχηµάτων, τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιµοποιούνται κατά την πολυκριτηριακή
ανάλυση είναι:
♦ τα σηµεία όπου χωροθετούνται οι κάδοι που θα εξυπηρετηθούν κατά την
αποκοµιδή,
♦ το είδος των κάδων
απορριµµάτων), και

(υλικό,

χωρητικότητα,

ανακύκλωσης,

ανάµεικτων

♦ τα χαρακτηριστικά του τµήµατος του αστικού οδικού δικτύου (οδός, αριθµός,
µονόδροµοι, δρόµοι διπλής κατεύθυνσης).
Για τη βελτιστοποίηση της δροµολόγησης των απορριµµατοφόρων οχηµάτων
επιλέγονται, υπολογίζονται και αναπαρίστανται γεωγραφικά [20, 21]:
α) τα σηµεία όπου θα σταµατήσει το απορριµµατοφόρο όχηµα για να εκκενώσει
τους κάδους (Εικόνα Β13),
β) η προς βελτιστοποίηση µεταβλητή (διαδροµή, χρόνος δροµολόγησης), και
γ) η βέλτιστη διαδροµή του απορριµµατοφόρου οχήµατος (Εικόνα Β14).

Εικόνα Β13.

Παράδειγµα χαρτογραφικής απεικόνισης διαφόρων πληροφοριών που
λαµβάνονται υπόψη για τη βελτιστοποίηση της δροµολόγησης ενός
απορριµµατοφόρου οχήµατος.
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Εικόνα Β14.

Β11.

Παράδειγµα
χαρτογραφικής
απεικόνισης
δροµολογίου απορριµµατοφόρου οχήµατος.

βελτιστοποιηµένου

Αξιολόγηση υπηρεσιών καθαριότητας

Β11.1. Γενικά
Η αξιολόγηση των ΣΑΑ και η αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των ΥΚ των ΟΤΑ
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη σύγκριση συµφωνηµένων δεικτών αξιολόγησης, οι
οποίοι περιγράφουν συγκεκριµένους τοµείς του ολικού ΣΑΑ, από διοικητικό έως
λειτουργικό επίπεδο [22-24]. Η µέθοδος καλείται «Benchmarking» (οροθέτηση
επιδόσεων ή συγκριτική ανάλυση (αξιολόγηση) επιδόσεων) και η εφαρµογή της είναι
ήδη γνωστή διεθνώς κυρίως στις ιδιωτικές εταιρίες.
Οι στόχοι της µεθόδου είναι η ανεύρεση καλύτερων τρόπων και µεθόδων να εκτελεστεί
το έργο των υπηρεσιών. Συγκεκριµένα το Benchmarking είναι µια διαδικασία
εξεύρεσης, κατανόησης και προσαρµογής των καλύτερων πρακτικών, τόσο µέσα από
την ίδια ΥΚ, όσο και από άλλες αντίστοιχες ώστε να επιτευχθεί βελτίωση και αύξηση
της αποδοτικότητας-παραγωγικότητας. Αυτό περιλαµβάνει αξιολόγηση και σύγκριση
διαδικασιών, βοηθώντας µʹ αυτόν τον τρόπο µία υπηρεσία να καθορίσει νέους στόχους
και πρότυπα, τα οποία βελτιώνουν και προσθέτουν αξία στις διαδικασίες του,
παρέχοντας καλύτερη απόδοση και βελτιωµένη ποιότητα [25-27].
Οι υποχρεώσεις των ΟΤΑ για προστασία του περιβάλλοντος αυξάνονται. Οι ΟΤΑ
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θέλουν να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους αλλά ταυτόχρονα να
περιορίσουν το κόστος. Η ανάγκη οικονοµικής και διαχειριστικής διαφάνειας απέναντι
στο κράτος όσο και στους πολίτες αποτελεί απαίτηση. Συχνά οι ΟΤΑ χρησιµοποιούν τα
νοµικά επιτρεπτά επίπεδα, ως σταθερές για αξιολόγηση που αφορά την
περιβαλλοντική ποιότητα. Βάση αυτών των επιπέδων θέτονται και οι στόχοι (π.χ. όρια
εκποµπών). Παρόλα αυτά ειδικά όταν αναφερόµαστε στο κόστος για την προστασία
του περιβάλλοντος ή στην ικανοποίηση των απαιτήσεων και αναγκών των πολιτών, οι
ΟΤΑ αδυνατούν να περιγράψουν ή να ποσοτικοποιήσουν την αποτελεσµατικότητα των
υπηρεσιών τους. Η σύγκριση µε άλλους ΟΤΑ έρχεται να τους βοηθήσει να
αξιολογήσουν τις προσπάθειες τους και να αναγνωρίσουν τα κενά στις εφαρµοζόµενες
πρακτικές [24].

Β11.2. Στάδια Benchmarking
Η διαδικασία του Benchmarking ακολουθεί µια σειρά ενεργειών-στάδια. Κάθε στάδιο
πρέπει να ολοκληρώνεται πριν ακολουθήσει το επόµενο στο επόµενο. Τα στάδια αυτά
είναι γενικά τα εξής [26]:


Προσδιορισµός και κατανόηση των διαδικασιών.



Καθορισµός του τι θα πρέπει να µετρηθεί.



Επιλογή του είδους των µετρήσεων που θα χρησιµοποιηθεί.



Προσδιορισµός σε ποιους και σε τι θα γίνουν οι µετρήσεις.



Συλλογή στοιχείων.



Ανάλυση των στοιχείων και εντοπισµός αποκλίσεων.



Καθορισµός στόχων και ανάπτυξη σχεδίου δράσης.



Παρακολούθηση και έλεγχος διαδικασιών.

Β11.3. Είδη Βenchmarking
Υπάρχουν τέσσερις τύποι benchmarking [22-26]:
Benchmarking Διαδικασιών επικεντρώνεται σε συγκεκριµένες διαδικασίες και
λειτουργικά συστήµατα. Μπορεί να εξετάζει π.χ. τις υπηρεσίες στον πελάτη, την
τιµολόγηση ή τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού. Το Benchmarking Διαδικασιών
στοχεύει στο να προσδιορίσει τα πιο αποτελεσµατικά λειτουργικά συστήµατα από
άλλες επιχειρήσεις/οργανισµούς, οι οποίοι έχουν παρόµοια δραστηριότητα ή παρέχουν
παρόµοιες υπηρεσίες.
Benchmarking Επιδόσεων είναι ʺανταγωνιστικόʺ benchmarking και επιτρέπει στους
φορείς να εκτιµήσουν τις ανταγωνιστικές τους θέσεις µε συγκρίσεις υπηρεσιών, ή
ακόµη και προϊόντων. Είναι επίσης γνωστό ως benchmarking άµεσων ανταγωνιστών
(direct competitors). Αυτή η εφαρµογή επικεντρώνεται σε στοιχεία όπως η τιµή, η
ποιότητα, η ταχύτητα, η αξιοπιστία και άλλα χαρακτηριστικά επίδοσης.
Στρατηγικό Benchmarking εξετάζει πως ανταγωνίζονται οι υπηρεσίες µεταξύ τους.
Αφορά κυρίως την αναζήτηση καλών πρακτικών που επέτρεψαν στους έχοντες υψηλές
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επιδόσεις να είναι επιτυχηµένοι. Επηρεάζει κυρίως τα µακροπρόθεσµα σχέδια µιας
υπηρεσίας και τα θετικά αποτελέσµατα φαίνονται µε πιο αργούς ρυθµούς απʹ ότι στο
Benchmarking Διαδικασιών.
Επιπρόσθετα µε αυτούς τους τρεις βασικούς τύπους benchmarking υπάρχει επίσης το
Εσωτερικό Benchmarking. Αφορά τη αναζήτηση καλών πρακτικών στο εσωτερικό της
υπηρεσίας και την προσπάθεια εγκαθίδρυσής τους σε σταθερή βάση σε ολόκληρη την
υπηρεσία.

Β11.4. Δείκτες αξιολόγησης υπηρεσιών καθαριότητας
Στη συνέχεια αναφέρονται µερικοί δυνητικοί δείκτες αξιολόγησης των ΥΚ,
κατηγοριοποιηµένοι σε τρεις οµάδες: (α) αποκοµιδή, (β) τελική διάθεση και (γ)
καθαριότητα οδών.
Β11.4.1. Αποκοµιδή απορριµµάτων
Δείκτες φόρτου εργασίας: Παρέχουν µέτρηση του φόρτου εργασίας – επιτρέπουν
διαχρονική σύγκριση – παρέχουν δεδοµένα για τον υπολογισµό του µοναδιαίου
κόστους.
y

Αριθµός πολιτών που εξυπηρετούνται.

y

Αριθµός νοικοκυριών που εξυπηρετούνται.

y

Πυκνότητα πληθυσµού.

y

Πυκνότητα νοικοκυριών.

y

Ποσοστό αστικής περιοχής.

y

Ποσοστό εµπορικής δραστηριότητας.

y

Τόνοι που παράγονται (ετησίως, εβδοµαδιαίως, ηµερησίως).

y

ΠΑ ανά άτοµο.

y

ΠΑ ανά στρέµµα.

y

ΠΑ ανά στρέµµα και νοικοκυριό.

y

ΠΑ ανά στρέµµα και άτοµο.

y

Ποσοστό βιοµηχανικής παραγωγής.

y

Ποσοστό αγροτικής παραγωγής.

y

Ποσοστό εµπορικής παραγωγής.

y

Αριθµός υπαλλήλων (διοικητικών και εργατών).

y

Αριθµός υπαλλήλων / κάτοικο.

y

Αριθµός υπαλλήλων ανά νοικοκυριό.

y

Αριθµός υπαλλήλων ανά στρέµµα.

y

Αριθµός υπαλλήλων ανά νοικοκυριό και στρέµµα.

y

Αριθµός οχηµάτων.

y

Αριθµός οχηµάτων / κάτοικο.

y

Αριθµός οχηµάτων ανά νοικοκυριό.
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y

Αριθµός οχηµάτων ανά στρέµµα.

y

Αριθµός οχηµάτων ανά κάτοικο (ή τόνο) και στρέµµα.

y

Αριθµός οχηµάτων ανά νοικοκυριό και στρέµµα.

y

Συχνότητα αποκοµιδής.

y

Σύνθεση στερεών αποβλήτων.

y

Κλιµατολογικές συνθήκες.

y

Έδαφος.

y

Μέσος µισθός υπαλλήλων.

y

Είδος φορέα αποκοµιδής.

y

Συνολικά χιλιόµετρα δροµολογίων.

y

Αριθµός πληρώµατος σε κάθε όχηµα.

y

Είδη κάδων.

y

Είδη οχηµάτων.

Δείκτες αποτελεσµατικότητας: Προσδιορίζουν ποσοτικά εάν επιτεύχθηκαν οι στόχοι
της υπηρεσίας.
y

Ποσοστό προγραµµατισµένων δροµολογίων που δεν έγιναν.

y

Ποσοστό δροµολογίων που δεν ολοκληρώθηκαν σύµφωνα µε το πρόγραµµα.

y

Ποσοστό δρόµων που κρίνονται ως καθαροί (στόχοι υπηρεσίας).

y

Μέσος όρος ικανοποίησης πελατών.

y

Αριθµός παραπόνων πελατών.

Δείκτες αποδοτικότητας
y

Κόστος ανά τόνο απορριµµάτων που συλλέχθηκαν.

y

Κόστος ανά άτοµο.

y

Κόστος ανά άτοµο και τόνο συλλογής.

y

Κόστος ανά νοικοκυριό.

y

Κόστος ανά στρέµµα (ή χιλιόµετρο δροµολογίων).

y

Κόστος ανά νοικοκυριό και στέµµα (ή χιλιόµετρο δροµολογίων).

y

Κόστος ανά άτοµο και στρέµµα (ή χιλιόµετρο δροµολογίων).

y

Τόνοι συλλογής ανά υπάλληλο συλλογής.

y

Τόνοι συλλογής ανά όχηµα.

y

Αριθµός διοικητικών / αριθµό εργατοϋπαλλήλων αποκοµιδής.

y

Μέσος όρος νοικοκυριών ή ατόµων ανά χιλιόµετρο διαδροµής αποκοµιδής.

y

Ποσοστό ανακυκλώσιµων που ανακυκλώνονται.

Β11.4.2. Διάθεση στερεών αποβλήτων
Δείκτες φόρτου εργασίας
y

Αριθµός προσωπικού.

y

Αριθµός προσωπικού ανά νοικοκυριό ή ανά άτοµο που εξυπηρετείται ή ανά τόνο
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που δέχεται ο χώρος.
y

Αριθµός οχηµάτων.

y

Τόνοι που διατίθενται στο χώρο.

y

Πραγµατικοί τόνοι που υπέστησαν επεξεργασία σε µια χρονική περίοδο.

y

Μέσος όρος απορριµµάτων που υπόκεινται σε επεξεργασία ηµερησίως.

y

Όγκος της του χώρου διάθεσης που χρησιµοποιήθηκε.

y

Σύνθεση απορριµµάτων που διατίθενται στο χώρο.

y

Είδος φορτηγού χώρου.

y

Είδος και όγκος κάλυψης χωµατερής.

y

Είδη ελέγχων ρύπανσης.

y

Κλιµατολογικές συνθήκες.

y

Μελλοντική χρήση χωµατερής (αριθµός τόνων υπολειπόµενης).

y

Δυναµικότητα (χωρητικότητα).

y

Όγκος ηµερήσιας επεξεργασίας (σε τόνους).

y

Αριθµός ετών λειτουργίας.

Δείκτες αποτελεσµατικότητας
y Ποσοστό ηµερών που τα περιβαλλοντικά πρότυπα τηρούνται (απόπλυση
επιφανειακά ύδατα, υπόγεια ύδατα, επιβλαβή αέρια) -> εκτιµά τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις.
y Τόνοι τοξικών υλικών ως ποσοστό του συνόλου των υλικών που εναποτίθενται στο
χώρο -> εκτιµά τη ζηµία στο έδαφος.
y Ποσοστό ανεξάρτητων
ηχορύπανση.
y

επιθεωρήσεων

που

ανιχνεύουν

οσµές,

µπάζα,

ή

Αριθµός παραπόνων πολιτών.

y Δαπάνες για ανθρώπινους τραυµατισµούς ή υλικές ζηµιές εξ αιτίας της
λειτουργίας του χώρου.
y

Έσοδα από τη διάθεση.

y Έσοδα ανά άτοµο ή νοικοκυριό ή τόνο-> δηλώνει την οικονοµική συνεισφορά του
χώρου.
y

Ποσοστό εσόδων ως προς τα συνολικά έξοδα.

Δείκτες αποδοτικότητας
y

Κόστος ανά τόνο απορριµµάτων που επεξεργάστηκαν ή διατέθηκαν προς ταφή.

Β11.4.3. Καθαριότητα δρόµων
Δείκτες φόρτου εργασίας
y

Αριθµός προσωπικού.

y

Αριθµός προσωπικού ανά άτοµο.

y

Αριθµός προσωπικού ανά άτοµο και χιλιόµετρο δρόµων.

y

Αριθµός προσωπικού ανά χιλιόµετρο δρόµων.
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y

Αριθµός οχηµάτων.

y

Αριθµός οχηµάτων ανά άτοµο.

y

Αριθµός οχηµάτων ανά άτοµο και χιλιόµετρο δρόµων.

y

Αριθµός οχηµάτων ανά χιλιόµετρο δρόµων.

y

Αριθµός οδικών χιλιοµέτρων που καθαρίζονται.

y

Τόνοι απορριµµάτων που συλλέγονται.

y

Τόνοι ανά οδικό χιλιόµετρο.

y

Συχνότητα καθαρισµών των δρόµων ανά χρονική περίοδο.

y

Οδικά χιλιόµετρα προς καθαρισµό.

y

Έδαφος.

y

Κλιµατολογικές συνθήκες.

y

Κυκλοφοριακή κίνηση οχηµάτων.

y

Κίνηση πεζών.

y

Συνθήκες παρκαρίσµατος.

y

Πυκνότητα δόµησης.

y

Έκταση.

y

Πυκνότητα πληθυσµού.

Δείκτες αποτελεσµατικότητας
y

Ποσοστό σκουπισµάτων που δεν ολοκληρώθηκαν σύµφωνα µε το πρόγραµµα.

y

Μέσος όρος ικανοποίησης πολιτών.

y

Ποσοστό δρόµων που κρίθηκαν αποδεκτά καθαροί.

Δείκτες αποδοτικότητας
y

Κόστος ανά καθαρισµένο οδικό χιλιόµετρο.

y

Κόστος ανά τόνο απορριµµάτων που συλλέχθηκαν.

Β11.5. Πιθανά αποτελέσµατα του Benchmarking
Η εφαρµογή του Benchmarking µπορεί να επιφέρει µακροπρόθεσµα τα εξής
αποτελέσµατα:
1. y Ποσοτικοποίηση και µέτρηση της απόδοσης των ΥΚ.
2. y Βελτίωση της παραγωγικότητας, απόδοσης και αποδοτικότητας.
3. y Δηµιουργία ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.
4. y Προσδιορισµός βέλτιστων πρακτικών.
5. y Μείωση κόστους και κατανάλωσης χρόνου.
6. y Βελτίωση διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
7. y Επικέντρωση στα προβλήµατα και στα κενά της υπηρεσίας.
8. y Βελτίωση τεχνολογίας και αναβάθµιση τεχνογνωσίας
9. y Προσδιορισµός αναγκών εκπαίδευσης.
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Γ

Τύποι Παροχής Υπηρεσιών
Συλλογής Απορριµµάτων

Γ1. Εισαγωγή
Τα υφιστάµενα συστήµατα αποκοµιδής συχνά αδυνατούν να διαχειριστούν
αποτελεσµατικά τον παραγόµενο όγκο απορριµµάτων στα µεγάλα αστικά κέντρα
όπου ο πληθυσµός αυξάνεται ραγδαία. Συχνός τρόπος αντιµετώπισης του φαινοµένου
αυτού είναι η διάθεση των αποβλήτων σε ανεξέλεγκτες χωµατερές ή η ανεξέλεγκτη
καύση τους. Η βελτίωση του συστήµατος αποκοµιδής, πέρα από το ότι µπορεί να
ελαχιστοποιήσει αν όχι να εξαλείψει τα παραπάνω δυσµενή φαινόµενα, µπορεί να
οδηγήσει σε δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, να βελτιώσει το αστικό περιβάλλον και
να προστατεύσει την υγεία των δηµοτών.
Ο προσεχτικός σχεδιασµός της αποκοµιδής απορριµµάτων αποτελεί κρίσιµο
παράγοντα για την αποδοτική και αποτελεσµατική χρήση των διαθέσιµων πόρων. Ο
σχεδιασµός πρέπει να λάβει υπόψη παραµέτρους επίδρασης, όπως νοµοθεσία και
κανονισµούς, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, διαθέσιµους πόρους και κόστος, τον τύπο,
την ποσότητα και τις θέσεις παραγωγής και διάθεσης απορριµµάτων και τη δηµόσια
αποδοχή.
Κατά το σχεδιασµό του συστήµατος, πρώτο βήµα αποτελεί η διερεύνηση της
νοµοθεσίας και των κανονισµών σε δηµοτικό, νοµαρχιακό, περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων (προσωρινή αποθήκευση,
συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση). Η νοµοθεσία πιθανόν να φέρει
περιορισµούς, κίνητρα ή απαιτήσεις σχετικές µε τις δραστηριότητες που εντάσσονται
στο σύστηµα, όπως π.χ. να καθορίζει τον τύπο και το µέγεθος των οχηµάτων,
περιορισµούς µέσω του ΚΟΚ, περιορισµούς λόγω πολεοδοµίας και ρυµοτοµίας,
περιορισµούς δροµολογίων από πλευράς ώρας και δρόµων, απαιτήσεις ασφαλείας για
το προσωπικό, δηµότες και περιβάλλον.
Η ΤΑ πιθανόν να επιθυµεί να αναθέσει τη ΔΑ σε ιδιωτικό φορέα. Η λύση αυτή µπορεί
να ελαχιστοποιήσει τις επικαλύψεις µεταξύ διαφόρων δηµοτικών υπηρεσιών.
Σύµφωνα µε ΚΥΑ οικ. 114218/97 (ΦΕΚ 1016 Β) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και
γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» υπάρχουν συγκεκριµένες
τεχνικές προδιαγραφές για την προσωρινή αποθήκευση και µεταφορά των
απορριµµάτων, ως προσωρινή αποθήκευση νοείται «η τοποθέτηση των αποβλήτων σε
ορισµένο και κατάλληλο χώρο µέχρι να πραγµατοποιηθεί η συλλογή τους» [28]. Η
ευθύνη της προσωρινής αποθήκευσης εναπόκεινται στον κάτοχο ή νοµέα του χώρου
από όπου προέρχονται τα απόβλητα. Η οργάνωση των ΜΠΑ αναλαµβάνεται από τον
οικείο Δήµο ή Κοινότητα, εκτός της περίπτωσης µη δηµοτικών αποβλήτων, όπου η
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προσωρινή αποθήκευση αυτών συµπεριλαµβανοµένης των δαπανών γίνεται µε
ευθύνη του παραγωγού (ή/και τελευταίου κατόχου).(ΚΥΑ 69728/824, ΦΕΚ Α’ 358) [29].
Η διαφοροποίηση των υποδοχέων επιβάλλεται κατά κύριο λόγο από τη διαφοροποίηση
της τυπολογίας των κατοικιών και της παραγωγής των απορριµµάτων χωροταξικά. Η
οργάνωση της συλλογής είναι αρκετά σύνθετη, γιατί εµπεριέχει την επιλογή των
κατάλληλων ΜΠΑ και απορριµµατοφόρων οχηµάτων και το σχεδιασµό των
δροµολογίων, παραµέτρους που συνδέονται άµεσα µε τις αστικές οχλήσεις.

Γ2. Μέσα µεταφόρτωσης απορριµµάτων
Φορτηγά οχήµατα
Σύµφωνα µε τον ΚΟΚ, το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος στα τριαξονικά είναι 26 τόνοι
και στα τετραξονικά 33 τόνοι, σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Η χωρητικότητα
των απορριµµατοκιβωτίων που µεταφέρουν κυµαίνεται από 20 έως 30 κ.µ. [28, 30].
Συρµοί
Ο συρµός οχηµάτων αποτελείται από το φορτηγό όχηµα και το ρυµουλκούµενο,
Συναντιέται και ως αρθρωτό όχηµα, αποτελούµενο από το όχηµα τύπου ελκυστήρα και
το ηµι-ρυµουλκούµενο ή επικαθήµενο όχηµα. Το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος κατά
ΚΟΚ, είναι 38 τόνοι και στις δύο κατηγορίες σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Οι
συρµοί οχηµάτων χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά 2-3 απορριµµατοκιβωτίων, εκτός
της περίπτωσης των αρθρωτών που είναι κατάλληλο για τη µεταφορά µόνο ενός
απορριµµατοκιβωτίου [28, 30].
Φορτηγίδες
Η φορτηγίδα χρησιµοποιείται για ποτάµιες και θαλάσσιες µεταφορές απορριµµάτων.
Είναι κατάλληλες για τη µεταφορά από τα νησιά.

Γ3.

Συµβατικά µέσα προσωρινής αποθήκευσης

Τα ΜΠΑ των απορριµµάτων που χρησιµοποιούνται είναι τα εξής:

Γ3.1.

Σάκοι

Στις ΗΠΑ οι σάκοι απορριµµάτων αποτελούν το 2,4% του συνόλου των απορριµµάτων.
Η τάση είναι η χρήση ανακυκλώσιµων σάκων, το ποσοστό όµως αυτού του υλικού
καθορίζει και την ανθεκτικότητα στη χρήση. Όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα σε
ανακυκλώσιµο υλικό τόσο µειώνεται η ανθεκτικότητα των σάκων. Περιεκτικότητα
πάνω από 80% σε ανακυκλώσιµο πλαστικό µειώνει σηµαντικά την ανθεκτικότητα1.
Η ανθεκτικότητα του σάκου δεν εξαρτάται απόλυτα από το πάχος του αλλά και από το
υλικό κατασκευής του, χαρτί ή τον τύπο του πλαστικού. Η επιλογή τους πρέπει να
γίνεται µε τα παρακάτω κριτήρια:
1

http://www.inka.org.gr.
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 Τύπος πλαστικού κατασκευής. Το µεγαλύτερο ποσοστό των σάκων είναι
κατασκευασµένο από τους 4 τύπους πολυαιθυλενίου (βλ. κεφ. Γ3.1.1).
 Πάχος τοιχωµάτων.
 Ύπαρξη ανακυκλώσιµου υλικού.
 Ποσοστό οργανικών και υγρασίας στα απορρίµµατα.
Γ3.1.1. Πλαστικοί σάκοι
Οι πλαστικοί σάκοι (ανεξάρτητη χρήση ή σε συνδυασµό µε κάδους) συνήθως είναι
κατασκευασµένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής (HDPE) ή χαµηλής πυκνότητας (LDPE).
Οι σάκοι από LDPE καταναλώνουν περισσότερη ύλη παραγωγής από τις αντίστοιχες
από HDPE, ώστε να είναι ανθεκτικοί και κατάλληλοι για χρήση. Η νοµοθεσία ορίζει ότι
το πάχος τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 mm [28].
Οι σάκοι χαµηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου είναι λιγότερο ανθεκτικοί και µαλακοί,
εκτός από αυτούς που είναι από γραµµωτό χαµηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου, οι
οποίοι και είναι ανθεκτικοί στο σχίσιµο. Οι αντίστοιχοι υψηλής πυκνότητας είναι
σκληροί στην αφή και κάνουν θόρυβο σαν του χαρτιού. Στην αγορά κυκλοφορούν
διάφορα είδη και µεγέθη, για µικρά δοχεία παντός χρήσης, κουζίνας, για κάδους
απορριµµάτων και για απορρίµµατα κήπων.
Γ3.1.2. Χάρτινοι σάκοι
Οι χάρτινοι σάκοι απορριµµάτων για την αποθήκευση των σύµµεικτων απορριµµάτων
(όπως και των οργανικών) στη χώρα µας δεν ενδείκνυται λόγω του υψηλού ποσοστού
οργανικού κλάσµατος και υγρασίας (Εικόνα Γ1). Εντούτοις, στην παγκόσµια αγορά
διανέµονται χάρτινοι σάκοι µε διάφορες ανθεκτικότητες για τη συλλογή όλων των
κλασµάτων των απορριµµάτων.

Γ3.2.

Κάδοι

Οι κάδοι απορριµµάτων κατασκευάζονται από ανθεκτικό πλαστικό ή µέταλλο και
µπορεί να είναι τροχήλατοι (κυλιόµενοι) ή όχι. Στην Ελλάδα, χρησιµοποιούνται κατά
βάση µεταλλικοί και πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι χωρητικότητας που κυµαίνεται από
120 έως 1100 λίτρα.
Το σύστηµα των κάδων προσφέρει καλύτερη αισθητική και προστασία της δηµόσιας
υγιεινής από τους σάκους αλλά αυξάνει το κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών
καθαριότητας εξαιτίας των δαπανών για προµήθεια κάδων και συντήρηση αυτών. Το
σύστηµα αυτό αντιµετωπίζει προβλήµατα ως προς την χωροθέτηση των κάδων,
ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές.
Οι κάδοι εκκενώνονται είτε µε µηχανοποιηµένο (περίπτωση µεγάλων κάδων) είτε µε
χειρωνακτικό τρόπο (περίπτωση των µικρών δοχείων). Υπάρχει και η περίπτωση
συλλογής των ίδιων κάδων και η αντικατάστασή τους από άλλον άδειο και καθαρό.
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Εικόνα Γ1.

Χάρτινοι σάκοι απορριµµάτων.

Οι αστικές και αγροτικές περιοχές έχουν διαφορετικές ανάγκες όσον αφορά στην ΑπΑ.
Στις αγροτικές περιοχές πιθανόν η πιο οικονοµική µέθοδος, αλλά συγχρόνως και
αποδοτική να είναι η συλλογή µε χειρωνακτικό τρόπο από κοινούς κάδους. Αντίστοιχα
στις αστικές περιοχές όπου υπάρχει οδόστρωση, η χρήση των οχηµάτων αυτόµατης ή
ηµιαυτόµατης συλλογής δύναται να χρησιµοποιηθούν. Απαραίτητο είναι οι κάδοι να
είναι µε καλύµµατα, ώστε να κλείνουν και να αποφεύγεται ο παρασιτισµός από
έντοµα και τρωκτικά. Άλλοι παράµετροι προς συνεκτίµηση είναι η συντήρηση των
οχηµάτων, η συχνότητα συλλογής, το κόστος της διαχείρισης και τα έσοδα της
υπηρεσίας.
Θα πρέπει να προσδιορισθούν οι «πελάτες-παραγωγοί» που θα εξυπηρετηθούν και η
ποσότητα παραγωγής επί του παρόντος καθώς και να εκτιµηθεί πως αυτή θα
διαφοροποιηθεί στο µέλλον. Οι µελλοντικοί ρυθµοί παραγωγής µπορούν να
υπολογισθούν προσεγγιστικά συνεκτιµώντας τους παρακάτω παράγοντες:


ΠΑ ανά κεφαλή και έτος.



Μέγεθος πληθυσµού.



Αναµενόµενη αύξηση πληθυσµού.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες ο κάδος πρέπει να πληροί είναι:


Συµβατότητα µε τα οχήµατα συλλογής και µεταφοράς.



Ικανοποίηση κανόνων ασφαλείας και υγιεινής.



Στεγανοποίηση ενάντια διαρροών στραγγισµάτων.



Αποτροπή διασπορών απορριµµάτων.
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Αποτροπή εκποµπών οσµών.



Ανθεκτικότητα σε βανδαλισµούς και επιθέσεις ζώων.

Γ3.2.1. Σταθεροί κάδοι
Οι σταθεροί κάδοι είναι συνήθως κατασκευασµένοι από γαλβανιζέ ή ντεκαπέ
λαµαρίνα ή πλαστικό (Εικόνα Γ2). Μπορούν να βρεθούν σε διάφορα µεγέθη (στην
αγορά συνήθως είναι 150-500, ανά 50 λίτρα) και δύναται να εξοπλίζονται µε πετάλι για
επιπόδιο άνοιγµα τους. Ενισχύουν τον κίνδυνο ατυχήµατος λόγω των αιχµηρών
γωνιών τους.

Εικόνα Γ2.

Σταθεροί κάδοι απορριµµάτων.

Γ3.2.2. Τροχήλατοι κάδοι
Η χρήση τροχήλατων κάδων απορριµµάτων προϋποθέτει µηχανική συλλογή.
Τυποποιούνται σε µεταλλικούς από γαλβανιζέ λαµαρίνα (τετράτροχοι, µε πλαστικό ή
µεταλλικό κάλυµµα, Εικόνα Γ3) µε χωρητικότητα 1100 και 1400 λίτρων, και πλαστικούς
µε εύρος στη χωρητικότητα 80-1700 λίτρα (δίτροχοι ή τετράτροχοι, Εικόνα Γ4). Δύναται
να εξοπλιστούν µε πετάλι για το επιπόδιο άνοιγµα του καλύµµατος τους.
Η µηχανοποιηµένη συλλογή των απορριµµάτων µπορεί να εφαρµοσθεί κάτω από
συγκεκριµένες προϋποθέσεις που συνδέονται κυρίως µε τους δρόµους και την
κατάσταση του οδοστρώµατος. Ο δήµος και η κοινότητα πρέπει να συνδέεται µε το
επαρχιακό ή εθνικό δίκτυο µέσω καλού οδοστρώµατος ώστε να αποφευχθεί η φθορά
των οχηµάτων αποκοµιδής.
Η χωροθέτηση των κάδων σε γενικές γραµµές θα πρέπει να γίνεται µε βάση την
προσβασιµότητα και διευκόλυνση τόσο των κατοίκων όσο και των οχηµάτων και
εργατών αποκοµιδής, µειώνοντας τους κινδύνους. Αν οι κάδοι βρίσκονται σε µη εύκολα
προσβάσιµο σηµείο είναι αναγκαία η προπόρευση τµήµατος του συνεργείου ώστε να
µεταφερθεί ή µετακινηθεί ο κάδος στη σωστή θέση, από το σηµείο παραµονής στο
σηµείο εκφόρτωσης, και µετά εκκένωσης του να µετακινηθεί πάλι στο σηµείο
παραµονής του. Η διαδικασία αυτή αποτελεί παράγοντα καθυστερήσεων και
εποµένως αυξηµένου κόστους αποκοµιδής.
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(α)

(β)

Εικόνα Γ3.

Τροχήλατος µεταλλικός κάδος απορριµµάτων των 1100 λίτρων µε (α)
µεταλλικό κάλυµµα και (β) πλαστικό κάλυµµα.

Εικόνα Γ4.

Τροχήλατοι πλαστικοί κάδοι απορριµµάτων (δίτροχοι και τετράτροχοι)
διαφόρων χωρητικοτήτων.

Οι τροχήλατοι κάδοι λειτουργούν µε ανυψωτικό µηχανισµό χτένας ή περιστροφής και
ακολουθούν εγκεκριµένα πρότυπα από τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
µε κωδικό ΕΛΟΤ ΕΝ 840:
α. Δίτροχοι τροχήλατοι κάδοι χωρητικότητας 80-390 λίτρα µε ανυψωτικό µηχανισµό
τύπου χτένας.
β. Τετράτροχοι τροχήλατοι κάδοι:
- χωρητικότητας 500-1200 λίτρα µε επίπεδο κάλυµµα και ανυψωτικό µηχανισµό
τύπου χτένας ή/και περιστροφέα.
- τετράτροχοι τροχήλατοι κάδοι χωρητικότητας 770-1300 λίτρα µε κυρτό κάλυµµα
και ανυψωτικό µηχανισµό τύπου χτένας ή/και περιστροφέα.
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- τετράτροχοι τροχήλατοι κάδοι χωρητικότητας 750-1700 λίτρα µε επίπεδο κάλυµµα
και ανυψωτικό µηχανισµό τύπου χτένας ή/και περιστροφέα.
γ. Άλλοι τροχήλατοι κάδοι.
Κριτήρια για την επιλογή των τροχήλατων κάδων θα πρέπει να είναι:
 Η προσαρµογή τους στο σύστηµα ανύψωσης του απορριµµατοφόρου οχήµατος.
 Ο χρόνος προσαρµογής τους στο σύστηµα ανύψωσης του απορριµµατοφόρου
οχήµατος.
 Ο χρόνος απο-προσαρµογής τους από το σύστηµα ανύψωσης
απορριµµατοφόρου οχήµατος και επιστροφής του στη θέση του.

του

 Η καταπόνηση του µηχανισµού ανύψωσης του απορριµµατοφόρου οχήµατος.
 Η καταπόνηση του πλυστικού µηχανήµατος.
 Η κατανάλωση ενέργειας κατά την εκκένωση τους.
 Η καλαισθησία του περιβάλλοντος χώρου.
 Η ανθεκτικότητα τους σε βανδαλισµούς.
 Η ευκολία χρήσης τους από το προσωπικό αποκοµιδής.
 Η έκταση της συντήρησης τους.
 Το κόστος συντήρησης τους.
 Το κόστος προµήθειας τους.
 Η αντοχή των εξαρτηµάτων και λοιπών στοιχείων τους.
 Η ευχρηστία από το δηµότη.
 Η στεγανότητα.
 Η ευκολία καθαρισµού και απολύµανσης τους.
 Η διάρκεια ζωής τους.
 Η δυνατότητα χρήσης τους και για τη συλλογή ανακυκλώσιµων υλικών, έστω µε
µικρή προσαρµογή.
 Η στιβαρότητα και ο κίνδυνος για ανατροπή τους.
 Η ανθεκτικότητα τους στη χρήση.
 Η δυνατότητα εκκένωσης των διασταλλαζόντων και υπολειµµάτων πλύσης.
 Η αντικραδασµική κατασκευή τους.
 Το ερµητικό κλείσιµο του καλύµµατος τους προς αποφυγή διαρροής οσµών.
 Το βάρος του καλύµµατος τους.

Γ3.3.

Απορριµµατοκιβώτια (containers)

Πρόκειται για µεταλλικούς υποδοχείς απορριµµάτων µεγάλης χωρητικότητας που
τοποθετούνται σε επιλεγµένα σηµεία, όπου παρατηρείται αυξηµένη παραγωγή ή για
την απόρριψη ογκωδών απορριµµάτων, κυρίως υλικά κατεδαφίσεων και κατασκευών,
τα οποία δε µπορούν να συλλεχθούν από τα απορριµµατοφόρα λόγω µεγέθους ή/και
βάρους.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες ένα απορριµµατοκιβώτιο πρέπει να πληροί είναι:
 Συµβατότητα µε τα οχήµατα µεταφόρτωσης.
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 Διασφάλιση οµοιόµορφης πλήρωσης του εσωτερικού του, µε στόχο την
ισοκατανοµή των φορτίων κατά το διαµήκη άξονά του.
 Ελαχιστοποίηση των χειρωνακτικών παρεµβάσεων.
 Ικανοποίηση κανόνων ασφαλείας και υγιεινής.
 Στεγανοποίηση ενάντια διαρροών στραγγισµάτων.
 Αποτροπή διασπορών απορριµµάτων.
 Αποτροπή εκποµπών οσµών.
 Συµβατότητα για ενδεχόµενη σιδηροδροµική µεταφορά, κατ’επιλογήν.
Χρησιµοποιούνται ως:
 κινητοί σταθµοί µεταφόρτωσης,
 κέντρα συλλογής απορριµµάτων σε περιοχές αυξηµένης παραγωγής, και
 κέντρα συλλογής απορριµµάτων σε περιοχές µε γεωγραφικές ιδιαιτερότητες
ή/και στενότητα δρόµων.
Βασικοί τύποι απορριµµατοκιβωτίων
Τα απορριµµατοκιβώτια είναι είτε ορθογωνικής είτε τραπεζοειδούς τοµής και
κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε:
 Αν αποσπώνται από το πλαίσιο των οχηµάτων. Τα αποσπώµενα του πλαισίου του
οχήµατος εκκενώνονται συνήθως µε ανατροπή. Τα σταθερά επί του πλαισίου του
οχήµατος εκκενώνονται είτε µε οριζόντια εξώθηση του φορτίου, µέσω υδραυλικού
τηλεσκοπικού κυλίνδρου, είτε µέσω κινητού πυθµένα για διαδοχική εκκένωση του
φορτίου.
 Αν είναι κλειστής ή ανοιχτής οροφής. Τα κλειστής οροφής διακρίνονται στα απλά
και τύπου πρέσας.
Γ3.3.1. Απορριµµατοκιβώτια ανοιχτής οροφής (open-top containers)
Η χωρητικότητα των ορθογωνικών φθάνει τα 40 κ.µ. και η εκκένωση τους γίνεται αφού
φορτωθεί σε ειδικό όχηµα µέσω έλξης µε ανατροπή αυτού. Τα τραπεζοειδή έχουν
χωρητικότητα µέχρι 10 κ.µ. και εκκενώνονται µε ανατροπή αφού φορτωθούν µε
γερανό.
Γ3.3.2. Απορριµµατοκιβώτια κλειστής οροφής – απλού τύπου (close-top containers)
Πρόκειται για ίδιου τύπου απορριµµατοκιβώτια µε τα αντίστοιχα ανοιχτής οροφής, µε
τη διαφορά ότι έχουν θύρα τροφοδοσίας και είναι κλειστά (Εικόνα Γ5).
Γ3.3.3. Απορριµµατοκιβώτια τύπου πρέσας (presscointainers)
Τα απορριµµατοκιβώτια τύπου πρέσας (Εικόνα Γ6 και Γ7) κατασκευάζεται από
λαµαρίνα ενισχυµένη εξωτερικά, είναι µεγάλης χωρητικότητας και ανοίγουν µε το
πάτηµα ενός κουµπιού. Η εκκένωση τους γίνεται, αφού φορτωθεί και µεταφερθεί µε
ειδικό όχηµα, µε αντίθετη κίνηση του εµβόλου της πρέσας.
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Εικόνα Γ5.

2

Εικόνα Γ6.

Ορθογωνικά απορριµµατοκιβώτια τύπου πρέσας2.

Εικόνα Γ7.

Τραπεζοειδές απορριµµατοκιβώτιο τύπου πρέσας.

http://www.poettinger.at.
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Τα απορριµµατοκιβώτια αυτού του τύπου, τοποθετούνται κυρίως σε µεγάλες
παραγωγικές µονάδες απορριµµάτων, όπως τα νοσοκοµεία, οι βιοτεχνίες και οι
βιοµηχανικές µονάδες, σε κέντρα συλλογής και ανακύκλωσης. Επιπλέον, δύναται να
µισθωθούν από ιδιώτη για ιδιωτική χρήση.

Γ4.

Καινοτόµα συστήµατα προσωρινής
αποκοµιδής απορριµµάτων

Γ4.1.

Μέσα προσωρινής αποθήκευσης
θαλάµου ογκοµέτρησης

αποθήκευσης

απορριµµάτων

µε

και

σύστηµα

Τα συγκεκριµένα µέσα αποθήκευσης διακρίνονται σε κάδους µε θάλαµο ογκοµέτρησης
στο κάλυµµα τους (Εικόνες Γ8, Γ9α και Γ10) και σε ειδικές κατασκευές που
ενσωµατώνουν στο εσωτερικό τους κάδους διαφόρων τύπου χωρίς κάλυµµα, έχοντας
το σύστηµα θαλάµου εξωτερικά της κατασκευής (Εικόνες Γ10 και Γ11). Το σύστηµα
θαλάµου ογκοµέτρησης καθορίζει το µέγιστο όγκο απορριµµάτων που µπορεί ο
παραγωγός να απορρίψει τη φορά (οι συµβατικοί κάδοι µπορούν να προσαρµοστούν
για να υποδεχτούν το σύστηµα θαλάµου).

Εικόνα Γ8.

Σύστηµα θαλάµου ογκοµέτρησης για τις ειδικές κατασκευές που
ενσωµατώνουν τους κάδους απορριµµάτων3.

(α)

(β)

Εικόνα Γ9. (α) Σύστηµα θαλάµου ογκοµέτρησης για τους κάδους απορριµµάτων
εξοπλισµένο µε σύστηµα αναγνώρισης, καταγραφής και µεταφοράς
δεδοµένων4 και (β) αναµεταδότης δεδοµένων4.
3

http://www.wesoma.de.
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Εικόνα Γ10.

Τροχήλατος πλαστικός κάδος απορριµµάτων µε προσαρτηµένο σύστηµα
θαλάµου ογκοµέτρησης4.

Εικόνα Γ11.

Ειδική κατασκευή ενσωµάτωσης κάδων µε προσαρτηµένο σύστηµα
θαλάµου ογκοµέτρησης στο εξωτερικό της5.

Το σύστηµα θαλάµου ογκοµέτρησης χρησιµοποιείται στην περίπτωση εφαρµογής
προγράµµατος PAYT, στη βάση ογκοµετρικού σχήµατος. Η χρέωση γίνεται
αναγνωρίζοντας το χρήστη ή τον κάδο µε τους παρακάτω τρόπους:
Με αναγνώριση του χρήστη:
♦ Aνεπαφική κάρτα αναγνώρισης του χρήστη. Ο θάλαµος είναι εξοπλισµένος µε
σύστηµα καταχώρησης και µεταφοράς δεδοµένων (αριθµός χρήσεων του θαλάµου).
Η διακίνηση των πληροφοριών γίνεται µε χρήση ανεπαφικής κάρτας από το
προσωπικό ή µε ειδικό αναµεταδότη δεδοµένων (Εικόνα Γ8β).
♦ Αναµεταδότης αναγνώρισης του χρήστη. Ο θάλαµος είναι εξοπλισµένος όπως και
4
5

http://www.emz-hanauer.de.
http://www.sulo.de, http://www.wesoma.de.
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στην προηγούµενη περίπτωση µε σύστηµα καταχώρησης και µεταφοράς δεδοµένων
(Εικόνα Γ12). Η διακίνηση των πληροφοριών γίνεται µε ειδικό αναµεταδότη
δεδοµένων, όπως και στην προηγούµενη περίπτωση.
♦ Καταγραφική κάρτα, η οποία προπληρώνεται, και µε κάθε χρήση του θαλάµου
τµήµα της ακυρώνεται ή αφαιρείται.

Εικόνα Γ12.

Σύστηµα αναγνώρισης χρήστη6.

Με αναγνώριση του κάδου:
Οι κάδοι είναι εφοδιασµένοι µε σύστηµα αναγνώρισης µε αναµεταδότη (Εικόνα Γ13)
που τοποθετούνται από την κάτω πλευρά του ανοίγµατος του κάδου. Το
απορριµµατοφόρο όχηµα είναι εξοπλισµένο µε µονάδα αναγνώρισης κωδικών, το
οποίο µπορεί να επεκταθεί µε προσθήκη συστήµατος ζύγισης, στην περίπτωση που η
χρέωση γίνεται µε το βάρος των απορριµµάτων που συλλέγονται. Επιπλέον πάνω στο
όχηµα, υπάρχει ενσωµατωµένος Η/Υ µε ανοιχτή διεπαφή, όπου εισέρχεται ανεπαφική
κάρτα, η οποία λειτουργεί ως φορέας δεδοµένων. Η κάρτα µεταφέρεται στον κεντρικό
υπολογιστή της υπηρεσίας, όπου και τελικά τα δεδοµένα µεταφέρονται στην κεντρική
µονάδα υπολογιστών, αξιολογούνται, και ανά προκαθορισµένα τακτά διαστήµατα
εκδίδουν το τιµολόγια για τους χρήστες (Εικόνα Γ14).

Εικόνα Γ13.

Γ4.2.

Αναµεταδότες αναγνώρισης κάδου7.

Ηµιυπόγειοι κάδοι

Το σύστηµα των υπόγειων κάδων (Εικόνα Γ15) είναι κατάλληλο για το κέντρο της
πόλης εφόσον υπάρχει ο απαραίτητος ανοιχτός χώρος, πάρκα και πλατείες, για µη
6
7

http://www.sulo.de, http://www.emz-hanauer.de.
http://www.moba.de.
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πυκνοκατοικηµένες περιοχές, παραλίες, αθλητικές εγκαταστάσεις, τουριστικές
περιοχές, λιµάνια, αλλά και νοσοκοµεία µε την προϋπόθεση να υπάρχει αυστηρός
διαχωρισµός των επικινδύνων και µολυσµατικών αποβλήτων. Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί και για πρόγραµµα ανακύκλωσης. Η χωρητικότητα του (ποικιλία
µεγεθών) είναι επαρκής για να αντικαταστήσει ένα µεγάλο αριθµό συµβατικών
κάδων, µειώνοντας το κόστος, τις οχλήσεις και το χώρο που καταλαµβάνουν τα ΜΠΑ .
Το µεγαλύτερο τµήµα του βρίσκεται εντός του εδάφους (Εικόνα Γ16) και είναι σταθερό,
αποφεύγοντας έτσι το πρόβληµα µετακίνησης των συµβατικών κάδων.

Εικόνα Γ14.

Σχηµατική απεικόνιση λειτουργίας αυτόµατου συστήµατος αναγνώρισης
κάδων8.

Ο κάδος εκκενώνεται µόνο όταν γεµίσει, ελαχιστοποιώντας τα δροµολόγια και το
κόστος αποκοµιδής, τις εκποµπές οσµών και του θορύβου που προκαλούνται κατά την
εκκένωση του, και την παρεµπόδιση της κίνησης των οχηµάτων. Το βάρος των
απορριµµάτων λειτουργεί ως παράγοντας συµπίεσης αυτών, αυξάνοντας µε αυτόν τον
τρόπο την ειδική πυκνότητα των απορριµµάτων, και κατ’επέκταση την ποσότητα των
απορριµµάτων που µπορεί να δεχθεί ο κάδος. Το κάλυµµα κλείνει αυτόµατα,
ελαχιστοποιώντας την επίδραση του ανέµου ή την προσβασιµότητα στο εσωτερικό από
ζώα. Οι συγκεκριµένοι κάδοι συµπεριλαµβάνουν εσωτερικά είτε ειδικό σάκο
απορριµµάτων (Εικόνα Γ17), ο οποίος φορτώνεται µε γερανοφόρο όχηµα και αδειάζει
µε λύση της βάσης του (Εικόνες Γ17 έως Γ19), είτε µε ανατροπή αυτού. Ο σάκος που
χρησιµοποιείται είναι από διπλά ενισχυµένο ύφασµα για να αντέχει το βάρος των
απορριµµάτων.
8

http://www.moba.de.
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Πιλοτικά προγράµµατα του συγκεκριµένου συστήµατος συναντώνται παγκοσµίως,
όπως Φινλανδία, Καναδά, Βέλγιο, Βραζιλία, Δανία, Ισραήλ, Ηνωµένο Βασίλειο,
Ελβετία, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, αλλά και στο Ναύπλιο στην Ελλάδα.
Συγκεκριµένα, στη Φινλανδία, εγκαταστάθηκαν ηµιυπόγειοι κάδοι για χαρτί (3000
λίτρων), οργανικό κλάσµα (1300 λίτρων) και λοιπά σύµµεικτα (5000 λίτρων). Μέσω της
εγκατάστασης αυτής, αυξήθηκε η καθαριότητα της περιοχής. Η απαίτηση των
δροµολογίων µειώθηκε στο µισό. Στον Καναδά εφαρµόσθηκε σε ένα συγκρότηµα 12
ανεξάρτητων κατοικιών, που αποφάσισαν από µόνοι τους να επενδύσουν σε ένα τέτοιο
σύστηµα. Τοποθέτησαν ένα ηµιυπόγειο κάδο χωρητικότητας 3 κ.µ. Το ετήσιο κόστος
για τα συγκεκριµένα νοικοκυριά µειώθηκε κατά 80%.

Εικόνα Γ15.

Εικόνα Γ16.
9

Ηµιυπόγειος κάδος απορριµµάτων9.

Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες ηµιυπόγειου κάδου απορριµµάτων.

http://www.molok.com.
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Εικόνα Γ17.

Απεικόνιση του σάκου απορριµµάτων και της τοποθέτησης του στον
ηµιυπόγειο κάδο απορριµµάτων10.

Το συγκεκριµένο σύστηµα συναντάται σε 3 παραλλαγές:
Α. Ηµιυπόγειος κάδος για οργανικά απόβλητα και γυαλί.
Στη βάση των κάδων υπάρχει πρόσθετο δοχείο συλλογής διασταλλαζόντων, όπου τα
υγρά ρέουν µέσω µιας διάτρητης επιφάνειας (Εικόνα Γ20). Τα υγρά αδειάζουν την ίδια
στιγµή µε τα απορρίµµατα. Ο σάκος των απορριµµάτων που χρησιµοποιείται είναι
βιοαποδοµήσιµος. Η ανθεκτικότητα του υλικού κατασκευής, δίνει τη δυνατότητα να
χρησιµοποιηθεί και για συλλογή γυαλιού.
Β. Ηµιυπόγειος κάδος µε κλειδαριά στο κάλυµµα (µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στην
περίπτωση εφαρµογής συστήµατος PAYT) (Εικόνα Γ21). H κλειδαριά χρησιµοποιείται
για να αποτρέψει την πρόσβαση στον κάδο µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων και της
παράνοµης απόρριψης εντός αυτού. Είναι κατάλληλο σύστηµα στην περίπτωση
εφαρµογής προγράµµατος PAYT.
Γ. Ηµιυπόγειος κάδος µε µηχανισµό αναγνώρισης και ζύγισης των απορριµµάτων, για
την περίπτωση εφαρµογής δυναµοµετρικού σχήµατος PAYT. Το σύστηµα, το οποίο
τοποθετείται στο κάλυµµα του κάδου (Εικόνα Γ22), αναγνωρίζει τον χρήστη µε χρήση
ανεπαφικής κάρτας και τα δεδοµένα ζύγισης αποθηκεύονται και αποστέλλονται
ηµερησίως στην κεντρική µονάδα µέσω δικτύου GSM (Εικόνα Γ23).

10
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Εικόνα Γ18.

Παραδείγµατα εκκένωσης ηµιυπόγειων κάδων µε αποµάκρυνση του
σάκου11.

Εικόνα Γ19.

Γερανοφόρο όχηµα αποκοµιδής απορριµµάτων από ηµιυπόγειους
κάδους.

11
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Εικόνα Γ20.

Εικόνα Γ21.

Γ4.3.

Δοχεία συλλογής ηµιυπόγειων κάδων απορριµµάτων για οργανικά
απόβλητα (ή γυαλί) µε επιπρόσθετο δοχείο συλλογής διασταλλαζόντων
στη βάση του12.

Σύστηµα κλειδαριάς ενσωµατωµένο στο κάλυµµα ηµιυπόγειου κάδου12.

Σύστηµα προσωρινής αποθήκευσης µε ενσωµατωµένο θάλαµο
συµπίεσης

Η συγκεκριµένη τεχνολογία χρησιµοποιείται για την απόρριψη τόσο των σύµµεικτων
όσο και των ανακυκλώσιµων υλικών (Εικόνα Γ24). Αποτελείται από θάλαµο συµπίεσης
όπου απορρίπτονται τα απορρίµµατα συσκευασµένα µέσω µιας θύρα εισαγωγής. Ο
βαθµός συµπίεσης µπορεί να προσαρµοσθεί ανάλογα το είδος, τη σύσταση και την
ποσότητα των απορριµµάτων. Αποτελεί λύση για περιοχές µε γεωγραφικές
ιδιαιτερότητες και στενούς δρόµους ή πεζοδροµία.
12

http://www.molok.com.

64

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ και ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εικόνα Γ22.

Εικόνα Γ23.

Γ4.4.

Ηµιυπόγειος κάδος µε σύστηµα αναγνώρισης και ζύγισης.

Σύστηµα αναγνώρισης και ζύγισης απορριµµάτων στο κάλυµµα
ηµιυπόγειου κάδου13.

Υπόγειo σύστηµα πολλαπλής προσωρινής αποθήκευσης

Το σύστηµα επιτρέπει την απόρριψη µέχρι και 6 διαφορετικών κλασµάτων
απορριµµάτων µέσω µιας κεντρικής θύρας εισαγωγής. Αφού εισαχθούν τα
απορρίµµατα, ταξινοµούνται µέσω ψηφιακών επιλογών. Οι υποδοχείς των
απορριµµάτων βρίσκονται υπογείως (Εικόνα Γ25). Κάθε υποδοχέας ελέγχεται από
διαφορετικό υπολογιστή, ο οποίος παίρνει οδηγίες από οθόνη προσβάσιµη στο χρήστη,
και µεταφέρει πληροφορίες, όπως πλήρωση του κάδου, βάρος και όγκο περιεχοµένου,
ασύρµατα σε έναν κεντρικό υπολογιστή (Εικόνα Γ26). Οι υποδοχείς που
χρησιµοποιούνται είναι συµβατικοί κάδοι που µπορούν να εκκενωθούν µε τα συνήθη
απορριµµατοφόρα.
13
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Εικόνα Γ24.

Σύστηµα προσωρινής
συµπίεσης.

αποθήκευσης

µε

ενσωµατωµένο

θάλαµο

Ο βαθµός συµπίεσης είναι 5:1 για τα σύµµεικτα απορρίµµατα, 8:1 για τα πλαστικά και
2:1 για το χαρτί. Το γυαλί και τα οργανικά απόβλητα δε συµπιέζονται. Η θερµοκρασία
υπογείως, την καλοκαιρινή περίοδο, είναι περίπου η µισή της ατµόσφαιρας,
επιβραδύνοντας έτσι την αποδόµηση των υλικών και µειώνοντας τις δυσάρεστες
οσµές. Η εγκατάσταση του δεν επιτρέπει διασκορπισµό απορριµµάτων και επιθέσεις
ζώων. Επιπλέον, είναι προσβάσιµο οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας.

Γ4.5.

Απορριµµατοκιβώτια τύπου πρέσας µε µηχανισµό αναγνώρισης
χρήστη και ζύγισης

Το
απορριµµατοκιβώτιο
τύπου
πρέσας
συνδυάζει
τη
λειτουργία
ενός
απορριµµατοκιβωτίου µε σύστηµα ζύγισης των απορριµµάτων στην περίπτωση
εφαρµογής προγράµµατος PAYT. H αναγνώριση του χρήστη γίνεται µε ανεπαφική
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κάρτα ή προπληρωµένη κάρτα χρέωσης (Εικόνα Γ27). Συστήνεται σε περιπτώσεις
κέντρων συλλογής ή ανακύκλωσης.

Εικόνα Γ25.

Σχηµατική απεικόνιση λειτουργίας υπόγειου συστήµατος πολλαπλής
προσωρινής αποθήκευσης.

Εικόνα Γ26.

(α) Θύρα εισαγωγής και (β) οθόνη εντολών υπόγειου συστήµατος
πολλαπλής προσωρινής αποθήκευσης (της εταιρείας ISOLA).
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Γ4.6.

Απορριµµατοκιβώτιο τεµαχισµού τύπου κοχλία

Χρησιµοποιείται κυρίως για απορρίµµατα κήπων και πάρκων. Τα απορρίµµατα αφού
τεµαχιστούν, συµπιέζονται. Πέρα από τον τεµαχισµό, λειτουργεί οµοίως µε ένα
απορριµµατοκιβώτιο τύπου πρέσας (Εικόνες Γ28 και Γ29).

Εικόνα Γ27.

Απορριµµατοκιβώτιο τύπου πρέσας µε µηχανισµό αναγνώρισης χρήστη
και ζύγισης απορριµµάτων14.

(α)

Εικόνα Γ28.

Γ4.7.

(β)

(α) Απορριµµατοκιβώτιο τεµαχισµού τύπου κοχλία και (β) κοχλίας
τεµαχισµού13.

Δίκτυα συλλογής απορριµµάτων

Πρόκειται για δίκτυα που αποτελείται από αγωγούς µεγάλου διαµετρήµατος, οι οποίοι
έχουν θύρες εισαγωγής απορριµµάτων σε διάφορα σηµεία και καταλήγουν σε
14
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µεγάλους υποδοχείς απορριµµάτων. Στα απλούστερα συστήµατα η συλλογή των
απορριµµάτων πραγµατοποιείται µέσω βαρύτητας ενώ στα πλέον σύνθετα η
εγκατάσταση είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη, η διακίνηση των απορριµµάτων εντός
των αγωγών γίνεται µέσω πνευµατικής µεταφοράς, που διασφαλίζεται από ένα
σταθµό αναρρόφησης.

(α)

Εικόνα Γ29.

(β

(γ)

Συστήµατα τροφοδοσίας απορριµµατοκιβωτίου τεµαχισµού τύπου
κοχλία15: (α) επιδαπέδιο, (β) επι εξέδρας και (γ) από το εσωτερικό κτιρίου.

Η εφαρµογή των δικτύων διασφαλίζει:
o

Σηµαντική µείωση στο κόστος προσωπικού (το αναγκαίο προσωπικό για τη
συλλογή των απορριµµάτων µειώνεται σηµαντικά, µέσω του αυτοµατισµού).

o

Μείωση λειτουργικών δαπανών συλλογής.

o

Εξάλειψη οσµών.

o

Εξάλειψη θορύβου από τα απορριµµατοφόρα.

o

Αισθητική αναβάθµιση.

o

Διασφάλιση της δηµόσιας υγείας.

o

Προστασία περιβάλλοντος.

o

Αυξηµένη αξιοπιστία και ασφάλεια.

o

Διευκόλυνση των δηµοτών.

o

Μείωση των οχλήσεων από την τοποθέτηση συµβατικών κάδων.

Τα κυριότερα µειονεκτήµατα τους είναι:

15

o

Υψηλό κόστος αγοράς και εγκατάστασης.

o

Αδυναµία εφαρµογής του σε ήδη ανεπτυγµένες οικοδοµικά περιοχές.

o

Τεχνικά προβλήµατα (όπως στην περίπτωση φραξίµατος των αγωγών από
ογκώδη απορρίµµατα).

o

Θραύση των αγωγών από κακή λειτουργία ή φθορά.
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o

Υγιεινή εντός κτιρίου.

Οι αγωγοί πρέπει να έχουν κυκλική εσωτερική διάµετρο µε ελαχίστη διάσταση 0,30 cm.
Ο σωλήνας πρέπει να είναι από ανθεκτικό υλικό, για να αντέχει στις πτώσεις σκληρών
και βαρέων αντικειµένων, οι δε συνδέσεις να είναι τελείως στεγανές στο νερό. Ο
αγωγός πρέπει να µπορεί να καθαρίζεται και να αδειάζει εύκολα, από τις επικαθίσεις
ζυµώσιµων υλικών. Ο καθαρισµός και η απολύµανση πρέπει να γίνεται περιοδικά
τουλάχιστον µια φορά το χρόνο. Ο αγωγός πρέπει να βρίσκεται σε υπό πίεση, σε σχέση
µε τις κατοικίες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί ανοίγµατα εκκένωσης. Η κυκλοφορία
του αέρα πρέπει να γίνεται από πάνω προς τα κάτω. Η τοποθέτηση σωλήνα αερισµού,
παράλληλα µε τον αγωγό εκκένωσης, θεωρείται απαραίτητη. Στην κορυφή του πρέπει
να επικοινωνεί µε την ατµόσφαιρα. Σε µεγάλες εγκαταστάσεις εφαρµόζεται ο
µηχανικός αερισµός. Ο αγωγός εκκένωσης (ή/και πνευµατικής µεταφοράς) πρέπει να
τοποθετείται κατάλληλα, ώστε να ελαχιστοποιείται η µετάδοση ενοχλητικών θορύβων.
Πρέπει να εγκαθίσταται µακριά από υπνοδωµάτια και τους χώρους παραµονής. Όταν
ο θόρυβος που προκαλείται ή που µεταδίδεται στα υπνοδωµάτια και στο καθιστικό,
είναι κάτω από 30 έως 40 dBA θεωρείται αποδεκτός.
Γ4.7.1. Δίκτυο συλλογής βαρύτητας
Η λειτουργία του στηρίζεται στη βαρύτητα. Σε κάθε όροφο ή διαµέρισµα της
πολυκατοικίας υπάρχει µια θύρα όπου και εισάγονται τα απορρίµµατα κατάλληλα
συσκευασµένα. Η θύρα εισαγωγής µπορεί να βρίσκεται και εξωτερικά του κτιρίου και
τα απορρίµµατα να καταλήγουν σε υπόγειο υποδοχέα που εκκενώνεται µε
αναρρόφηση (Εικόνα 30).

Εικόνα Γ30.

Δίκτυο συλλογής απορριµµάτων βαρύτητας.

Μέσω της βαρύτητας οι σάκοι των απορριµµάτων καταλήγουν στο υπόγειο του κτιρίου:
α) σε κάδους απορριµµάτων ή υποδοχείς µε ενσωµατωµένο συµπιεστή. Οι κάδοι
εκκενώνονται αφού µεταφερθούν από τον ακάλυπτο ή τον υπόγειο/ηµιυπόγειο χώρο
(ή µέσω αυτού) µε ειδικό ανελκυστήρα (Εικόνα 31 και Γ32).
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Εικόνα Γ31.

Ανελκυστήρας για τη µεταφορά κάδων από επίπεδο υπό της οδού
(υπόγειο, ηµιυπόγειο ή µεταφορά από ακάλυπτο µέσω υπόγειας ή
ηµιυπόγειας διαδροµής ) στη θέση εκκένωσης.

Εικόνα Γ32.

Ανέλκυση κάδου από επίπεδο υπό της οδού της θέσης εκκένωσης.

β) σε δεξαµενή µε κατάλληλα διαµορφωµένη θύρα εξόδου (Εικόνα Γ33 και Γ34) που
συνδέεται εξωτερικά µε σύστηµα αναρρόφησης υπό κενό αέρος που φέρει ειδικά
εξοπλισµένο απορριµµατοφόρο όχηµα (Εικόνα Γ35).
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Εικόνα Γ33.

Δεξαµενή απορριµµάτων σε υπόγειο κτιρίου που εκκενώνεται εξωτερικά
µε αναρρόφηση.

Εικόνα Γ34.

Θύρα αναρρόφησης για την έξοδο των απορριµµάτων από τη δεξαµενή
συλλογής.

Κύριο µειονέκτηµα του συστήµατος είναι η ενδεχόµενη ανάπτυξη µικροβίων στους
αγωγούς. Το δίκτυο συλλογής δύναται να αφορά όχι µόνο στη συλλογή σύµµεικτων
απορριµµάτων αλλά και τη συλλογή διαλεγµένων στην πηγή απορριµµάτων (Εικόνα
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Γ36). Ενδείκνυται σε περιοχές ιστορικού ενδιαφέροντος για αποφυγή τοποθέτησης
κάδων στους δηµόσιους χώρους.

Εικόνα Γ35.

Ειδικό
απορριµµατοφόρο
απορριµµάτων.

όχηµα

µε

σύστηµα

αναρρόφησης

Η ίδια τακτική χρησιµοποιείται και στην περίπτωση µη εγκατάστασης δικτύου
συλλογής αλλά απόρριψης των απορριµµάτων από τους ίδιους του διαµένοντες ή τον
υπεύθυνο της πολυκατοικίας για τη συλλογή των απορριµµάτων από τα
διαµερίσµατα.
Γ4.7.2. Πνευµατικό σύστηµα συλλογής
Το πνευµατικό σύστηµα συλλογής µεταφέρει τα απορρίµµατα χωρίς να είναι
αναγκαία η προσωρινή τους αποθήκευση σε συµβατικούς κάδους ή η χρήση ειδικών
απορριµµατοφόρων οχηµάτων, όπως συµβαίνει µε το δίκτυο συλλογής απορριµµάτων
βαρύτητας, έτσι αποφεύγονται όλες οι συνεπακόλουθες οχλήσεις. Λειτουργεί 24 ώρες
την ηµέρα, κάθε µέρα. Είναι κατάλληλο για αστικές περιοχές και συµβαδίζει µε την
ανάπτυξη τους, ακόµη πιο αναγκαίο σύστηµα για τις ιστορικές περιοχές. Λειτουργεί
ολοκληρωτικά υπογείως, γεγονός που το καθιστά συνεργό στην προστασία του
περιβάλλοντος διατηρώντας την αισθητική του αστικού περιβάλλοντος σε υψηλά
επίπεδα.
Οι χρήστες εναποθέτουν τα απορρίµµατα τους συσκευασµένα σε θύρες εισαγωγής που
βρίσκονται στους δρόµους, κοινόχρηστους χώρους και εντός των κτιρίων, τα οποία και
συγκεντρώνονται σε ένα κεντρικό σηµείο (Εικόνα Γ37). Στη συνέχεια, οι σάκοι
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καταλήγουν αυτόµατα σε δεξαµενές όπου τα απορρίµµατα συµπιέζονται. Ο αέρας
ώθησης των σάκων προέρχεται από ανεµιστήρες υψηλής ισχύος και ολόκληρο το
σύστηµα ελέγχεται από ηλεκτρονικό σύστηµα. Η πρόσβαση στα δοχεία απόρριψης
είναι εφικτή οποτεδήποτε εντός της ηµέρας και όλες τις µέρες του έτους, χωρίς
οποιοδήποτε περιορισµό. Με κατάλληλο σχεδιασµό έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί
4 είδη απορριµµάτων. Η διάρκεια ζωής του πνευµατικού συστήµατος είναι έως και 50
χρόνια, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας βελτιστοποιείται από το υψηλό
επίπεδο αυτοµατοποίησης και ενεργειακής απόδοσης.

Εικόνα Γ36.

Γ5.

Δίκτυο συλλογής σύµµεικτων και ανακυκλώσιµων απορριµµάτων
ΤRISTORE µε συµπιεστή προ του κάδου.

Επιλογή µέσων προσωρινής αποθήκευσης

Η επιλογή του κατάλληλου µέσου προσωρινής αποθήκευσης έχει επίδραση:
 Στους κατοίκους που το θεωρούν το πιο συγκεκριµένο µέσο για την εκκένωση των
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απορριµµάτων.
 Στην καθαριότητα των δρόµων, την ασφάλεια και τις συνθήκες υγιεινής εργασίας
του προσωπικού συλλογής.
 Στο ποσοστό της περιεχόµενης υγρασίας, ανάλογα µε το αν αυτοί είναι κλειστοί ή
ανοικτοί.

Εικόνα Γ37.

Σχηµατική απεικόνιση δικτύου συλλογής απορριµµάτων16.

Γενικά πρέπει να επιδιώκεται µια οµοιόµορφη κατανοµή ειδών και µεγέθους ΜΠΑ, για
να µην επιβραδύνεται ο ρυθµός συλλογής. Η έρευνα για την επιλογή τους
επικεντρώνεται στην εκτίµηση του αριθµού και της χωρητικότητας τους. Η επιλογή
των ΜΠΑ όσο και του συστήµατος προσυλλογής εξαρτώνται επίσης και από τον ήδη
υπάρχων εξοπλισµό συλλογής.
Σαν γενικά κριτήρια λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
 Άνεση. Το σύστηµα που θα επιλεγεί πρέπει να διασφαλίζει, όσο τον δυνατόν, άνεση
και ευχρηστία στους ενοίκους και το προσωπικό της συλλογής.
 Ασφάλεια. Το σύστηµα πρέπει να παρέχει ασφάλεια στους χρήστες και τα πρόσωπα
που είναι επιφορτισµένα µε τις περαιτέρω φορτοεκφορτώσεις.
 Αθόρυβη λειτουργία των κάδων και των απορριµµατοφόρων οχηµάτων κατά την
εκκένωση.
 Ευρωστία - αξιοπιστία σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας.
Απαραίτητες µετρήσεις για την επιλογή των υποδοχέων είναι οι παρακάτω:
 Πληθυσµός.
 Αριθµός νοικοκυριών.
16

SITA & ROS ROCA, Βαρκελώνη, Ισπανία, http://www.sita.fr.
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 Μεταβολή του τονάζ που συλλέγεται µέσα στην εβδοµάδα.
 Το µέσο ηµερήσιο συλλεγόµενο φορτίο σε τόνους.
 Οικιστική και κτιριακή δόµηση.

Γ6.

Διάκριση συλλογής σύµφωνα µε τον τρόπο εκκένωσης των
µέσων προσωρινής αποθήκευσης

Η συλλογή διακρίνεται σύµφωνα µε τον τρόπο εκκένωσης των ΜΠΑ στη χειρωνακτική
και µηχανική.

Γ6.1.

Χειρωνακτική συλλογή

Η χειρωνακτική συλλογή πραγµατοποιείται από τους εργάτες αποκοµιδής, χωρίς τη
συµµετοχή του οδηγού του απορριµµατοφόρου. Το απορριµµατοφόρο όχηµα είναι µε ή
χωρίς µηχανισµό και η φόρτωση γίνεται στο πίσω µέρος (rear loader) (Εικόνα Γ38 και
Γ39).

Εικόνα Γ38.

Γ6.2.

Απορριµµατοφόρο όχηµα οπίσθιας φόρτωσης κάδων απορριµµάτων µε
πρέσα.

Μηχανική συλλογή

Η µηχανική συλλογή διακρίνεται στην ηµιαυτόµατη και την αυτόµατη και βασίζεται
στη συλλογή των απορριµµάτων από το πεζοδρόµιο µε τυποποιηµένους κάδους. Οι
κάδοι µεταφέρονται στο µπροστά ή πλάγια του οχήµατος και µε ειδικά σχεδιασµένο
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υδραυλικό µηχανισµό, οι οποίοι αφού φορτωθούν εκκενώνονται.

Εικόνα Γ39.

Φόρτωση και εκκένωση κάδου µε απορριµµατοφόρο
χειρωνακτικής συλλογής (οπίσθιας φόρτωσης).

όχηµα

Η µηχανική συλλογή είναι πιο εύκολη στη χρήση, λιγότερη κοπιαστική για το
πλήρωµα και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ατυχηµάτων, γεγονός σηµαντικό εφόσον το
προσωπικό των απορριµµατοφόρων οχηµάτων παρουσιάζει τη µεγαλύτερη συχνότητα
ατυχηµάτων από τους υπόλοιπους δηµοτικούς και κρατικούς υπαλλήλους,
συµπεριλαµβανοµένης των αστυνοµικών και των πυροσβεστών.
Γ6.2.1. Ηµιαυτόµατη συλλογή
Η ηµιαυτόµατη συλλογή πραγµατοποιείται από απορριµµατοφόρο όχηµα µε
µηχανισµό πλάγιας φόρτωσης (side loader, Εικόνα Γ40). Η εργασία διεκπεραιώνεται
µόνο από τον οδηγό του απορριµµατοφόρου, που συλλέγει τους κάδους από
συγκεκριµένες θέσεις δίπλα στο κράσπεδο του πεζοδροµίου, όπου µεταφέρονται κάθε
φορά από το χρήστη, πριν την ώρα της συλλογής, και πρέπει να είναι ειδικά
τοποθετηµένοι, αλλιώς δε µπορούν να φορτωθούν. Έτσι, η ηµιαυτόµατη συλλογή
εξαρτάται πλήρως από τη συνεργασία των δηµοτών. Η χρήση ηµιαυτόµατης συλλογής
αυξάνει την παραγωγικότητα µέχρι και 50%. Τα αυτοκίνητα αυτά µπορούν να
λειτουργήσουν και µε βραχίονες από τις δύο πλευρές.
Οι κάδοι που χρησιµοποιούνται είναι δίτροχοι, κατασκευασµένοι από ανθεκτικό
πλαστικό και πρέπει να τοποθετούνται µε ειδικό τρόπο στο δρόµο ή το πεζοδρόµιο:
τουλάχιστον 1 µέτρο µακριά από κάθε εγκατάσταση, φυσικό εµπόδιο ή παρκαρισµένα
οχήµατα, όσο πιο κοντά γίνεται στο πεζοδρόµιο, και όχι µακρύτερα από 2 µέτρα. Η
λαβή του κάδου πρέπει να αντικρίζει τις κατοικίες και όχι το δρόµο (Εικόνα Γ41).
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Εικόνα Γ40.

Φόρτωση κάδου µε απορριµµατοφόρο όχηµα ηµιαυτόµατης συλλογής
(πλάγιας φόρτωσης).

Εικόνα Γ41.

Κάδοι για ηµιαυτόµατη συλλογή απορριµµάτων.

Γ6.2.2. Αυτόµατη συλλογή
Η αυτόµατη συλλογή πραγµατοποιείται µε απορριµµατοφόρα εµπρόσθιας φόρτωσης
(front loader) δια χρήσης µηχανισµού ανύψωσης µεγάλων δοχείων, τοποθετηµένων σε
καθορισµένες θέσεις (Εικόνα Γ42). Οι χρήστες µεταφέρουν µε τροχήλατους κάδους τα
απορρίµµατά τους στις θέσεις όπου είναι τοποθετηµένα τα δοχεία. Εκεί τα εκκενώνουν
στα µεγάλα απορριµµατοκιβώτια µέσω µηχανισµού και τα παραλαµβάνουν για τη νέα
χρήση. Η όλη εργασία φορτοεκφόρτωσης πραγµατοποιείται µόνο από τον οδηγό του
απορριµµατοφόρου. Όταν το κοινό συµµορφώνεται και δεν αφήνει γύρω από τα δοχεία
ογκώδη αντικείµενα, το σύστηµα είναι αποδοτικό.
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Εικόνα Γ42.

Απορριµµατοφόρο όχηµα αυτόµατης συλλογής (εµπρόσθιας φόρτωσης.)

Η τεχνολογία της αυτόµατης συλλογής απαιτεί, πέρα από ειδικό όχηµα και κάδους,
περιβάλλον που επιτρέπει την εφαρµογή της, όπως αρκετό χώρο στάθµευσης, δρόµους
µε περιορισµένη κίνηση οχηµάτων, καλό οδόστρωµα, και όχι ανεπτυγµένα κλαδιά
δέντρων και υπερφορτωµένο σύστηµα γραµµών παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
Επίσης, η αυτόµατη συλλογή, όπως και η ηµιαυτόµατη, εξαρτάται από τη συνεργασία
των δηµοτών σε σχέση µε την σωστή τοποθέτηση των κάδων για τη φόρτωση τους.
Γ6.2.3. Παραδείγµατα εφαρµογών µηχανικής συλλογής και αποτελέσµατα
Alberta, ΗΠΑ
Στη χειροκίνητη συλλογή πραγµατοποιούνταν 522 λήψεις/όχηµα, στο τµήµα της πόλης
που εφαρµόστηκε η αυτόµατη συλλογή, επετεύχθησαν 800 λήψεις/όχηµα.
Selmer, Tennessee, ΗΠΑ
Στη συγκεκριµένη πόλη η συλλογή γίνεται µε ένα απορριµµατοφόρο όχηµα πρόσθιας
φόρτωσης και 4 δορυφορικά οχήµατα. Η συλλογή των απορριµµάτων όλης της πόλης
ολοκληρώνεται σε 3 ηµέρες και 112 εργατοώρες. Αντίθετα, µε τη προηγούµενη
συµβατική µέθοδο συλλογής, η ολοκλήρωση της συλλογής των απορριµµάτων από όλη
την πόλη χρειαζόταν 5 ηµέρες και 120 εργατοώρες.
McMinnville, Tennessee, ΗΠΑ
Η συγκεκριµένη πόλη έχει πληθυσµό 12.000 κατοίκων, εφαρµόζει αυτόµατη συλλογή,
µε δύο οχήµατα και 2 υπαλλήλους. Με την αλλαγή του συστήµατος από το συµβατικό
(χειρωνακτική συλλογή µε δύο οχήµατα) εξοικονόµησε σε ένα έτος 120.000 €.

Γ7.

Οχήµατα αποκοµιδής

Τα απορριµµατοφόρα οχήµατα φορτώνουν τους κάδους µηχανικά ή χειρωνακτικά και
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δύναται να είναι εφοδιασµένα µε µηχανισµό συµπίεσης (πρέσα ή µύλο) και µηχανισµό
ανύψωσης κάδων, στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται τροχήλατοι κάδοι
απορριµµάτων και µε µηχανισµό πλύσης των κάδων, σύστηµα απολύµανσης και
περιορισµού σκόνης. Διακρίνονται σε ανοικτά, κλειστά, οπίσθιας, πλάγιας και
εµπρόσθιας φόρτωσης.

Γ7.1.

Τύπου πρέσας

Στα απορριµµατοφόρα οχήµατα τύπου πρέσας, τα απορρίµµατα ωθούνται στο
εσωτερικό του οχήµατος µε τη βοήθεια σιαγόνας που εκτελεί µία ηµικυκλική κίνηση
από πάνω προς τα κάτω και µέσα. Τα απορρίµµατα πιέζονται πάνω στην πλάκα του
εµβόλου και συµπιέζονται. Όταν η πίεση πάνω στην πλάκα ξεπεράσει κάποιο όριο, η
πλάκα υποχωρεί προς το εσωτερικό και έτσι γεµίζει το εσωτερικό του οχήµατος. Το
όχηµα αδειάζει µε αντίστροφη κίνηση του εµβόλου, η πλάκα του οποίου ωθεί τα
απορρίµµατα αυτή τη φορά προς τα έξω. Είναι εξοπλισµένα µε ανυψωτικά συστήµατα
συνήθως για όλους τους τύπους κάδων καθώς και σε κάποιες περιπτώσεις για ανοιχτά
απορριµµατοκιβώτια µικρής χωρητικότητας (Εικόνα Γ43).

Εικόνα Γ43.

Γ7.2.

Απορριµµατοφόρο όχηµα µεγάλου κυβισµού τύπου πρέσας17.

Τύπου περιστρεφόµενου τυµπάνου - µύλου

Στο σύστηµα συµπίεσης µε µύλο τα απορρίµµατα ωθούνται προς το εσωτερικό του
οχήµατος και συµπιέζονται µε την βοήθεια περιστρεφόµενου τύµπανου. Η εκκένωση
γίνεται µε την αντίστροφη κίνηση του τύµπανου (Εικόνα Γ44).

17

http://www.perivallontiki.gr.
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Εικόνα Γ44.

Γ7.3.

Απορριµµατοφόρο όχηµα µεγάλου κυβισµού τύπου περιστρεφόµενου
τυµπάνου18.

Μεσαίου κυβισµού

Πρόκειται για απορριµµατοφόρα οχήµατα τύπου πρέσας µε µηχανισµό ανύψωσης και
η κατασκευή τους είναι ενιαία (η πίσω πόρτα και χώρος φόρτωσης είναι
ενσωµατωµένα στην κιβωτάµαξα). Είναι µικρότερου µεγέθους από τα αντίστοιχα
µεγάλου κυβισµού και κατάλληλα για δύσβατες οδούς (Εικόνα Γ45). Επιπλέον έχουν τη
δυνατότητα να εκκενωθούν απ’ευθείας σε µεγαλύτερο απορριµµατοφόρο όχηµα και
ανοικτό απορριµµατοκιβώτιο, γεγονός που τα καθιστά εναλλακτική λύση αντί των
δορυφορικών οχηµάτων.

Εικόνα Γ45.
18
19

Απορριµµατοφόρο όχηµα µεσαίου κυβισµού τύπου πρέσας19

http://www.kaoussis.gr.
http://www.perivallontiki.gr.
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Γ7.4.

Ανατρεπόµενα

Πρόκειται για φορτηγά οχήµατα µε ανατρεπόµενη κιβωτάµαξα, η οποία εκκενώνεται
σε απορριµµατοκιβώτιο ή το χώρο διάθεσης (Εικόνα Γ46 και Γ47). Τα ανατρεπόµενα
οχήµατα προορίζονται για την αποκοµιδή των ογκωδών αντικειµένων, αποβλήτων
κατασκευών και κατεδαφίσεων, και κήπων.

Εικόνα Γ46.

Ανατρεπόµενο φορτηγό όχηµα µεγάλου κυβισµού20.

Εικόνα Γ47.
20
21

http://www.perivallontiki.gr.
http://www.kaoussis.gr.
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Γ7.4.1. Δορυφορικά
Τα δορυφορικά απορριµµατοφόρα έχουν µικρές διαστάσεις (Εικόνα Γ48), µπορεί να
διαθέτουν ανυψωτικό µηχανισµό (Εικόνα Γ49), µε ή χωρίς σύστηµα συµπίεσης και
χρησιµοποιούνται για στενούς οδούς, πεζόδροµους και πάρκα. Εκκενώνονται
απ’ευθείας
σε
µεγαλύτερα
απορριµµατοφόρα
οχήµατα
και
ανοικτά
απορριµµατοκιβώτια (Εικόνα Γ50).

Εικόνα Γ48.

Δορυφορικό απορριµµατοφόρο όχηµα µε µηχανισµό ανύψωσης22.

Εικόνα Γ49.
22

Εκκένωση κάδου σε δορυφορικό απορριµµατοφόρο όχηµα23.

http://www.perivallontiki.gr.
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Εικόνα Γ50.

Γ7.5.

Εκκένωση δορυφορικού απορριµµατοφόρου οχήµατος σε µεγαλύτερης
χωρητικότητας απορριµµατοφόρο όχηµα23.

Οχήµατα µεταφοράς απορριµµατοκιβωτίων

Γ7.5.1. Σύστηµα ανύψωσης απορριµµατοκιβωτίων µε αλυσίδες
To απορριµµατοκιβώτιο ανυψώνεται από το έδαφος σε οριζόντια θέση και φορτώνεται
στο όχηµα (Εικόνα Γ51).

Εικόνα Γ51.

23

Φόρτωση απορριµµατοκιβωτίου µε σύστηµα αλυσίδων.

http://www.perivallontiki.gr.
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Γ7.5.2. Σύστηµα ανύψωσης απορριµµατοκιβωτίων µε γάντζο
Το απορριµµατοκιβώτιο σύρεται και φορτώνεται στο όχηµα (Εικόνα Γ52). Το
συγκεκριµένο σύστηµα είναι πιο διαδεδοµένο γιατί µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη
µεταφορά και άλλων κατασκευών.

Εικόνα Γ52.

Γ8.

Φόρτωση απορριµµατοκιβωτίου µε σύστηµα γάντζου24.

Συστήµατα συλλογής απορριµµάτων

Πέρα από τα ΜΠΑ και αποκοµιδής, σηµαντική συνιστώσα της αποκοµιδής και της
αποτελεσµατικότητας ενός προγράµµατος είναι και ο τύπος των υπηρεσιών που
προσφέρονται από την αρµόδια αρχή για τη συλλογή των απορριµµάτων, ο οποίος και
καθορίζει πολλές φορές τα ΜΠΑ και αποκοµιδής που θα χρησιµοποιηθούν.
Τα συστήµατα συλλογής εξαρτώνται από τους παρακάτω παραµέτρους, οι οποίες
αλληλοσυνδέονται και πολλές φορές αλληλοσυγκρούονται:
o

την πολεοδοµία και ρυµοτοµική δοµή των περιοχών που θα εξυπηρετηθούν,

o

την τυπολογία των κατοικιών,

o

τις δυνατότητες της υπηρεσίας,

o

τα ΜΠΑ και αποκοµιδής,

o

την ύπαρξη συµπληρωµατικών προγραµµάτων, και

o

την επιλογή της υπηρεσίας διαχείρισης.

Η αποκοµιδή των απορριµµάτων θεωρητικά διαχωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις, στην
αποκοµιδή των σύµµεικτων και την αποκοµιδή των ανακυκλώσιµων υλικών. Ανάλογα
τον τύπο των απορριµµάτων που θα συλλεχθεί διακρίνονται διάφορες µεθοδολογίες.
Τα συστήµατα συλλογής απορριµµάτων µπορούν να ταξινοµηθούν ανάλογα µε το
24

http://www.perivallontiki.gr.
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χώρο προσωρινής αποθήκευσης αυτών, εντός ή εκτός των ακινήτων, την τυπολογία
των κατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων που συµπεριλαµβάνουν, (χαµηλάπολυώροφα κτίρια/ ανεξάρτητα ή σε γειτνίαση µε άλλα, συνεχή-ασυνεχή µέτωπα)
καθώς και ανάλογα µε το είδος των απορριµµάτων που θέτονται για συλλογή
(σύµµεικτα ή/και ανακυκλώσιµα). Ένας άλλος τρόπος ταξινόµησης των συστηµάτων
συλλογής θα µπορούσε να είναι η ταξινόµηση ανάλογα µε τον τρόπο διαντίδρασης
των οχηµάτων µεταφοράς µε τους κάδους, δηλαδή µε το αν τα οχήµατα χρησιµοποιούν
αυτόµατους τρόπους φόρτωσης µε ροµποτικούς βραχίονες ή αν η εργασία γίνεται
χειρωνακτικά, κάτι που αλλάζει τον αριθµό των υπαλλήλων συλλογής.
Σύµφωνα µε τον τύπο της υπηρεσίας που παρέχεται από το προσωπικό αποκοµιδής
και το είδος των ΜΠΑ που χρησιµοποιούνται, η συλλογή των απορριµµάτων
διακρίνεται σε [31]:
Α) Συµβατικά µέσα προσωρινής αποθήκευσης, κάδοι και απορριµµατοκιβώτια.
1. Συλλογή από το πεζοδρόµιο (curbside collection)
i) Ο διαµένων στην οικία (ή διαχειριστής της πολυκατοικίας) είναι υποχρεωµένος να
βγάζει τον κάδο απορριµµάτων για συλλογή στο πεζοδρόµιο και να τον επιστρέφει
µετά την εκκένωση του στο χώρο αποθήκευσης του, µέχρι την επόµενη
προκαθορισµένη εκκένωση.
ii) Ο διαµένων στην οικία (ή διαχειριστής της πολυκατοικίας) είναι υποχρεωµένος να
βγάζει τον κάδο απορριµµάτων για συλλογή στο πεζοδρόµιο, αλλά η ευθύνη
επιστροφής του µετά την εκκένωση του στο χώρο αποθήκευσης του είναι του
πληρώµατος του οχήµατος.
iii) Το πλήρωµα του οχήµατος βγάζει τον κάδο απορριµµάτων από το ακίνητο και ο
διαµένων στην οικία (ή διαχειριστής της πολυκατοικίας) είναι υποχρεωµένος να τον
επαναποθετήσει µετά την εκκένωση του στο χώρο αποθήκευσης του.
iv) Οι κάδοι είναι τοποθετηµένοι στο πεζοδρόµιο ή µπροστά σε αυτό σε µόνιµη θέση. Οι
κάτοικοι εναποθέτουν τα απορρίµµατα εντός του κάδου χωρίς να εµπλέκονται στην
οποιαδήποτε µεταφορά του κάδου.
Οι τρεις πρώτοι τύποι του συστήµατος συλλογής από το πεζοδρόµιο πλεονεκτούν στο
ότι δεν υπάρχουν κάδοι τοποθετηµένοι στο δηµόσιο κοινόχρηστο χώρο σε µόνιµη βάση,
µειώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις οχλήσεις που προκαλούνται από την ύπαρξη και
την παραµονή των απορριµµάτων εντός αυτών.
2. Συλλογή από πάροδο, παράπλευρο δρόµο / πίσω αυλής (alley / back yard collection)
Στην περίπτωση που οι πάροδοι και οι παράπλευροι δρόµοι αποτελούν δοµικό στοιχείο
της περιοχής, δύναται οι κάδοι να τοποθετούνται για εκκένωση ή ακόµα και να
αποθηκεύονται επί αυτών. Το ίδιο µπορεί να εφαρµοσθεί στην περίπτωση ύπαρξης
πίσω αυλής. Το συγκεκριµένο σύστηµα προσφέρει διατήρηση της αισθητικής των
κύριων οδών και µείωση των οχλήσεων προς µεγαλύτερη µερίδα κατοίκων.
2. Συλλογή ανά οικοδοµικό τετράγωνο
Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο σύστηµα συλλογής, οι κάτοικοι µεταφέρουν τα
απορρίµµατα στο όχηµα συλλογής που σταθµεύει προσωρινά σε προκαθορισµένο
σηµείο, αφού µέλος του πληρώµατος του οχήµατος αποκοµιδής ειδοποιήσει τους
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κατοίκους είτε κορνάροντας, είτε χτυπώντας τα κουδούνια των οικιών. Οι κάτοικοι
µεταφέρουν τα απορρίµµατα, τα οποία µέχρι την ώρα της συλλογής είναι
αποθηκευµένα εντός της οικίας του, είτε µε ιδιωτικούς κάδους, είτε σε σάκους
απορριµµάτων.
B) Καινοτόµα µέσα προσωρινής αποθήκευσης
Σε αυτήν την κατηγορία υπάγονται οι ηµιυπόγειοι κάδοι, τα κέντρα συλλογής και τα
δίκτυα συλλογής απορριµµάτων. Οι θέση των ΜΠΑ έχουν µόνιµη και αµετακίνητη
θέση και η µόνη λειτουργία που εκτελείται είναι η εκκένωση τους, χωρίς την εµπλοκή
των δηµοτών.
Η επιλογή του µέσου προσωρινής αποθήκευσης που θα χρησιµοποιηθεί περιορίζεται
από την τυπολογία των κατοικιών και την πολεοδοµικές ιδιαιτερότητες της εκάστοτε
περιοχής. Έτσι, η επιλογή της βέλτιστης εναλλακτικής λύσης για κάθε περιοχή
αποτελεί συνδυασµό όλων των παραπάνω παραµέτρων.
Τα στοιχεία που διαφοροποιούν τους παραπάνω τύπους παροχής υπηρεσιών είναι:
 Συνεργασία πολίτη.
 Προγραµµατισµένη συλλογή.
 Πρόβληµα διασκορπισµού απορριµµάτων.
 Εµφάνιση ΜΠΑ .
 Διάρκεια συλλογής.
 Κόστος σε σχέση µε προσωπικό.
 Διάρκεια συλλογής.

Γ8.1.

Συλλογή από αυτόνοµες µονοκατοικίες

Στην περίπτωση των αυτόνοµων µονοκατοικιών δύναται, εκτός µερικών εξαιρέσεων, η
εφαρµογή όλων των δυνατών λύσεων, συµβατικών και καινοτόµων. Η επιλογή
βασίζεται κατά το πλείστον στις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και το συνολικό κόστος
εφαρµογής [31, 32].

Γ8.2.

Συλλογή από ανεξάρτητες µονοκατοικίες ή λίγων διαµερισµάτων
κτίρια

Η συλλογή από το πεζοδρόµιο είναι η πιο κοινή µέθοδος για τις µονοκατοικίες ή τα
κτίρια µε λίγα διαµερίσµατα (εναλλακτικά χρησιµοποιείται συλλογή από την
παράπλευρη οδό ή την πίσω αυλή/ακάλυπτο, εάν υφίσταται). Στην περίπτωση µη
µηχανοποιηµένης συλλογής τα απορρίµµατα είτε εναποτίθενται συσκευασµένα σε
πλαστικές ή χάρτινες σακούλες (ή κιβώτια) άµεσα στο πεζοδρόµιο ή εντός σταθερών
κάδων, οι οποίοι εκκενώνονται από το προσωπικό αποκοµιδής χειρωνακτικά µε
ανατροπή αυτού στο απορριµµατοφόρο όχηµα ή µε αποµάκρυνση δια χειρός του
εσωτερικού τους. Στην περίπτωση µηχανοποιηµένης συλλογής τοποθετούνται κάδοι,
όπου και οι κάτοικοι εναποθέτουν τα απορρίµµατα τους.
Εναλλακτικά µπορούν να τοποθετηθούν ηµιυπόγειοι κάδοι για την εξυπηρέτηση
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περισσότερων κατοικιών, µε την προϋπόθεση να υπάρχει ανοιχτός χώρος για την
εγκατάσταση τους και τη διαδικασία εκκένωσης τους. Για τη χρέωση των υπηρεσιών
ανά παραγωγό απορριµµάτων δύναται να προσαρµοστεί είτε σύστηµα αναγνώρισης
χρήστη και ζύγισης των απορριµµάτων, είτε σύστηµα θαλάµου ογκοµέτρησης στην
επάνω επιφάνεια του καλύµµατος των ηµιυπόγειων κάδων.

Γ8.3.

Συλλογή από πολυκατοικίες

Συµβατικοί τροχήλατοι κάδοι διαφόρων χωρητικοτήτων χρησιµοποιούνται για τη
συλλογή των απορριµµάτων από τις πολυκατοικίες. Η µέθοδος συλλογής που
εφαρµόζεται στις πυκνοδοµηµένες περιοχές είναι πάντα η χειρωνακτική, διότι η
µηχανική συλλογή προϋποθέτει µεγάλους δρόµους και ανυπαρξία φυσικών και
τεχνικών εµποδίων. Σε µη πυκνοδοµηµένες περιοχές, είναι δυνατή και η µηχανική
συλλογή, ηµιαυτόµατη ή/και αυτόµατη. Στην περίπτωση µεταβλητής κοστολόγησης
των ΥΔΑ, εκτός εφαρµογής σχήµατος PAYT προπληρωµένων σάκων, οι κάδοι
εξοπλίζονται µε ειδικούς αναµεταδότες για την αναγνώριση του κάδου ή σύστηµα
αναγνώρισης χρήστη και ζύγισης/ογκοµέτρησης των απορριµµάτων.
Δυνατή είναι και η τοποθέτηση απορριµµατοκιβωτίων τύπου πρέσας, µε ή χωρίς
σύστηµα αναγνώρισης χρήστη και ζύγισης/ογκοµέτρησης των απορριµµάτων, που θα
εξυπηρετεί ένα µεγάλο αριθµό κατοικιών. Συνήθως αυτή η λύση επιλέγεται όταν
επιθυµείται η δηµιουργία κέντρων συλλογής (που απευθύνεται και στα ανακυκλώσιµα
υλικά). Τα πλήρως γεµάτα απορριµµατοκιβώτια αποµακρύνονται από το χώρο και
αφού αντικατασταθούν από νέα κενά, µεταφέρονται απευθείας στο χώρο τελικής
διάθεσης όπου και εκκενώνονται.
Ηµιυπόγειοι κάδοι µπορούν να τοποθετηθούν, µε κλειδαριά στο κάλυµµα ή όχι
(ανάλογα µε την επιλογή της υπηρεσίας αν όλοι ή µόνο οι κάτοικοι συγκεκριµένων
κτιρίων ή διαµερισµάτων θα έχουν πρόσβαση σε αυτόν), µε την προϋπόθεση να
υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για την εγκατάσταση και τη διαδικασία εκκένωσης τους.
Οι ίδιοι κάδοι προσαρµόζονται στην περίπτωση εφαρµογής µεταβλητής κοστολόγησης
των ΥΔΑ.
Τα δίκτυα συλλογής, βαρύτητας ή πνευµατικά, αποτελούν ακόµη µία εναλλακτική για
τη συλλογή των απορριµµάτων από τις πολυκατοικίες, αλλά επειδή αποτελούν δοµικό
στοιχείο του κτιρίου, είναι δυνατή η εγκατάσταση τους µόνο στις νεοαγειρόµενες
οικοδοµές. Τα συγκεκριµένα δίκτυα µπορούν να είναι αυτόνοµα και να αφορούν στη
συλλογή των απορριµµάτων που παράγονται από τις κατοικίες µιας πολυκατοικίας ή
να συνδέονται και να επεκτείνονται σε όλη την περιοχή. Στην περίπτωση εφαρµογής
PAYT, δύναται να αναγνωρισθεί η πολυκατοικία, αλλά όχι ο χρήστης. Εξαίρεση
αποτελεί η περίπτωση εφαρµογής υπόγειου δικτύου στην περιοχή (εκτός
πολυκατοικιών), όπου οι θύρες εισαγωγής µπορούν να εξοπλιστούν µε σύστηµα
αναγνώρισης του παραγωγού και χρήστη.
Σε πολλές περιπτώσεις, η προσωρινή αποθήκευση των απορριµµάτων γίνεται στο
υπόγειο, τον ακάλυπτο ή τον πίσω ανοιχτό χώρο (ή αυλή) των πολυκατοικιών. Αν η
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προσωρινή αποθήκευση γίνεται σε κάδους, τότε αυτοί είναι τροχήλατοι και έλκονται ή
µεταφέρονται µε κατάλληλα διαµορφωµένο ανελκυστήρα στο σηµείο εκκένωσης τους.
Το προσωπικό αναλαµβάνει τη µεταφορά στο σηµείο εκκένωσης και η επιστροφή είναι
ευθύνη του διαχειριστή της πολυκατοικίας (πιθανή απαίτηση το προσωπικό να
διαθέτει κλειδιά της πολυκατοικίας). Αν η προσωρινή αποθήκευση γίνεται στο υπόγειο,
τότε αν χρησιµοποιούνται κάδοι µεταφέρονται µε ανελκυστήρα, αλλιώς εκκενώνονται
µε σύστηµα αναρρόφησης κενού αέρα από θύρα εξαγωγής σε προσβάσιµο σηµείο από
το ειδικό όχηµα.

Γ8.4.

Κέντρα συλλογής

Η λειτουργία των κέντρων συλλογής ενδείκνυται στην περίπτωση δύσβατων περιοχών
για απορριµµατοφόρα οχήµατα. Εξοπλίζονται από ΜΠΑ, συνήθως ισοµεγέθεις κάδους
ή/και µεγάλα απορριµµατοκιβώτια στην περίπτωση που ο πληθυσµός που
εξυπηρετείται είναι µεγάλος. Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης τους µε µεγάλους
ηµιυπόγειους κάδους, αν και η λύση αυτή θα ήταν δαπανηρή σε σύγκριση µε τη χρήση
απορριµµατοκιβωτίων τύπου πρέσας. Οι κάδοι εκκενώνονται συνήθως µε
χειρωνακτική
µέθοδο
(οπίσθια
φόρτωση)
ενώ
τα
απορριµµατοκιβώτια
αποµακρύνονται. Στον αστικό ιστό, το σύστηµα αυτό χρησιµοποιείται στις γειτονιές
όπου υπάρχει στενότητα δρόµων ή έλλειψη χώρου για τοποθέτηση ΜΠΑ ή σε περιοχές
µε χαµηλή πληθυσµιακή πυκνότητα, όπου κρίνεται ότι η εξυπηρέτηση κατοίκων είναι
ασύµφορη οικονοµικά. Στην περίπτωση µεταβλητής κοστολόγησης των ΥΔΑ, τότε οι
κάδοι και τα απορριµµατοκιβώτια εξοπλίζονται µε συστήµατα αναγνώρισης χρήστη
και ζύγισης/ογκοµέτρησης των απορριµµάτων.

Γ8.5.

Συλλογή από ιδρύµατα και βιοµηχανικές και εµπορικές περιοχές

Χρησιµοποιείται είτε χειρονακτική, είτε µηχανική µέθοδος συλλογής. Όταν η
κυκλοφοριακές συνθήκες το επιτρέπουν και διατίθεται ανοιχτός χώρος, τότε η
προσωρινή αποθήκευση και αποκοµιδή αυτών των απορριµµάτων πραγµατοποιείται
µε τη χρήση απορριµµατοκιβωτίων, µε πρέσα ή ανοιχτής οροφής, των οποίων η
εκκένωση ή εκτελείται επιτόπου, είτε µετά τη µεταφορά τους στο χώρο τελικής
διάθεσης, ανάλογα µε το µέγεθος τους. Η εναλλακτική αυτή ακολουθείται και στις
περιπτώσεις όπου η εγκατάσταση µεγάλης χωρητικότητας κάδων είναι ανέφικτη ή
προβληµατική λόγω έλλειψης χώρου, στενών πεζοδροµίων και δρόµων.

Γ9. Προγράµµατα ΔσΠ
Τα προγράµµατα ανακύκλωσης (και κοµποστοποίησης) λειτουργούν συµπληρωµατικά
µε τα κεντρικά προγράµµατα ΔΑ. Η εφαρµογή τους στοχεύει σε περιβαλλοντικά,
οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη, και επιτάσσεται από τις αρχές της ΕΕ για µείωση των
απορριµµάτων και αειφόρο ανάπτυξη. Μεταξύ των στόχων της ανακύκλωσης είναι
[30-33]:


Μείωση της ποσότητας των απορριµµάτων προς τελική διάθεση.



Επέκταση του χρόνου ζωής των ΧΥΤΑ.
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Εξοικονόµηση και προστασία των φυσικών πόρων.



Εξοικονόµηση ενέργειας και παραγωγή των πρώτων υλών.



Μείωση του κόστους διαχείρισης των απορριµµάτων, ιδιαιτέρως για τους ΟΤΑ



Δηµιουργία εσόδων από την πώληση των υλικών



Περιορισµό του περιβαλλοντικού κόστους.



Δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας



Δηµιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης.

Ο σχεδιασµός ενός προγράµµατος πρέπει να περιλαµβάνει :
♦ Ποσοτική και ποιοτική
ανακυκλώσιµα υλικά.

σύσταση

των

απορριµµάτων

αναφορικά

µε

τα

♦ Επιλογή αρµόδιου φορέα διαχείρισης.
♦ Εύρεση αποθηκευτικών χώρων.
♦ Έρευνα αγοράς των ανακυκλώσιµων ή/και ανακυκλωµένων υλικών.
♦ Καθορισµός συστήµατος ΔσΠ.
♦ Καθορισµός συστήµατος συλλογής και µεταφοράς.
♦ Καθορισµός συχνότητας συλλογής.
♦ Διερεύνηση ποσοστού συµµετοχής.
♦ Εγκαθίδρυση κινήτρων προς τους δηµότες.
♦ Ενηµέρωση δηµοτών.
♦ Ενηµέρωση και εκπαίδευση προσωπικού.
♦ Διασφάλιση, όσο το δυνατόν, της ποιότητας των ανακυκλώσιµων υλικών.
Η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών πρέπει να είναι συνεχής και υψηλού
επιπέδου, ώστε σε συνδυασµό µε την αδιάκοπη και αποδοτική εφαρµογή ενός
προγράµµατος ανακύκλωσης να αποδίδει υλικά υψηλής ποιότητας.
Το πρόγραµµα ανακύκλωσης µπορεί να αφορά τη συλλογή ενός µόνο υλικού, πολλών
διαχωρισµένων, ή οµάδας υλικών, το οποίο θα διαχωριστεί τελικά σε Κέντρο Διαλογής
ή/και Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ). Συνήθως η επιλογή εξαρτάται από το κόστος
εφαρµογής και λειτουργίας, την αποδοχή του κοινού, όπως και από τους περιορισµούς
χωροταξίας. Οι επιλογές που δύναται να γίνουν είναι:
♦ Χαρτί-χαρτόνι (χάρτινη συσκευασία, ασηπτική ή συσκευασία πολλαπλών
στρωµάτων υγρών, εφηµερίδες, έντυπα, γραφική ύλη, χαρτόνι)
o Εφηµερίδες.
o Χαρτόνι.
o Χαρτί υψηλής ποιότητας (κυρίως από γραφεία - έντυπα, γραφική ύλη).
o Μεικτό χαρτί.
♦

Γυαλί (φιάλες, βάζα, κρύσταλλα, τζάµια, κ.λπ.)

♦

Μέταλλα.
o Σιδηρούχα.
o Αλουµίνιο.
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♦

Πλαστικό (PVC, PET, HDPE). Η ανακύκλωση των πλαστικών συναντάει εµπόδιο
την ποικιλία των πλαστικών που υπάρχουν και της ποιότητας τους, µε διαφορετικές
φυσικές ιδιότητες και χηµική σύσταση. Η αναγνώριση του είδους του πλαστικού
είναι δύσκολη να διενεργηθεί.

♦

Οργανικό κλάσµα.

♦

Συνδυασµοί των παραπάνω.

♦

Διαχωρισµός υγρού και ξηρού κλάσµατος ανακυκλώσιµου περιεχοµένου.

Η ΔσΠ οµάδος υλικών, αν και προϋποθέτει τη λειτουργία ενός ΚΔΑΥ, πλεονεκτεί αντί
της ΔσΠ ενός υλικού στα εξής:
♦

Ο δηµότης περιορίζει τις προσπάθειες διαλογής στην πηγή, διαχωρίζοντας τα
απορρίµµατα του σε δύο ρεύµατα: (α) των ανακυκλώσιµων και (β) των υπόλοιπων.
Η διευκόλυνση αυτή που προσφέρεται στο δηµότη συµβάλει στην ενίσχυση της
ΔσΠ, και έτσι τη µείωση των απορριµµάτων που θέτει προς συλλογή.

♦

Η συλλογή των ανακυκλώσιµων υλικών εξυπηρετείται µε κοινό δροµολόγιο για
όλα τα υλικά µειώνοντας το κόστος, εξοικονοµώντας µέσα, προσωπικό και
ενέργεια, και µειώνοντας τις οχλήσεις στο αστικό περιβάλλον.

♦

Ο χρόνος προσωρινής αποθήκευσης εντός της οικίας των ανακυκλώσιµων είναι
µικρότερος από ότι στην περίπτωση προγράµµατος συλλογής ενός υλικού.

♦

Ο χώρος που απαιτείται για προσωρινή αποθήκευση των υλικών είναι µικρότερος
από τον αντίστοιχο που χρειάζεται για τα προγράµµατα συλλογής ενός υλικού.

Γ10. Συµβατικά µέσα προσωρινής αποθήκευσης υλικών από ΔσΠ
Γ10.1. Σάκοι
Οι σάκοι µπορεί να είναι µιας χρήσης ή πολλών και φέρουν ειδικό χρωµατισµό.
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σε προγράµµατα ενός ή οµάδας υλικών. Στην
περίπτωση ανακύκλωσης πολλών υλικών, διαφοροποιούνται στο χρώµα. Η
χωρητικότητα τους πρέπει να είναι επαρκής για αποθήκευση των υλικών τουλάχιστον
2 ηµερών. Συνήθως, η χωρητικότητα που καλύπτει την παραπάνω προδιαγραφή, είναι
για ένα υλικό ο σάκος των 15 λίτρων, ενώ για οµάδα υλικών ο σάκος των 25 λίτρων.
Οι σάκοι µιας χρήσης που χρησιµοποιούνται είναι πλαστικοί, ανθεκτικοί, µε
κατάλληλη σήµανση, οι οποίοι διανέµονται (δωρεάν ή µε αντίτιµο) από το φορέα του
προγράµµατος σε κεντρικά σηµεία του δήµου, καταστήµατα ή δηµόσιες υπηρεσίες και
οργανισµούς.
Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθούν και σάκοι πολλών χρήσεων. Οι
συγκεκριµένοι σάκοι πρέπει να είναι ανθεκτικοί στην πλύση και ανθεκτικοί στην
µηχανική καταπόνηση (Εικόνα Γ53).
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Εικόνα Γ53.

Σάκοι πολλών χρήσεων για ανακύκλωση.

Γ10.2. Κιβώτια
Τα ανοικτά κιβώτια που χρησιµοποιούνται είναι κατά προτίµηση κατασκευασµένα
από ανακυκλωµένο πλαστικό (Εικόνα Γ54). Ο τρόπος διανοµής, η σήµανση και ο
χρωµατισµός τους ακολουθούν την ίδια πολιτική µε τους σάκους.

Εικόνα Γ54.

Ανοικτά κιβώτια για ανακύκλωση.

Γ10.3. Κάδοι
Κοινοί τροχήλατοι κάδοι. Χρησιµοποιούνται οι συµβατικοί τροχήλατοι κάδοι,
µεταλλικοί ή πλαστικοί, όλων των χωρητικοτήτων, οι οποίοι έχουν και τη δυνατότητα
να εκκενωθούν από τα συνήθη απορριµµατοφόρα οχήµατα. Οι κάδοι φέρουν
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κατάλληλη διαµόρφωση στον κορµό ή στο κάλυµµα τους (που µπορεί να είναι
πλαστικό ή µεταλλικό) για την εισαγωγή των υλικών. Στην περίπτωση συλλογής
χαρτιού συστήνεται η χρήση µεταλλικών κάδων για αποφυγή µετάδοσης ενδεχόµενης
φωτιάς στο περιεχόµενο τους.
Κάδοι τύπου «καµπάνας». Είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί και η χωρητικότητα τους
ξεκινάει από 500 λίτρα και µπορεί να ξεπεράσει τα 3.000 λίτρα (Εικόνα Γ55). Η
εκκένωση τους γίνεται µέσω κινητού πυθµένα, αφού αναρτηθούν µέσω δύο αγκίστρων
από το γερανό ειδικού απορριµµατοφόρου οχήµατος, ανοικτής οροφής. Η χρήση κάδων
τύπου καµπάνας, λόγω ότι τα ειδικά απορριµµατοφόρα οχήµατα που
χρησιµοποιούνται για τη συλλογή τους δε διαθέτουν σύστηµα συµπίεσης,
χαρακτηρίζεται από σχετικά αυξηµένο κόστος. Οι συγκεκριµένοι κάδοι πρέπει να
συµµορφώνονται στις διατάξεις που ισχύουν και για τους συνήθεις κάδους
απορριµµάτων.

Εικόνα Γ55.

Κάδοι τύπου καµπάνας.

Πολυθάλαµοι κάδοι. Οι θάλαµοι που χρησιµοποιούνται συνήθως είναι πλαστικοί PE
µε δύο ή παραπάνω διαµερίσµατα. Το ένα διαµέρισµα του κάδου δέχεται ένα
ανακυκλώσιµο υλικό ή µείγµα περισσοτέρων, και το άλλο διαµέρισµα τα λοιπά µη
διαχωρισµένα απορρίµµατα ή κάποιο άλλο ανακυκλώσιµο υλικό. Στην περίπτωση
συλλογής οργανικού κλάσµατος, τότε αυτό δε µπορεί να αναµιχθεί µε άλλα
ανακυκλώσιµα υλικά. Το όχηµα αποκοµιδής είναι και αυτό διαχωρισµένο σε δύο
διαµερίσµατα για να δέχεται τα απορρίµµατα ξεχωριστά, ανάλογα από ποιο
διαµέρισµα του κάδου προέρχονται. Ο εξοπλισµός φόρτωσης είναι κατασκευασµένος
µε τέτοιο τρόπο ώστε τα ανακυκλώσιµα κλάσµατα από τα διαµερίσµατα του κάδου να
πέφτουν αυτόµατα στα αντίστοιχα διαµερίσµατα του οχήµατος αποκοµιδής.
Προδιαγραφές κάδων για συλλογή ενός υλικού. Οι κάδοι πρέπει να είναι
κατασκευασµένοι και διαµορφωµένοι µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η
«παράνοµη διάθεση» εντός αυτών υλικών ξένων προς το υλικό-στόχο. Ενδείκνυται οι
κάδοι που χρησιµοποιούνται για τη συλλογή ενός υλικού να µπορούν µε κατάλληλες
προσαρµογές να χρησιµοποιηθούν στο µέλλον για τη συλλογή των σύµµεικτων
απορριµµάτων (περίπτωση συµβατικών τροχήλατων κάδων).
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Απαιτήσεις κατά τη συλλογή
Γυαλί
Το γυαλί µπορεί να διαχωρίζεται σε δύο τύπους, το σκούρο (πράσινο-καφέ) και το
διαφανές (λευκό), και η αποθήκευση του µπορεί να γίνεται σε κάδους συµβατικούς ή
τύπου καµπάνας, µεταλλικούς ή πλαστικούς. Στην περίπτωση συλλογής ενός τύπου
γυαλιού µε συνήθη απορριµµατοφόρο, αποφεύγεται το όχηµα τύπου «µύλος» ώστε να
αποφευχθεί ο κίνδυνος θραύσης του δυσχεραίνοντας την µετέπειτα ενδεχόµενη
αποµάκρυνση προσµίξεων από γυαλί άλλου τύπου.
Χαρτί, πλαστικό, µέταλλο
Συνήθως αποθηκεύονται σε συµβατικούς κάδους µε διαµορφωµένο κάλυµµα. Η
εκκένωση τους γίνεται συνήθως µε απορριµµατοφόρα οχήµατα τύπου πρέσας. Οι
κάδοι τύπου καµπάνας αποφεύγονται διότι εξαιτίας της χαµηλής ειδικής πυκνότητας
του φορτίου και έλλειψης συµπιεστή, µεταφέρεται σχετικά µικρό φορτίο αυξάνοντας
σηµαντικά το κόστος.

Γ11.

Καινοτόµα µέσα προσωρινής αποθήκευσης υλικών από ΔσΠ

Όλα τα καινοτόµα ΜΠΑ των σύµµεικτων απορριµµάτων µπορούν να
χρησιµοποιηθούν και για την αποθήκευση των ανακυκλώσιµων, συνδυαστικά µε τα
σύµµεικτα ή επιλεκτικά για τα ανακυκλώσιµα υλικά.

Γ12.

Συστήµατα ΔσΠ µε κριτήριο τον τρόπο συλλογής

Με κριτήριο τον τρόπο συλλογής από τις πηγές παραγωγής διακρίνουµε:
o

Συλλογή µε κάδους.

o

Συλλογή πόρτα-πόρτα.

o

Κέντρα συλλογής.

o

Τράπεζες ανακύκλωσης.

o

Κέντρα αγοράς υλικών.

o

Κέντρα συλλογής υλικών.

o

Συνδυασµό των παραπάνω.

Γ12.1. Συλλογή µε κάδους
Το σύστηµα αυτό οµοιάζει µε το σύστηµα αποκοµιδής απορριµµάτων µε τη χρήση
κάδων, µε διαφοροποιήσεις στη διαµόρφωση των κάδων, τον εξοπλισµό των
απορριµµατοφόρων οχηµάτων και του προγράµµατος συλλογής. Οι κάδοι
τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις του οικιστικού ιστού σε συνδυασµό µε το
σύστηµα προσωρινής αποθήκευσης και αποκοµιδής των υπολοίπων κλασµάτων των
απορριµµάτων.
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Γ12.2. Συλλογή πόρτα-πόρτα
Η συλλογή πόρτα-πόρτα δύναται να χρησιµοποιήσει τα παρακάτω µέσα συλλογής:
o

σάκους ή κιβώτια µε ειδική σήµανση και χρωµατισµό,

o

κάδους ανά νοικοκυριό ή κτίριο ή συγκρότηµα κατοικιών, και

o

δέµατα ανά νοικοκυριό ή κτίριο ή συγκρότηµα κατοικιών.

Η συλλογή πόρτα-πόρτα απαιτεί πλήρη συνεργασία του δηµότη και συνέπεια από
µέρους δηµότη και υπηρεσίας αποκοµιδής. Η συγκεκριµένη µέθοδος χαρακτηρίζεται
από αυξηµένο κόστος αποκοµιδής εξαιτίας του απαραίτητου εξοπλισµού στα
απορριµµατοφόρα οχήµατα και των πολλών στάσεων για τη συλλογή. Τα υλικά προς
ανακύκλωση θέτονται προς συλλογή σε προγραµµατισµένη ηµέρα από τον αρµόδιο
φορέα.

Γ12.3. Κέντρα συλλογής
Στα κέντρα συλλογής δύναται να απορριφθούν όλα τα ανακυκλώσιµα υλικά, αλλά και
τα σύµµεικτα ή υπολειπόµενα. Πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε τρόπο ώστε να µη
διασπείρονται στο περιβάλλον στερεοί ρύποι, να φέρουν πλευρικά τοιχώµατα ως
ανεµοθραύστες, να διαθέτουν µέσα αντικλεπτικής προστασίας, να είναι περιφραγµένα
και κατάλληλα φωτισµένα. Το δάπεδο κατασκευάζεται από µπετόν ή ασφαλτοτάπητα
και απαιτείται τακτικός καθαρισµός και απολύµανση.
Τα κέντρα συλλογής είναι κατάλληλα για δύσβατες περιοχές από τα
απορριµµατοφόρα, σε περίπτωση δυσκολίας τοποθέτησης κάδων και όπου η
εµπορική/βιοτεχνική δραστηριότητα που παράγει ανακυκλώσιµα υλικά είναι
αυξηµένη. Επίσης µπορεί να λειτουργήσει συµπληρωµατικά στις περιπτώσεις
συστηµάτων συλλογής πόρτα-πόρτα, τα οποία απαιτούν προγραµµατισµένη συλλογή.
Ένα κέντρο συλλογής µπορεί να συµπεριλαµβάνει κάδους συµβατικούς (προτιµούνται
οι κάδοι µεγάλης χωρητικότητας) ή τύπου καµπάνας ή/και απορριµµατοκιβώτια τύπου
πρέσας (Εικόνα Γ56). Συνιστάται η τοποθέτηση οµοιογενών και ισοµεγεθών κάδων
ώστε να χρησιµοποιείται το ίδιο όχηµα για την εκκένωση και µεταφορά του φορτίου. Η
χωροθέτηση των ΜΠΑ θα πρέπει να είναι προσεγµένη ώστε να είναι δυνατή και χωρίς
να παρεµποδίζεται η εκκένωση των κάδων, η φόρτωση των απορριµµατοκιβωτίων και
οι απαραίτητοι ελιγµοί των οχηµάτων. Απαραίτητη και η δηµιουργία χώρων
στάθµευσης για τη διευκόλυνση των δηµοτών.

Γ12.4. Ττράπεζες ανακύκλωσης
Οι τράπεζες ανακύκλωσης είναι παρόµοιες µε τα κέντρα συλλογής, µε τη διαφορά ότι
δέχονται µόνο ανακυκλώσιµα υλικά (Εικόνα Γ57). Μία τράπεζα ανακύκλωσης µπορεί
να εξυπηρετήσει, ανάλογα το µέγεθος της και την πυκνότητα του πληθυσµού 300-800
κατοίκους. Η απόδοση µια τράπεζας ανακύκλωσης για την εξυπηρέτηση 300-400
νοικοκυριών φθάνει το 50-70%, εξαρτώµενη από τα υλικά που συλλέγονται. Όσο
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αυξάνει ο αριθµός των εξυπηρετούµενων νοικοκυριών, η απόδοση πέφτει, έτσι για 700800 νοικοκυριά αγγίζει το 20-40% [32].

Εικόνα Γ56.

Σχηµατική αναπαράσταση κέντρου συλλογής απορριµµάτων25.

Εικόνα Γ57.

25

http://www.poettinger.at.
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Γ12.5. Κέντρα αγοράς υλικών
Τα κέντρα αγοράς υλικών αποτελούν ουσιαστικά επέκταση των κέντρων συλλογής
υλικών, µε τρόπο ώστε η διαχείρισή τους να περιλαµβάνει και το οικονοµικό κίνητρο. Η
λειτουργία τους στηρίζεται στο ότι οι κάτοικοι µεταφέρουν σε αυτά τα διαχωρισµένα
υλικά και αµείβονται για αυτά σε τιµή µικρότερη από αυτήν που το κέντρο αγοράς
εισπράττει από τον τελικό χρήστη. Η αµοιβή αυτή αποτελεί και το κίνητρο προς τον
κάτοικο που συµµετέχει. Τις περισσότερες φορές λειτουργούν ως κέντρα ανακύκλωσης
ενός υλικού, συνήθως υλικού µεγάλης αξίας ως σκράπ, για το οποίο δίδεται αυτό το
οικονοµικό κίνητρο.
Τα κέντρα αγοράς υλικών είναι τα πιο συνηθισµένα για συλλογή και ανακύκλωση
κουτιών αλουµινίου, η λειτουργία των οποίων υποστηρίζεται από τους κατασκευαστές
αλουµινίου. Στα κέντρα αυτά µερικές φορές γίνεται και συλλογή εφηµερίδων και
µπουκαλιών. Ευρισκόµενα συνήθως σε αστικές περιοχές, µπορούν να παρέχουν
υπηρεσίες µε κινητά µέσα και σε αγροτικές περιοχές.

Γ12.6. Κέντρα συλλογής υλικών
Τα κέντρα συλλογής υλικών δέχονται ανακυκλώσιµα υλικά, ογκώδη απορρίµµατα,
απορρίµµατα κήπου και επικίνδυνα απόβλητα. Στους χώρους αυτούς υπάρχει
επιστάτης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υποδοχή των υλικών, απαγορεύει την
είσοδο του φορτίου των αποβλήτων αν δε συµβαδίζει µε τους όρους αποδοχής και
διάθεσης και δίνει οδηγίες στους «πελάτες».
Τα κέντρα συλλογής υλικών εγκαθιδρύονται δίπλα σε ΧΥΤΑ ή µονάδες επεξεργασίας
αποβλήτων. Εντός των χώρων αυτών, υπάρχουν εγκαταστάσεις µεταφόρτωσης των
αποβλήτων σε µονάδες επεξεργασίας ή ειδικούς χώρους τελικής διάθεσης αυτών. Η
απόδοση τους µπορεί να αγγίξει µεγάλο ποσοστό.

Γ13. Οχήµατα αποκοµιδής υλικών από ΔσΠ
Γ13.1. Απορριµµατοφόρα οχήµατα τύπου πρέσας
Τα απορριµµατοφόρα οχήµατα τύπου πρέσας που χρησιµοποιούνται για τη συλλογή
των υλικών από ΔσΠ είναι τα ίδια µε αυτά για τη συλλογή των σύµµεικτων
απορριµµάτων. Χρησιµοποιούνται για τη συλλογή ενός υλικού ή οµάδας υλικών από
τους κατάλληλα διαµορφωµένους κοινούς τροχήλατους κάδους απορριµµάτων.

Γ13.2. Ανοικτά γερανοφόρα οχήµατα
Τα ανοικτά γερανοφόρα οχήµατα χρησιµοποιούνται στην περίπτωση κάδων τύπου
καµπάνας ή ηµιυπόγειων κάδων. Μετά το τέλος του δροµολογίου σκεπάζονται µε
πυκνό πλέγµα ή πλαστικά φύλλα για την αποτροπή της διασποράς του υλικού κατά τη
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µεταφορά.

Γ13.3. Οχήµατα µεταφόρτωσης - µεταφοράς
Χρησιµοποιούνται
τα
απορριµµατοκιβωτίων.

συνήθη

οχήµατα

µεταφόρτωσης-µεταφοράς

των

Γ14. Σχεδιασµός του προγράµµατος διαλογής υλικών στην πηγή
♦ Επιλογή/καθορισµός των υλικών προς ανάκτηση.
♦ Καθορισµός των εξυπηρετούµενων περιοχών.
♦ Επιλογή του είδους και καθορισµός του αριθµού και της χωρητικότητας των ΜΠΑ
(σάκοι, κιβώτια και κάδοι), τα οποία πρέπει να είναι συµβατά µε τον εξοπλισµό που
χρησιµοποιείται για την εκκένωση τους και τη µεταφορά των υλικών.
♦ Χωροθέτηση των ΜΠΑ (κέντρα συλλογής ή χωροθέτηση σε επίπεδο οικίας ή
συγκροτήµατος κατοικιών).
♦ Επιλογή του είδους και καθορισµός του αριθµού και της χωρητικότητας των
οχηµάτων αποκοµιδής των διαχωρισµένων υλικών.
♦ Καθορισµός συχνότητας αποκοµιδής υλικών.
♦ Κέντρο ανακύκλωσης ή σταθµό µεταφόρτωσης υλικών διαλογής στην πηγή ή
κέντρο διαλογής.
♦ Εύρεση αγοράς ανακυκλώσιµων και σύναψη συµφωνιών.
♦ Διαφηµιστική εκστρατεία και ενηµέρωση.
♦ Μονάδα επεξεργασίας οργανικού υλικού.

Γ14.1. Σύστηµα συλλογής κιβωτίων ή σάκων
Η συλλογή αφορά όλα τα είδη ανακυκλώσιµου ξηρού κλάσµατος. Το σύστηµα
βασίζεται στη χρήση κιβωτίων των 30-50 λίτρων όπου και τοποθετούνται τα
ανακυκλώσιµα. Κάθε νοικοκυριό προµηθεύεται τουλάχιστον ένα κιβώτιο, και µπορεί
να επεκταθεί σε περισσότερα, ανάλογα µε τα υλικά που επιλέγει να διαχωρίσει (τα
κιβώτια µπορούν να αντικατασταθούν από σάκους). Την προκαθορισµένη ηµέρα
συλλογής, οι κάτοικοι φέρουν τα κιβώτια τους στο πεζοδρόµιο, όπου και οι εργάτες
αποκοµιδής παραλαµβάνουν και εκκενώνουν. Συµπληρωµατικά µε τα κιβώτια
ανακύκλωσης, υφίσταται και κάδος (ή σάκος) για τα υπόλοιπα µη διαχωρισµένα στην
πηγή υλικά, τα οποία οδηγούνται προς εκκένωση ή απόρριψη µε πολύ µικρότερη
συχνότητα από ότι στην περίπτωση µη διαλογής στην πηγή.
Το όχηµα αποκοµιδής, στην περίπτωση που οι κάτοικοι ακολουθούν το σύστηµα
κιβωτίων για τη διαλογή στην πηγή, οφείλει να έχει κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία
εξαρτώνται από το πόσα κιβώτια χρησιµοποιούν οι κάτοικοι. Στην περίπτωση που
χρησιµοποιούν µόνο δύο υποδοχείς, έναν για όλα τα ανακυκλώσιµα υλικά που
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διαχωρίζουν, και έναν για τα υπόλοιπα που δεν ακολουθούν το δρόµο της
ανακύκλωσης, τότε το όχηµα είναι διθάλαµο. Στην περίπτωση που τα ανακυκλώσιµα
διαχωρίζονται µεταξύ τους ανά υλικό, τότε αυξάνονται και οι θάλαµοι του οχήµατος
αποκοµιδής. Όσοι περισσότεροι θάλαµοι, τόσο µεγαλύτερη απαίτηση σε εργασία από
το προσωπικό. Λύση σε αυτό το πρόβληµα αποτελεί η δροµολόγηση του οχήµατος
κάθε φορά για συγκεκριµένο υλικό. Αν τα υλικά δε διαχωρίζονται µεταξύ τους, τότε
µεταφέρονται σε ΚΔΑΥ, όπου και διαχωρίζονται χειρονακτικά ή µηχανικά. Το σύστηµα
µπορεί να δείξει µεγάλη αποτελεσµατικότητα, και µε σωστή ενηµέρωση και παιδεία
µπορεί να ανεβάσει το βαθµό ανάκτησης στο 70% [32].

Γ14.2. Σύστηµα πολυσάκων και πολυκιβωτίων
Το σύστηµα βασίζεται στη συλλογή των απορριµµάτων σε σάκους, πλαστικούς ή
χάρτινους, κάδους ή µικρά απορριµµατοκιβώτια. Οι κάτοικοι µεταφέρουν τους σάκους
ή τους κάδους στο πεζοδρόµιο για την αποκοµιδή. Οι εργάτες αποκοµιδής τα
φορτώνουν στο όχηµα. Η διαφορά του από το σύστηµα συλλογής κιβωτίων ή σάκων
είναι ότι το συγκεκριµένο σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τη συλλογή
οργανικού κλάσµατος.

Γ14.3. Συλλογή ανακυκλώσιµων από βιοτεχνίες, βιοµηχανίες, εµπορικά
κέντρα και ιδρύµατα
Για τη συλλογή ανακυκλώσιµων από βιοτεχνικές και εµπορικές δραστηριότητες και
από ιδρύµατα χρησιµοποιούνται οι ίδιες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τις οικίες
µε την προϋπόθεση ότι η ποσότητα των απορριµµάτων είναι µικρή. Στην αντίθετη
περίπτωση χρησιµοποιούνται µεγάλα απορριµµατοκιβώτια, σε αριθµό ανάλογα µε τον
αριθµό των υλικών που διαχωρίζονται στα όρια κέντρων συλλογής ή ανακύκλωσης.

Γ15.

Αξιολόγηση τεχνολογιών διαχείρισης απορριµµάτων

Ένα από τα πιο σηµαντικά προβλήµατα που απασχολούν τις δηµοτικές αρχές είναι ο
τρόπος διαχείρισης των απορριµµάτων. Πολλές ερωτήσεις και προβληµατισµοί
προκύπτουν κατά τη διαδικασία εύρεσης του κατάλληλου συστήµατος συλλογής για
τις τοπικές ανάγκες και απαιτήσεις [34].
Πριν αποφασισθεί η τεχνολογία που θα υιοθετηθεί, οι δηµοτικές αρχές θα πρέπει να
απαντήσουν σε 5 ερωτήσεις κλειδιά για τη συγκεκριµένη τεχνολογία:
1. Είναι η βέλτιστη για να καλύψει τις τοπικές ανάγκες; (οι τοπικές ανάγκες είναι
αυτές που πρέπει να οδηγήσουν την απόφαση επιλογής).
2. Ποιες είναι οι απαιτήσεις λειτουργίας και συντήρησης για όλη τη διάρκεια ζωής του
συστήµατος;
3. Ποιο είναι το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του συστήµατος;
4. Η αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία του συστήµατος είναι η βέλτιστη επιλογή
από επιχειρησιακής πλευράς;
5. Ο προµηθευτής της συγκεκριµένης τεχνολογίας έχει την εµπειρία και ικανότητα να
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κατασκευάσει ή να θέσει σε λειτουργία ένα αξιόπιστο σύστηµα, και κατά πόσο
δύναται να ακολουθήσει τις δεσµεύσεις;
Οι παραπάνω ερωτήσεις διαµορφώνουν 2 πλαίσια προς διερεύνηση:
Α. Καταλληλότητα της τεχνολογίας.
Β. Αξιολόγηση του «επιχειρηµατικού» σχεδίου.
Στα πλαίσια της διερεύνησης της καταλληλότητας της τεχνολογίας, τα παρακάτω
πρέπει να συνεκτιµηθούν:
 Είδος απορριµµάτων προς διαχείριση.
 Υπάρχων εξοπλισµός και εγκαταστάσεις (κατά πόσο η προτεινόµενη τεχνολογία
µπορεί να συνδυαστεί µε τον υπάρχων εξοπλισµό, η αποµένουσα διάρκεια ζωής
του υπάρχοντος εξοπλισµού, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του, το
προσωπικό που απαιτεί για να λειτουργήσει).
 Υπάρχων πρόγραµµα συλλογής σύµµεικτων και ανακυκλώσιµων απορριµµάτων
(κατά πόσο τα ήδη εγκαθιδρυµένα προγράµµατα µπορούν να συνδυαστούν µε το
νέο προτεινόµενο).
 Αξιοπιστία συστήµατος (διερεύνηση της αξιοπιστίας του συστήµατος από µελέτη
παλαιοτέρων εφαρµογών της νέας τεχνολογίας).
 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 Υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο (περιορισµοί, υποχρεώσεις, κίνητρα).
 Συµπληρωµατικός απαιτούµενος εξοπλισµός και εγκαταστάσεις για τη νέα
τεχνολογία.
 Συµβατότητα µε τους τοπικούς πολεοδοµικούς κανονισµούς και αρχιτεκτονικές
προδιαγραφές.
 Μελλοντική ανάπτυξη του συστήµατος.
 Πρόβλεψη µελλοντικής ΠΑ και κατά πόσο µπορεί να καλυφθεί από την νέα
τεχνολογία.
 Προκαλούµενη όχληση, ασφάλεια και υγιεινή.
 Δυνατότητα επέκτασης ή µετατροπής σε πιθανή αλλαγή των αναγκών.
 Έκταση εκπαίδευσης προσωπικού χειρισµού.
 Έκταση ενηµέρωσης δηµοτών.
 Διάρκεια ζωής.
 Κόστος.
 Ανταλλακτικά και κόστος ανταλλακτικών.
 Ανάγκη εφεδρικού συστήµατος.

Γ16.

Συστήµατα προσωρινής αποθήκευσης

Η συλλογή οικιακών απορριµµάτων αποτελεί µια διαδικασία που λαµβάνει χώρα στα
όρια του ιδιωτικού ή/και του κοινόχρηστου χώρου. Αποτελεί τµήµα της υποδοµής και
του δικτύου µιας πόλης που συνδέει τις κατοικίες και την ιδιωτική ζωή των κατοίκων µε
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την βίωση του κοινόχρηστου αστικού χώρου. Διαβαθµίσεις όπως ιδιωτικό, ηµι-ιδιωτικό
και κοινόχρηστο είναι έννοιες που καθορίζουν την ποιότητα ζωής ενός πολίτη και
λαµβάνουν ξεχωριστό χώρο στο ηµερήσιο χρονοδιάγραµµα του. Η συλλογή των
απορριµµάτων ενσωµατώνει κινήσεις που µεταφέρονται σταδιακά από το δηµόσιο
στον ιδιωτικό χώρο και το αντίστροφο. Ο κάτοικος αναγκάζεται να µεταφέρει σε
κοινόχρηστο χώρο παράγωγα των καθηµερινών αναγκών του, µεταφέροντας τα
απορρίµµατα σε κάδους στα πεζοδρόµια, ενώ σε άλλα µοντέλα συλλογής
απορριµµάτων ο υπάλληλος του Δήµου «εισβάλλει» στον ιδιωτικό χώρο ενός πολίτη
ώστε να πάρει προσωπικά, άχρηστα πλέον αντικείµενα του.
Πρόκειται για µια διά-δραση που η εξερεύνηση της για νέα µοντέλα και εξελιγµένες
µεθόδους µπορεί να συνεισφέρει στην ανακάλυψη διαφορετικών χειρισµών του ορίου
δηµόσιο-ιδιωτικό, της πρασιάς, της γραµµής δόµησης και κάλυψης. Υπάρχουν
παραδείγµατα πόλεων όπως το Μιλάνο όπου οι χώροι συλλογής απορριµµάτων στις
κατοικίες δεν προσµετρούνται στην επιτρεπόµενη κάλυψη του οικοπέδου. Με την
κατάλληλη ρύθµιση στην υπάρχουσα νοµοθεσία, ο ιδιοκτήτης µπορεί να τροποποιήσει
ή να διαλέξει εκ νέου διατάξεις του κτιρίου στο οποίο διαµένει και παράγει, µε µια
συνείδηση για συνεισφορά, για «συνιδιοκτησία» αστικού χώρου, και συνεπώς για
απαίτηση του δικαιώµατος του να διαχειρίζεται και να απολαµβάνει το περιβάλλον
που του ανήκει όπως και σε όλους τους υπόλοιπους πολίτες.
Από την ανάγκη αυτή να υπάρξει µια επανα-ανακάλυψη του δηµόσιου χώρου ως
προνόµιο όλων των πολιτών µπορεί να προκύψει µια νέα αντιµετώπιση του
κοινόχρηστου χώρου µε κατοίκους συνειδητοποιηµένους και ενεργούς στην
αντιµετώπιση των προβληµάτων του αστικού περιβάλλοντος.
Η παρακάτω ταξινόµηση των συστηµάτων προσωρινής αποθήκευσης (και συλλογής)
και η έρευνα των συστηµάτων αυτών σε χώρες του εξωτερικού (βλ. Παράρτηµα Β),
γίνεται µε βάση τον χώρο αποθήκευσης των απορριµµάτων µέσα ή έξω από τα κτίρια,
την τυπολογία των κατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων που συµπεριλαµβάνουν,
(χαµηλά- πολυώροφα κτίρια/ ανεξάρτητα ή σε γειτνίαση µε άλλα, συνεχή-ασυνεχή
µέτωπα) καθώς και ανάλογα µε την τυπολογία των απορριµµάτων, δηλαδή ανάλογα
µε το αν η ανακύκλωση πραγµατοποιείται µέσα στις κατοικίες ή όχι. Επίσης, κατά την
παρακάτω κατηγοριοποίηση, τα συστήµατα διαχωρίζονται σε ατοµικά και
κοινόχρηστα, κάτι που σχετίζεται µε τις κινήσεις και τις διαδροµές των κατοίκων, και
την έξοδο ή παραµονή των απορριµµάτων εντός ή εκτός της κατοικίας.

Γ16.1. Ατοµικά συστήµατα προσωρινής αποθήκευσης
Στα ατοµικά συστήµατα προσωρινής αποθήκευσης οι κάτοικοι αποθηκεύουν τα
απορρίµµατα που παράγουν είτε εντός της οικίας τους έως την προκαθορισµένη µέρα
και ώρα συλλογής σε ιδιωτικούς κάδους ή σάκους απορριµµάτων, είτε σε κάδους εκτός
των οικιών που όµως αντιστοιχούν σε συγκεκριµένη κατοικία. Στην πρώτη περίπτωση,
ένα σηµαντικό µειονέκτηµα είναι το γεγονός ότι απαιτεί τη συνεργασία του πολίτη σε
προκαθορισµένες ώρες, κατά τις οποίες περνάει ο υπάλληλος του δήµου για τη
συλλογή. Έτσι, εάν οι κάτοικοι δε µπορούν να είναι στην κατοικία τους τη
συγκεκριµένη στιγµή, τότε τα απορρίµµατα πιθανών να παραµείνουν στο πεζοδρόµιο,
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εκτεθειµένα σε ζώα, αέρα και ρακοσυλλέκτες, αναγκάζοντας τη δηµοτική αρχή να
ασκεί έλεγχο και να θεσπίζει πρόστιµα και ποινές για εκείνους που δε
συµµορφώνονται στο πρόγραµµα.
Στα συστήµατα συλλογής που δε βασίζονται σε τοποθέτηση κάδων σε µόνιµη θέση στο
πεζοδρόµιο, αλλά σε ΜΠΑ εντός των οικιών, η δηµοτική αρχή έχει δύο εναλλακτικές:
εφοδιασµό των κατοίκων µε κάδους µε ή χωρίς αντίτιµο. Στην περίπτωση που η αγορά
των ΜΠΑ εναποτίθενται στο δηµότη (κάτω από συγκεκριµένες προδιαγραφές
κατασκευής ορισµένες από τη δηµοτική αρχή, ώστε να είναι συµβατά µε τα οχήµατα
αποκοµιδής), το κόστος επενδύσεων και εξοπλισµού είναι χαµηλό, επειδή η δηµοτική
αρχή δε δαπανεί για την αγορά και τη συντήρηση των κάδων, όπως και για το
σχεδιασµό χωροθέτησης αυτών. Επιπλέον, η ανυπαρξία κάδων στο δηµόσιο
κοινόχρηστο χώρο περιορίζει τις οχλήσεις προκαλούµενες από τη τοποθέτηση των
κάδων και την παραµονή των απορριµµάτων εντός αυτών.

Γ16.2. Κοινόχρηστα συστήµατα προσωρινής αποθήκευσης
Στα κοινόχρηστα συστήµατα συλλογής, οι κάτοικοι αφήνουν τα απορρίµµατα σε
κάδους, σε ειδικά σηµεία, στα πεζοδρόµια έξω από τις κατοικίες. Οι κάδοι
εκκενώνονται από τα οχήµατα αποκοµιδής.
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα των κοινόχρηστων συστηµάτων είναι η
διευκόλυνση των δηµοτών, οι οποίοι φέρουν τα απορρίµµατα τους οποιαδήποτε ώρα
της ηµέρας. Το γεγονός ότι οι κάδοι είναι εµφανείς στους δρόµους, αλλοιώνει την
εικόνα της πόλης, και αποτελεί σηµαντικό µειονέκτηµα για την ορθή διαχείριση του
αστικού περιβάλλοντος.

Γ17.

Προσωρινή αποθήκευση απορριµµάτων
κατοικιών και αστικού ιστού

και

τυπολογίες

Γ17.1. Τυπολογίες κατοικιών και αστικού ιστού στο ΠΣΘ
Η τυπολογία των ελληνικών κτιρίων µπορεί να διαχωριστεί σε κατηγορίες µε βάση τη
σχέση κενού και πλήρους σε οριζόντια και κατακόρυφη διάταξη, καθώς και του
κοινόχρηστου και ιδιωτικού χώρου στα διαφορετικά επίπεδα του κτιρίου. Σύµφωνα µε
την παρακάτω τυποποίηση, θα προκύψουν διαφορετικές επιλύσεις τοποθέτησης των
κάδων οικιακών απορριµµάτων και ανακύκλωσης µέσα ή έξω από τις κατοικίες
ανάλογα µε τη διαµόρφωση των κοινόχρηστων χώρων και των προσβάσεων σ’αυτό.
Οι τυπολογίες που προκύπτουν στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης είναι
οι παρακάτω (βλ. Παράρτηµα Γ).
Γ17.1.1. Κτίρια διαµερισµάτων ή µονοκατοικίες ενωµένα δηµιουργώντας συνεχές
µέτωπο στο δρόµο
Κτίρια διαµερισµάτων που δηµιουργούν συνεχές µέτωπο και συναντώνται ειδικά στα
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κέντρα των πόλεων και στις πυκνοκατοικηµένες περιοχές υψηλής δόµησης. Η
µορφολογία των συνεχών µετώπων προς το δρόµο συνοδεύεται από το σχηµατισµό
ενός κλειστού ακάλυπτου χώρου στο πίσω µέρος κάθε κτιρίου και στο µέσο κάθε
οικοδοµικού τετραγώνου. Ο ακάλυπτος αυτός χώρος είναι κοινόχρηστος ενώ είναι
απαραίτητη από τη νοµοθεσία η πρόσβαση σε αυτόν από κοινόχρηστο χώρο που
συνήθως είναι το ισόγειο. Ο ακάλυπτος χώρος πρέπει να ακολουθεί τη µορφολογία του
εδάφους ενώ επιτρέπονται ειδικές διαµορφώσεις σε αυτόν (σύµφωνα µε το αρθ. 17, Ν.
1577/85) [35]. Στα περισσότερα όµως κτίρια και κυρίως στα πολύ παλαιότερα ή
πρόσβαση στους ακάλυπτους είναι περιορισµένη και συνιστά τη χρήση τους από το
σύνολο των κατοίκων του τετραγώνου εξαιρετικά δύσκολη και αποτρεπτική.
Μονοκατοικίες που συνήθως ενώνονται µεταξύ τους µε µια αυλή στο µπροστινό και
στο πίσω µέρος της κατοικίας. Η πρόσβαση στην πίσω αυλή γίνεται συνήθως από το
εσωτερικό του σπιτιού (Άνω Πόλη, Συκιές).
Κάποια κτίρια έχουν στο πίσω µέρος του οικοπέδου τους έναν ανοιχτό ελεύθερο χώρο.
πρόσβαση σε αυτό το χώρο γίνεται από την είσοδο του κτιρίου (Άνω Πόλη, Συκιές).

Εικόνα Γ58.

Τυπολογία κτιρίων σε συνεχές µέτωπο µε ακάλυπτο χώρο στο εσωτερικό
του τετραγώνου.
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(α)

(β)

Εικόνα Γ59.
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Τυπολογία κτιρίων σε συνεχές µέτωπο (α) είσοδος µπροστά – ελεύθερος
χώρος µπροστά ή πίσω και (β) δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος µπροστά ή
πίσω από το κτίριο.
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Γ17.1.2. Κτίρια διαµερισµάτων ή µονοκατοικίες που βρίσκονται σε απόσταση
µεταξύ τους.
Κτίρια σε απόσταση συναντούµε κυρίως στα προάστια των πόλεων και στις νέες
περιοχές δόµησης. Τα κτίρια αυτά είναι κτισµένα στο κέντρο του οικοπέδου αφήνοντας
µια ζώνη ελεύθερου χώρου γύρω τους και είναι συνήθως περιφραγµένα. (π.χ.
Κωνσταντινοπολίτικα, Καλαµαριά, Ηλιούπολη).
Τα κτίρια µπορεί να είναι κτισµένα σε σειρά µε όψη προς δύο πλευρές (ανάµεσα σε δύο
δρόµους ή ανάµεσα σε ένα δρόµο και σε έναν ανοιχτό χώρο).
Στην περίπτωση των πολυκατοικιών ο ελεύθερος χώρος είναι περιορισµένος σε
αντίθεση µε τις περιοχές µονώροφων ή διώροφων κτιρίων.

Εικόνα Γ60.

Τυπολογία κτιρίων σε ασυνεχές µέτωπο – Κτίριο ελεύθερο από παντού.

Γ17.1.3. Κτίρια διαµερισµάτων ή µονοκατοικίες που ενώνονται µε κάποια από τα
διπλανά τους αφήνοντας κάποιες από τις ακµές του οικοπέδου ελεύθερες
Στα προάστια πόλεων ή σε νεοδοµηµένες περιοχές της πόλης ενδέχεται να
συναντήσουµε κτίρια που ακουµπάνε σε µία γωνία ή σε µια ακµή του οικοπέδου και
έτσι ενώνονται µε ένα ή δύο από τα διπλανά κτίρια ώστε να αφήσουν περισσότερο
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χώρο µπροστά ή στο πλάι ενώ έχουν όψη στο δρόµο.
Σε περιοχές όπως οι Σαράντα Εκκλησιές Θεσσαλονίκης παρατηρείται η µορφολογία
πολυκατοικιών ενωµένων µεταξύ τους ανά δύο µε ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους
που γειτνιάζουν. Οι είσοδοι σε αυτές τις πολυκατοικίες γίνεται µέσα από αυτούς τους
κοινόχρηστους χώρους, (αυλές ή δίοδοι) και όχι από το µέτωπο του δρόµου.
Κάποια κτίρια έχουν στο πίσω µέρος του οικοπέδου τους έναν ανοιχτό ελεύθερο χώρο.
Η πρόσβαση σε αυτό το χώρο γίνεται από µία γειτονική κοινόχρηστη δίοδο.

(α)

(β)

Εικόνα Γ61.
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και (β) που ενώνονται ανά δύο και έχουν είσοδο στο πλάι.
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Εικόνα Γ62.

Τυπολογία κτιρίων σε ασυνεχές µέτωπο που ακουµπά σε δύο από τις
τέσσερις ακµές του οικοπέδου.

Γ17.1.4. Κτίρια µε πυλωτή δηλαδή µε το ισόγειο ελεύθερο και διαµπερές µε πλήρες
µόνο το κοµµάτι της εισόδου ενώ το υπόλοιπο χρησιµοποιείται συνήθως
ως χώρος στάθµευσης
Σε περιοχές κοντά στο κέντρο, όπως η οδός Βασιλίσσης Όλγας ή οι 40 Εκκλησιές, αλλά
και σε περιοχές µακριά από το κέντρο όπως η Ηλιούπολη παρατηρείται η τυπολογία
της pilotis, δηλαδή διαµπερές ισόγειο µε µοναδικό κτισµένο τον κατακόρυφο πυρήνα
της οικοδοµής. Η τυπολογία αυτή ως κατάλοιπο του µοντέρνου κινήµατος στο
σχεδιασµό αστικών κτιρίων ή ως «µετάφραση» της τάσης µιας συγκεκριµένης
δεκαετίας στην ελληνική πραγµατικότητα προτιµάται, όπου ο χώρος το επιτρέπει,
αφού προσφέρει χώρο στάθµευσης και άµεσης πρόσβασης στους πίσω ακάλυπτους
χώρους. Αποτελεί µια επέκταση του κενού της πόλης και µία σύνδεση των δηµόσιων
ελεύθερων χώρων µε τους κοινόχρηστους ελεύθερους χώρους των οικοδοµικών
τετραγώνων.
Γ17.1.5. Κτίρια σε εξαιρετικά στενούς δρόµους
Η τυπολογία αυτή συναντάται σε τµήµατα παλαιών αστικών ιστών. Οι περιοχές αυτές,
τόσο λόγω των µικρών διαστάσεων των δρόµων όσο και λόγω του ιστορικού
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χαρακτήρα τους, που επιβάλλει συγκεκριµένες τακτικές, που να µην αλλοιώνουν τη
µορφολογία της περιοχής, καθιστούν πολύπλοκη την εφαρµογή δικτύων
εξυπηρέτησης.

Εικόνα Γ63.

Γ18.

Τυπολογία κτιρίων σε ασυνεχές µέτωπο - Κτίριο Pilotis.

Προτεινόµενα συστήµατα σε τµήµατα αστικού ιστού ανάλογα
µε την τυπολογία

Η πόλη της Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα µείγµα διαφορετικών αστικών ιστών και
χαράξεων. Διαφορετικά επίπεδα, ιστορικά και πολιτιστικά, έχουν αφήσει πολεοδοµικές
διατάξεις που συναντούν χαράξεις καινούργιων περιοχών. Η περιοχή του κέντρου
διακρίνεται από δύο διαφορετικούς ιστούς που αλληλεπιδρούν. Ο ιστός της παλιάς
πόλης, πριν την πυρκαγιά του 1917, είναι ένα ελεύθερο σύστηµα δρόµων που
δηµιουργήθηκε σταδιακά, χωρίς σχεδίαση, έχοντας χαρακτηριστικά τα στενά και
ελικοειδή σοκάκια, και διακρίνεται στην άνω πόλη και στην ανατολική περιοχή του
κέντρου ανάµεσα στην πλατεία ελευθερίας και το παλαιό σιδηροδροµικό σταθµό. Το
καινούργιο κοµµάτι, σχεδιασµένο βάση συγκεκριµένου πολεοδοµικού σχεδίου µετά το
1917, µε τη γνωστή χάραξη του Hebrard, µε τους µεγάλους άξονες που διασχίζουν το
κέντρο ενώνοντας τοπόσηµα, είναι η γνωστή πυρίκαυστος ζώνη. Αποµακρυνόµενοι
από το κέντρο συναντάµε διάφορα συστήµατα, όπως το ιπποδάµειο που συνδυάζεται
µε πολυκατοικίες που έχουν ελεύθερο το ισόγειο µε pilotis ή χωρίς. Κάθε ένα από τα
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διαφορετικά αυτά συστήµατα χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση και ενδεχοµένως
διαφορετική επίλυση. Αλλά και παραδείγµατα πόλεων όπως στο Παρίσι, δείχνουν ότι
διαφορετικά συστήµατα επίλυσης της συλλογής των απορριµµάτων από τις κατοικίες
χρειάζονται και σε κτίρια του ιδίου συστήµατος ανάλογα µε τη συγκεκριµένη
περίπτωση, ανάλογα µε τις ποιότητες του κτισµένου στοιχείου, την ποσότητα και
αναλογία του κενού και του πλήρους αλλά και την πρόσβαση των κενού ενός αστικού
συγκροτήµατος µέσα από τη διάσχιση του πλήρους του.

Γ18.1. Χώροι εντός κτιρίων – κοινόχρηστοι χώροι
Γ18.1.1. Ακάλυπτοι χώροι
ακάλυπτου χώρου)

οικοδοµικών

τετραγώνων

(Αναδιαµόρφωση

του

Ως µια γενική προτεινόµενη λογική στο σύνολο των τµηµάτων του αστικού ιστού θα
µπορούσε να προταθεί η χρήση ακάλυπτων χώρων ή ιδιωτικών αυλών ώστε να
απαλλάξουµε τους δρόµους της πόλης από τους κάδους οικιακών απορριµµάτων. Η
επανάχρηση κενών χώρων του αστικού ιστού της πόλης ως ένα είδος ηµι-δηµόσιου
χώρου προς αξιοποίηση θα ενδυνάµωνε το χαρακτήρα της προσπάθειας µια πόλης να
αναζητήσει καινούργιες ποιότητες δηµοσίου χώρου. Οι κενοί ιδιωτικοί αλλά παρ’όλα
αυτά κοινόχρηστοι χώροι των κτιρίων πολλαπλών κατοικιών παραµένουν αυτή τη
στιγµή απλά νεκροί χώροι, αναξιοποίητοι, αποθήκες αέρα και λιγοστού φωτός. Σε µια
προσπάθεια επανένταξης των ακάλυπτων χώρων στη ζωή της πόλης θα µπορούσε να
συµπεριληφθεί και η προσωρινή αποθήκευση απορριµµάτων. Οι χώροι αυτοί πληρούν
τις προδιαγραφές φωτός και αερισµού. Με την κατάλληλη νοµοθετική ρύθµιση και µε
την εφαρµογή ενός προγράµµατος µε σαφές κόστος για τους κατοίκους θα µπορούσαν
οι δηµότες της Θεσσαλονίκης να ξεκινήσουν ένα έργο, όχι µόνο ενοποίησης των
ακαλύπτων χώρων αλλά την υλοποίηση µιας πρότασης ενοποίησης των κοινόχρηστων
χώρων που περιβάλλουν το κτίριο χωρίς αυτό να σηµαίνει µειωµένη ασφάλεια.
Ενοποίηση θα µπορούσε να σηµαίνει εύκολη αλλά επιλεκτική πρόσβαση. Ο
κοινόχρηστος πίσω χώρος δε γίνεται απαραίτητα δηµόσιος, αλλά υπάρχει εύκολη
πρόσβαση σε όλους τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας αλλά και στον υπάλληλο του
Δήµου που θα συλλέξει τα απορρίµµατα µε κλειδιά.
Παρά το γεγονός ότι στη υπάρχουσα πολεοδοµική νοµοθεσία οι ακάλυπτοι πίσω χώροι
πρέπει να έχουν άµεση πρόσβαση από κοινόχρηστο χώρο, και που να πληροί τις
προδιαγραφές για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι παλιές πολυκατοικίες του κέντρου της
Θεσσαλονίκης δεν έχουν κατάλληλες προσβάσεις στους χώρους αυτούς. Η πρόσβαση
γίνεται συνήθως από διαφορετικό επίπεδο από αυτό του ισογείου χωρίς την
εξυπηρέτηση ανελκυστήρα. Θα ήταν ιδιαίτερα βοηθητικό, αν µε κάποιες
τροποποιήσεις µπορούσε να γίνει και σε αυτές τις περιπτώσεις πιο άµεση η πρόσβαση.
Παρ’όλα αυτά, στις περιπτώσεις όπου ο ακάλυπτος χώρος παραµένει δύσχρηστος,
όσον αφορά την µεταφορά βαριών και ογκωδών αντικειµένων, όπως ένας κάδος
απορριµµάτων, τότε θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν εσωτερικοί χώροι του
υπογείου και του ισογείου. Με ειδικά τεχνάσµατα όπως οπές στους τοίχους και στο
δάπεδο οι χώροι αυτοί θα µπορούσαν να έχουν περιορισµένη προσβασιµότητα αφού ο
κάτοικος θα µπορούσε να αφήνει τα απορρίµµατα του από το ισόγειο σε µια οπή που
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µέσω ενός απλού αγωγού να καταλήγει σε χώρους στο υπόγειο ή και σε διπλανούς
χώρους στο ισόγειο χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει την πορεία του προς την έξοδο στο
δρόµο.
Στην περίπτωση που ο ακάλυπτος χώρος βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο από εκείνο
του δρόµου, και συνήθως βρίσκεται χαµηλότερα, η εκκένωση των κάδων
απορριµµάτων θα µπορούσε να γίνεται από τον ανελκυστήρα αλλά και από ειδικά
φρεάτια που θα µπορούσαν να προστεθούν ή θα µπορούσε να διερευνηθεί µέσω της
νοµοθεσίας ένας χώρος επέκτασης του υπογείου προς το δρόµο µε χαρακτήρα ηµιδηµόσιο και χρήση από την πόλη της Θεσσαλονίκης και τις υπηρεσίες της ώστε να
διευκολύνει τη συλλογή από τα υπόγεια µέσω ασφαλών και ευπαρουσίαστων
ανοιγµάτων στα άκρα του δρόµου.
Σε κάποια τµήµατα της πόλης όπως οι 40 Εκκλησιές και ο Δήµος Καλαµαριάς
διατηρείται µια ενοποίηση του δηµόσιου δρόµου µε τον κοινόχρηστο χώρο τους
ακαλύπτου συγκεκριµένης ιδιοκτησίας µε διόδους στο πλάι. Στην περίπτωση αυτή, η
τοποθέτηση κάποιας υποδοµής µε τις σωστές προϋποθέσεις για τη διαχείριση των
απορριµµάτων, θα είχε ως αποτέλεσµα την εύκολη συλλογή από τους υπαλλήλους του
δήµου χωρίς την είσοδο σε κτίρια, αλλά και την ασφαλέστερη από άποψη υγιεινής
επίλυση σε εξωτερικό χώρο.
Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιµο, στην ενσωµάτωση των κάδων µέσα στα κτίρια να
συµπεριληφθούν και οι διαδικασίες της ανακύκλωσης. Η δηµιουργία αποθηκευτικών
χώρων για τα ανακυκλώσιµα προϊόντα µέσα στα κτίρια είναι πιο βολική για τους
κατοίκους και απαιτεί λιγότερο χρόνο και µικρότερες αποστάσεις, ενώ γίνεται
αυτόµατα µέρος της καθηµερινής ζωής των κατοίκων αφού πλέον είναι µια διαδικασία
µε την οποία έρχεται αντιµέτωπος παραδίδοντας τα απλά οικιακά απορρίµµατα. Τα
οχήµατα συλλογής των ανακυκλώσιµων απορριµµάτων ακολουθούν διαφορετικά
χρονοδιαγράµµατα και δε χρειάζεται να εκτελούν δροµολόγια τόσο συχνά.
Το σύνολο των αποθηκευτικών κάδων θα µπορούσε να αποτελέσει µια µπαταρία
υποδοµής και ταυτόχρονα σύνδεσης του χώρου της κατοικίας µε το δίκτυο
εξυπηρέτησης της πόλης. Αυτό θα µπορούσε να είναι εµφανές µορφολογικά ως µια
κατασκευή σε ακάλυπτους που να έχει ενιαίο χαρακτήρα για όλο το τετράγωνο ενώ σε
περίπτωση της υπόγειας σύνδεσης των οχηµάτων µέσω του πεζοδροµίου το «ίχνος»
του δικτύου συλλογής στο πεζοδρόµιο να αποτελεί µορφολογικό στοιχείο που να
ενώνεται µε το περιβάλλον και να εµφανίζει το χαρακτήρα της χρήσης του.
Γ18.1.2. Φωταγωγοί
Οι φωταγωγοί στα τετράγωνα συνεχών µετώπων αποτελούν κατακόρυφα στοιχεία
σύνδεσης παροχής φωτός και αέρα στις κατοικίες των επιπέδων ενός πολυώροφου
κτιρίου. Τα κενά αυτά στοιχεία, στον κορµό µιας τυπικής πολυκατοικίας, θα
µπορούσαν να αποτελέσουν πιθανές θέσεις για την τοποθέτηση αγωγών που να
καταλήγουν στα υπόγεια. Ο συνδυασµός ενός «χώρου» µε τον απαραίτητο φωτισµό
και αέρα θα µπορούσε να δώσει την κατάλληλη επιφάνεια για τη δηµιουργία οπών και
την ενσωµάτωση στοµίων. Ανάλογα µε το µέγεθος της πλευράς του φωταγωγού, που
ανήκει στον κοινόχρηστο χώρο του κάθε ορόφου, µπορεί να βρεθεί µια ικανή αναλογία
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του κενού και ενός αρχιτεκτονικού στοιχείου που να µην εµποδίζει το φως και τον αέρα
να εισέρχονται στο χώρο. Ο κάτοικος µπορεί να αφήσει τα απορρίµµατα του χωρίς να
αλλάξει το συνηθισµένο του δροµολόγιο και χωρίς να βγει έξω από το κτίριο αφού το
σηµείο απόθεσης βρίσκεται ακριβώς έξω από την κατοικία του.
Ανάλογα µε την τοποθέτηση ενός φωταγωγού στην κάλυψη ενός κτιρίου, µπορούµε να
έχουµε δύο περιπτώσεις. Στην µια περίπτωση, ο φωταγωγός βρίσκεται στο κέντρο του
κάθε ορόφου και χωρίζει το κάθε επίπεδο σε δύο τµήµατα, ενώ στην άλλη περίπτωση,
ο φωταγωγός βρίσκεται ανάµεσα σε δύο διαφορετικές ιδιοκτησίες και δηµιουργεί κενό
ανάµεσα σε δύο κτίσµατα που καταλήγουν σε συνεχές µέτωπο στο δρόµο. Η
τοποθέτηση αυτού του κενού συνδέεται άµεσα µε τη χωροθέτηση του κοινόχρηστου
κατακόρυφου άξονα της πολυκατοικίας, δηλαδή µε το κλιµακοστάσιο και τον
ανελκυστήρα, αν υπάρχει, που συλλέγουν τις κατακόρυφες κινήσεις του κτιρίου. Η
χωροθέτηση αυτή συνδέεται άµεσα και µε την είσοδο της οικοδοµής που καταλήγει
στην κατακόρυφη αυτή «µπαταρία», τουλάχιστον η χωροθέτηση των φωταγωγών που
εξυπηρετούν το κλιµακοστάσιο.
Φωταγωγοί στο κέντρο του κτιρίου. Οι φωταγωγοί στο κέντρο ενός κτιρίου
εξυπηρετούν µόνο το συγκεκριµένο κτίριο. Στην περίπτωση αυτή θα µπορούσε να
ενσωµατωθεί ένας αγωγός µεταφοράς των απορριµµάτων από κάθε όροφο στο
υπόγειο µιας πολυκατοικίας αλλά και ένας αγωγός πεπιεσµένου αέρα που θα
καταλήγει µέσα από ένα υπόγειο δίκτυο πεπιεσµένου αέρα σε κέντρα συλλογής
εξυπηρέτησης ενός συγκεκριµένου αριθµού κτιρίων. Σε αυτή την περίπτωση κάθε
κτίριο χρειάζεται έναν αγωγό και στην περίπτωση που δεν υπάρχει σύστηµα
πεπιεσµένου αέρα τότε είναι απαραίτητος ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης σε
κάποιο κοινόχρηστο δωµάτιο στο ισόγειο ή στο υπόγειο του κτιρίου.
Φωταγωγοί ανάµεσα σε δύο γειτονικά κτίρια. Οι φωταγωγοί που βρίσκονται ανάµεσα
σε δύο γειτονικά κτίρια που ενώνονται, µπορούν να εξυπηρετήσουν µε έναν αγωγό δύο
κτίρια. Στην περίπτωση αυτή οι κατακόρυφοι σύνδεσµοι (αγωγοί απορριµµάτων)
µειώνονται στο ένα δεύτερο, συµβάλλοντας συνεπώς στη µείωση των αγωγών
πεπιεσµένου αέρα που συγκροτούν το συνολικό δίκτυο καθώς και δίνοντας τη
δυνατότητα στη δηµιουργία ενός κοινόχρηστου χώρου συλλογής σε ισόγειο ή υπόγειο
που να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο κτίρια. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, απαιτούνται
ειδικές ρυθµίσεις και νοµοθετικές διατάξεις σχετικές µε εργασίες ενοποίησης δύο
κτιρίων, όπως αναφέρεται παρακάτω.
Γ18.1.3. Χώροι προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων στο ισόγειο
Παραδείγµατα πόλεων όπως το Παρίσι, στηρίζονται σε χώρους προσωρινής
αποθήκευσης απορριµµάτων µέσα στα κτίρια, σε ειδικούς χώρους, στο ισόγειο ή στο
υπόγειο. Τέτοιοι χώροι θα ήταν ιδιαίτερα επιτυχείς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τα
δωµάτια αυτά εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές και µε κάποιες µικροτροποποιήσεις
µπορούν να µετατραπούν σε χώρους συλλογής που θα φιλοξενούν εκτός από τα
οικιακά απορρίµµατα και τις διαδικασίες της ανακύκλωσης µε ειδικούς κάδους. Οι
χώροι αυτοί, µπορούν να διαχωριστούν από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους
και η πρόσβαση να γίνεται από οπές στους τοίχους, που µε χρωµατικούς κώδικες να
συµβολίζουν τους κάδους ανακύκλωσης στους οποίους αντιστοιχούν. Οι χώροι αυτοί
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θα είναι κλειδωµένοι και θα είναι προσβάσιµοι µόνο από τους διαχειριστές της
πολυκατοικίας και τους υπαλλήλους του Δήµου. Όταν ο χώρος προσωρινής
αποθήκευσης βρίσκεται στο επίπεδο του δρόµου τότε διευκολύνεται η µεταφορά των
απορριµµάτων στα απορριµµατοφόρα. Ο υπάλληλος του Δήµου διανύει µικρότερη
απόσταση για να συλλέξει τα απορρίµµατα. Δε χρειάζεται να χρησιµοποιηθεί ο
κεντρικός ανελκυστήρας και αυτό είναι ένα πλεονέκτηµα από άποψη υγιεινής. Επίσης,
δε χρειάζεται η κατασκευή ειδικών φρεατίων για τη µεταφορά των κάδων σε άλλον
όροφο. Η χωροθέτηση του δωµατίου αυτού στο ισόγειο όµως έχει ως αποτέλεσµα την
απορρόφηση χώρου από την είσοδο και τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους, ενώ
στο υπόγειο υπάρχει συνήθως περισσότερος ελεύθερος χώρος για τέτοιου είδους
κατασκευές.
Γ18.1.4. Χώροι προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων στο υπόγειο
Στα υπόγεια των κτιρίων της πόλης της Θεσσαλονίκης, οι χώροι προσωρινής
αποθήκευσης θα µπορούσαν να εξυπηρετήσουν τους κατοίκους χωρίς να εµποδίζουν
τους κοινόχρηστους χώρους του ισογείου και τις κινήσεις των κατοίκων. Με ειδικές
οπές στους ορόφους ή στο ισόγειο, και αγωγούς που να καταλήγουν στα ειδικά
δωµάτια του υπογείου, οι κάτοικοι θα µπορούν να αποθέτουν τα απορρίµµατα τους
χωρίς να εισέρχονται στους χώρους αυτούς και να έρχονται σε επαφή µε τους κάδους.
Η µεταφορά των απορριµµάτων στα οχήµατα συλλογής θα µπορεί να γίνεται είτε από
τον ανελκυστήρα, είτε µε ειδικά φρεάτια που να οδηγούν στο ισόγειο. Μια λύση θα
αποτελούσε η επέκταση τµήµατος του υπογείου κάτω από το πεζοδρόµιο ώστε µε
ανοίγµατα στο πεζοδρόµιο, ειδικά οχήµατα µε ροµποτικούς βραχίονες να αδειάζουν
τους κάδους που βρίσκονται υπόγεια, κάτω από τις στάσεις των απορριµµατοφόρων.
Γ18.1.5. Ενοποίηση Κτιρίων
Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε µια νοµοθετική ρύθµιση που θα επέτρεπε και θα καθόριζε
τρόπους ενοποίησης κτιρίων µε στόχο ένα κοινό χώρο για προσωρινή αποθήκευση
απορριµµάτων. Συγκεκριµένα, ένα κτίριο που δεν έχει τον απαραίτητο χώρο στο
υπόγειο και στο ισόγειο µπορεί µε κάποιες τροποποιήσεις να χρησιµοποιήσει ένα χώρο
στο διπλανό κτίριο. Με ένα άνοιγµα στον ενδιάµεσο τοίχο οι κάτοικοι του κτιρίου
µπορούν να εισέρχονται στο διπλανό κτίριο χωρίς να βγαίνουν στο δρόµο και να
αφήνουν τα απορρίµµατα τους πριν βγουν από το κτίριο. Για τη συγκεκριµένη επίλυση,
είναι απαραίτητες νοµοθετικές διατάξεις σχετικές µε την ιδιοκτησία. Η επίλυση αυτή
έχει ως πλεονέκτηµα τη δηµιουργία ενός µόνο χώρου που να εξυπηρετεί δύο οικοδοµές,
έτσι ώστε η συλλογή να διευκολύνεται και οι στάσεις των οχηµάτων να µειώνονται σε
αριθµό.
Γ18.1.6. Ενοποίηση ισογείου
Η ενοποίηση χώρων στο ισόγειο θα µπορούσε να διερευνηθεί µε δύο τρόπους. Κατά τον
πρώτο τρόπο, χρησιµοποιείται ένας χώρος του ενός κτιρίου από ένα διπλανό του που
δεν έχει κάποιο δωµάτιο που να µπορεί να µετατραπεί σε χώρος προσωρινής
αποθήκευσης απορριµµάτων. Ο κοινός χώρος δηλαδή, βρίσκεται στο ένα κτίριο, αλλά
µε κάποιο άνοιγµα ανάµεσα στο οριακό τοιχίο των δύο οικοδοµών οι κάτοικοι του
διπλανού κτιρίου µπορούν να χρησιµοποιήσουν το δωµάτιο του γειτονικού κτιρίου
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χωρίς να βγουν στο δρόµο. Ο δεύτερος τρόπος µιας τέτοιας λύσης θα ήταν η
χωροθέτηση του κοινού χώρου ακριβώς στο όριο των δύο οικοδοµών και να
ακολουθείται από µια οριζόντια διέξοδο στο δρόµο προς το όχηµα συλλογής. Η
επίλυση ενός τέτοιου χώρου στο επίπεδο του δρόµου έχει ως πλεονέκτηµα την εύκολη
µεταφορά των απορριµµάτων στα απορριµµατοφόρα χωρίς να είναι απαραίτητη η
µετακίνηση σε διαφορετικό όροφο ώστε να µην χρησιµοποιείται ο ανελκυστήρας των
κατοίκων αλλά και να µην χρειάζονται επιπλέον φρεάτια.
Γ18.1.7. Ενοποίηση υπογείου
Κατά αντίστοιχο τρόπο και οι χώροι του υπογείου θα µπορούσαν να ενοποιηθούν
δίνοντας σηµεία συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης. Με τον τρόπο αυτό
µειώνεται ο αριθµός των φρεατίων που χρειάζονται σε ένα τετράγωνο, ο αριθµός των
υπόγειων συνδέσεων που καταλήγουν σε χώρους κάτω από τα πεζοδρόµια και ο
αριθµός των αγωγών σε περίπτωση υπόγειου δικτύου πεπιεσµένου αέρα.

Γ18.2. Χώροι εκτός κτιρίου – Δηµόσιοι χώροι
Πεζοδρόµια
Τα πεζοδρόµια αποτελούν ένα σύνολο επιφανειών του αστικού ιστού που φιλοξενεί τις
κινήσεις των πεζών, σε αντίθεση µε τους δρόµους που φιλοξενούν τις κινήσεις των
οχηµάτων. Τα πεζοδρόµια αποτελούν υποδοχές κινήσεων και εξυπηρέτησης αναγκών,
όπως η απόθεση οικιακών απορριµµάτων από τους κατοίκους της περιοχής αλλά και η
απόθεση απορριµµάτων από περαστικούς. Άλλες ανάγκες που εξυπηρετούνται στα
πεζοδρόµια είναι το εµπόριο ειδών πρώτης ανάγκης, τα περίπτερα, αλλά και η
ενηµέρωση, η διαφήµιση, το πράσινο (δεντροστοιχίες), οι στάσεις συγκοινωνίας, η
είσοδος και η έξοδος σε καταστήµατα, γραφεία και κατοικίες. Οι επιφάνειες των
πεζοδροµίων ως συνέχεια του κτισµένου και ως µεταβατικό στάδιο στην κίνηση του
κατοίκου προς στο δρόµο και την υπόλοιπη πόλη φιλοξενούν ως ηµι-ιδιωτική κίνηση
του, την απόθεση των απορριµµάτων. Οι επιφάνειες αυτές ποικίλουν σε µεγέθη και
στη σχέση τους µε το κτισµένο. Τα στενά πεζοδρόµια δυσκολεύουν την εξυπηρέτηση
των παραπάνω αναγκών και οδηγούν σε µια άµεση και απότοµη µετάβαση των
κατοίκων προς το δρόµο. Οι κινήσεις των κατοίκων και των περαστικών απλοποιούνται
και συντοµεύουν σε αντίθεση µε το χρόνο που διανύεται σε µεγάλα πεζοδρόµια. Στα
πλαίσια της προσπάθειας εύρεσης τρόπων καλύτερης διαχείρισης του αστικού
περιβάλλοντος, εντάσσεται και η ανάλυση του χρόνου που διανύεται από τους
κατοίκους στις επιφάνειες των πεζοδροµίων και η αξιοποίηση του. Ο ρόλος των κάδων
στη µορφολογία των επιφανειών των πεζοδροµίων είναι σηµαντική για την ποιότητα
της βίωσης του αστικού περιβάλλοντος από τον πολίτη και την κίνηση του µέσα σε
αυτό. Η συχνότητα επανάληψης κάδων στα οικοδοµικά τετράγωνα είναι συνήθως ένας
κάδος ανά κτίριο.
Στενά Πεζοδρόµια. Σε τµήµατα αστικού ιστού όπως περιοχές του Δήµου Συκεών όπου
τα περιορισµένα πεζοδρόµια και οι στενοί δρόµοι καθιστούν το έργο της υπηρεσίας
καθαριότητας δύσκολο τόσο λόγω της έλλειψης χώρου για την τοποθέτηση των κάδων
όσο και λόγω της δυσκολίας και της δυσάρεστης εικόνας που παρουσιάζουν τα
οχήµατα συλλογής κατά την κυκλοφορία στο συγκεκριµένο τµήµα της πόλης.
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Σύµφωνα µε παραδείγµατα όπως της Βαρκελώνης ή της Λεών θα µπορούσε να
προταθεί ένα σύστηµα υπόγειο. Λόγω της δυσκολίας και του µεγάλου κόστους
εγκατάστασης µια δεύτερη λύση θα µπορούσαν να αποτελέσουν οι κάδοι molok,
µεγάλης χωρητικότητας και µε καλύτερη διαντίδραση µε το περιβάλλον. Το σύστηµα
αυτό έχει ήδη χρησιµοποιηθεί στην Ελλάδα, στο Ναύπλιο. Σε όσες κατοικίες υπάρχουν
αυλές θα µπορούσε να ενισχυθεί µέσω κανονισµών της πολεοδοµίας η αποθήκευση
των απορριµµάτων εντός των ιδιοκτησιών ώστε να αποσυµφορηθούν οι δρόµοι από
ένα µεγάλο κοµµάτι απορριµµάτων.
Μεγάλα Πεζοδρόµια. Στα µεγάλα πεζοδρόµια όπου τώρα τοποθετούνται κάδοι
απορριµµάτων θα µπορούσε να υπάρχει ένας σχεδιασµός µε βάση ένα διευρυµένο
πλάνο κινήσεων που θα ενσωµατώνουν κάποιες διαδροµές µε στόχο την ανακύκλωση
αλλά που θα συνδέονται ταυτόχρονα και µε άλλες κινήσεις έτσι ώστε να υιοθετηθούν
και να αφοµοιωθούν από τους κατοίκους πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Η σύνδεση
συγκεκριµένων σηµείων, η σύνδεση ανοιχτών χώρων όπως οι πλατείες, µπορούν να
δώσουν ένα υπέργειο δίκτυο σηµείων.

Γ18.3. Κέντρα συλλογής/ανακύκλωσης
Σε περιοχές που η δηµιουργία χώρων αποθήκευσης εντός των κτιρίων, είναι
απαραίτητο να αναπτυχθούν κέντρα συλλογής/ανακύκλωσης, µε θέσπιση κινήτρων
ώστε οι πολίτες να συµµετέχουν ενεργά στην ανακύκλωση, ακόµα και στην περίπτωση
που τα κέντρα βρίσκονται σε απόσταση από τις κατοικίες.

Γ18.4. Διαδροµές απόθεσης-ανακύκλωσης (ενσωµάτωση της απόθεσης
απορριµµάτων στο καθηµερινό δροµολόγιο των πολιτών)
Είναι πολύ σηµαντικό για την επίτευξη της συµµετοχής των πολιτών στις διαδικασίες
της ανακύκλωσης να ενσωµατωθεί η απόθεση των απορριµµάτων στο καθηµερινό
δροµολόγιο τους. Αυτό θα µπορούσε να γίνει µε την χωροθέτηση των κεντρικών
σηµείων συλλογής σε χώρους στάθµευσης, σε χώρους κεντρικών στάσεων της
δηµόσιας συγκοινωνίας, κοντά σε χώρους ανοιχτούς όπως πλατείες ή παιδικές χαρές,
κοντά σε µεγάλα πολυκαταστήµατα ή ακόµα και κοντά σε σχολεία. Η σήµανση αυτών
των διαδροµών παίζει βασικό ρόλο στο σχεδιασµό ενός τέτοιου διαγράµµατος
κινήσεων.

Γ18.5. Διαχωρισµός συλλογής απορριµµάτων από κατοικίες και εµπορικά
κέντρα
Σε χώρες του εξωτερικού, όπως η Νέα Υόρκη, έχει διαχωριστεί η συλλογή των
απορριµµάτων ανάλογα µε τον παραγωγό. Συγκεκριµένα, τα κτίρια κατοικιών και τα
σχολεία ή κάποια άλλα ιδρύµατα εξυπηρετούνται από δηµόσιες υπηρεσίες
καθαριότητας. Αντίθετα τα εµπορικά καταστήµατα, τα εστιατόρια, και τα γραφεία
εξυπηρετούνται από ιδιωτικές υπηρεσίες καθαριότητας. Η κατανοµή αυτή θα
µπορούσε να αποτελέσει µια πρόταση για την εξυπηρέτηση του Δήµου της
Θεσσαλονίκης, καθώς ένας τέτοιος διαχωρισµός θα είχε ως αποτέλεσµα την
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ευκολότερη διαχείριση των οικιακών απορριµµάτων, αφού τα σηµεία συλλογής και
στάσεων των απορριµµατοφόρων θα µειώνονταν σηµαντικά.

Γ18.6. Εκπαίδευση του συνόλου των κατοίκων
Η ανακύκλωση απαιτεί εκπαίδευση και ενηµέρωση του συνόλου των πολιτών. Έχει
άµεση σχέση µε τις συνήθειες και τον τρόπο που έχουµε µάθει να ζούµε. Έχει επίσης
σχέση µε το πόσο εκτιµούµε το περιβάλλον στο οποίο ζούµε και εργαζόµαστε. Είναι
λοιπόν απαραίτητη η χρήση αρχιτεκτονικών και πολεοδοµικών τεχνασµάτων πέρα
από τα οικονοµικά και άλλα κίνητρα που χρησιµοποιούνται για να ωθήσουν τους
κατοίκους να συµµετέχουν στην ανακύκλωση. Όταν λοιπόν το τέχνασµα της
ενσωµάτωσης της διαδικασίας ανακύκλωσης µέσα στα κτίρια δεν είναι δυνατόν να
πραγµατοποιηθεί, τότε είναι απαραίτητος ένας σχεδιασµός που να εµπεριέχει µία
λογική µε καινούργια στοιχεία πέρα από τη συχνότητα των σηµείων συλλογής. Αυτά
τα καινούργια στοιχεία θα µπορούσαν να είναι συνδυασµοί των στοιχείων του αστικού
περιβάλλοντος, µε τέτοιο τρόπο που να αλληλεπιδρούν κινήσεις και διαδροµές.

Γ18.7. Παραδείγµατα επιλύσεων οικοδοµικού τετραγώνου στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης
Παρακάτω ακολουθούν κάποιες διαγραµµατικές τοµές µε κάποιες προτεινόµενες
επιλύσεις σε ένα τυπικό οικοδοµικό τετράγωνο του κέντρου της Θεσσαλονίκης µε
ακάλυπτο χώρο στο κέντρο του.

Εικόνα Γ64.

Επίλυση τοποθέτησης κάδου µέσα στα κτίρια σε υπόγειους χώρους κάτω
από τα πεζοδρόµια.
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(α)

(β)

(γ)

Εικόνα Γ65.
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Επίλυση τοποθέτησης (α) κάδου-αγωγού µέσα στα κτίρια σε υπόγειους
χώρους κάτω από τα πεζοδρόµια και (β) κάδων στα υπόγεια – οπές στο
ισόγειο – αγωγοί που καταλήγουν στο υπόγειο και (γ) κάδων στους
ακάλυπτους.
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(α)

(β)

Εικόνα Γ66.

Επίλυση τοποθέτησης κάδων στους ακάλυπτους (α) µε κατακόρυφους
αγωγούς και (β) σε χώρους κάτω από το επίπεδο εδάφους, µε
κατακόρυφους αγωγούς.
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Ακάλυπτος
χώρος

Κάδοι τοποθετηµένοι
στους ακάλυπτους

Οδός Αγίας Σοφίας

Οδός Λεωφόρος Νίκης

Εικόνα Γ67.
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Διαγραµµατική κάτοψη οικοδοµικού τετραγώνου στη Λεωφ. Νίκης, κάδοι
στους ακάλυπτους
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Ακάλυπτος
χώρος
Κάδοι τοποθετηµένοι
στους ακάλυπτους

Είσοδος οικοδοµής από τα
πλάγια

Εικόνα Γ68.

Διαγραµµατική κάτοψη οικοδοµικού τετραγώνου στις 40 Εκκλησιές –
Κάδοι µέσα στους ακάλυπτους.
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Εικόνα Γ69.

Τρισδιάστατη απεικόνιση οικοδοµικού τετραγώνου στη Λεωφ. Νίκης –
Κάδοι και κατακόρυφοι αγωγοί µέσα στους ακάλυπτους.

Εικόνα Γ70.

Τρισδιάστατη απεικόνιση οικοδοµικού τετραγώνου στη Λεωφ. Νίκης –
Κάδοι σε υπόγεια κάτω από τα πεζοδρόµια – ένας αγωγός ανά κτίριο –
ένα σηµείο συλλογής ανά δύο κτίρια.
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Εικόνα Γ71.

Τρισδιάστατη απεικόνιση οικοδοµικού τετραγώνου στη Λεωφ. Νίκης –
Κάδοι σε υπόγεια κάτω από τα πεζοδρόµια – ένας αγωγός / ένα σηµείο
συλλογής ανά δύο κτίρια.

Εικόνα Γ72.

Τρισδιάστατη απεικόνιση οικοδοµικού τετραγώνου στη Λεωφ. Νίκης –
Κάδοι σε υπόγεια κάτω από τα πεζοδρόµια – ένας αγωγός / ένα σηµείο
συλλογής ανά δύο κτίρια.
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Εικόνα Γ73.

Τρισδιάστατη απεικόνιση οικοδοµικού τετραγώνου στη Λεωφ. Νίκης –
Κάδοι σε υπόγεια κάτω από τα πεζοδρόµια – ένας αγωγός / ένα σηµείο
συλλογής ανά δύο κτίρια / Οπές στα πεζοδρόµια για στόµια εξαγωγής
απορριµµάτων.

Εικόνα Γ74.

Τρισδιάστατη απεικόνιση οικοδοµικού τετραγώνου στη Λεωφ. Νίκης –
Κάδοι σε υπόγεια κάτω από τα πεζοδρόµια – ένας αγωγός / ένα σηµείο
συλλογής ανά δύο κτίρια / Οπές στα πεζοδρόµια για στόµια εξαγωγής
απορριµµάτων – Σύνδεση µε απορριµµατοφόρα οχήµατα.
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Εικόνα Γ75. Τρισδιάστατη απεικόνιση οικοδοµικού τετραγώνου στη Λεωφ. Νίκης – σε
υπόγεια κάτω από τα πεζοδρόµια – ένας αγωγός / ένα σηµείο συλλογής ανά
δύο κτίρια / Οπές στα πεζοδρόµια για στόµια εξαγωγής απορριµµάτων –
Σύνδεση µε απορριµµατοφόρα οχήµατα.

Εικόνα Γ76. Διαγραµµατικές οψοτοµές οικοδοµικού τετραγώνου στη Λεωφ. Νίκης – Κάδοι
σε υπόγεια κάτω από τα πεζοδρόµια – ένας αγωγός / ένα σηµείο συλλογής
ανά δύο κτίρια / Οπές στα πεζοδρόµια για στόµια εξαγωγής απορριµµάτων.
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∆
Δ1.

Οικονοµικά Εργαλεία Μείωσης
της Παραγωγής Απορριµµάτων

Οι αρχές της ΕΕ για το περιβάλλον

Η πολιτική της Κοινότητας στον τοµέα του περιβάλλοντος στηρίζεται στις παρακάτω
αρχές, σύµφωνα µε το άρθρο 174 της Συνθήκης ΕΚ [36]:
1. προληπτικής δράσης,
2. προφύλαξης,
3. « ο ρυπαίνων πληρώνει».
Η ΕΕ διαµόρφωσε τη βάση στην οποία στηρίζεται η δράση της και τα νοµοθετήµατα
της:
♦ Βέλτιστη περιβαλλοντική πολιτική είναι η πρόληψη της δηµιουργίας της ρύπανσης
και των οχλήσεων στην πηγή. Η περιβαλλοντική πολιτική µπορεί και πρέπει να
είναι συµβατή µε την κοινωνική και οικονοµική εξέλιξη.
♦ Η τεχνική εξέλιξη πρέπει να συµβαδίζει µε την προστασία του περιβάλλοντος και
να στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής µε το χαµηλότερο κόστος και να
είναι συµβατή µε την κοινωνική και οικονοµική εξέλιξη.
♦ Οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής θα έπρεπε να
λαµβάνονται υπόψη στο πρώιµο στάδιο όλων των τεχνικών σχεδιασµών και
διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Το περιβάλλον αποτελεί θεµελιώδη παράγοντα για
την οργάνωση και προαγωγή της ανθρώπινης εξέλιξης.
♦ Η εκµετάλλευση των φυσικών πόρων ή της φύσης που προκαλεί σηµαντική ζηµία
στην οικολογική ισορροπία πρέπει να αποφεύγεται.
♦ Το επίπεδα της επιστηµονικής και τεχνολογικής γνώσης θα πρέπει να βελτιώνεται
µε στόχο τη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος ενάντια της ρύπανσης και
των οχλήσεων.
♦ Το κόστος πρόληψης και εξάλειψης των οχλήσεων πρέπει να χρεώνεται στον
ρυπαίνοντα.
♦ Οι δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα εντός µίας χώρας δε πρέπει να προκαλούν
υποβάθµιση του περιβάλλοντος σε µία άλλη (ενσωµατωµένη στη διακήρυξη της
Στοκχόλµης, όπως υιοθετήθηκε στη συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το
ανθρώπινο περιβάλλον).
♦ Η κοινότητα και τα κράτη-µέλη πρέπει να υπολογίζουν στην περιβαλλοντική
πολιτική τους το συµφέρον και των αναπτυσσόµενων χωρών.

Δ1.1.

Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του Φεβρουαρίου του 1986 αναφέρεται ότι η δράση της
Κοινότητας για το περιβάλλον έχει ως αντικείµενο τη διατήρηση, την προστασία και τη
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βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, τη συµβολή στην προστασία της υγείας
των προσώπων και την εξασφάλιση συνετής και ορθολογικής χρησιµοποίησης των
φυσικών πόρων [37, 38]. Η συνθήκη του Άµστερνταµ περιέχοντας διατάξεις της
συνθήκης του Μάαστριχ του 1992 στο άρθρο 174 αναφέρει: «η πολιτική της κοινότητας
στον τοµέα του περιβάλλοντος αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας και λαµβάνει
υπόψη την ποικιλοµορφία των καταστάσεων στις διάφορες περιοχές της Κοινότητας.
Στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης
των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και
στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκδίδοντας δήλωση στις 22 Δεκεµβρίου 1973 πάνω στο
πρόγραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το περιβάλλον αναφέρεται στην
υιοθέτηση µιας κοινής µεθόδου για την εκτίµηση του κόστους των µέτρων
αντιρρύπανσης [39]. Η ΕΕ έχει συνάψει συνεργασία µε τον Οργανισµό για την
Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) για την εκτίµηση του κόστους όσον
αφορά στην ρύπανση της ατµόσφαιρας, των υδάτων και την προκαλούµενη από
βιοµηχανικές δραστηριότητες. Στόχος της συνεργασίας είναι να διερευνηθούν εκείνα
τα οικονοµικά εργαλεία ώστε να είναι ωθήσουν τον ρυπαίνοντα1 να πληρώσει χωρίς να
βλάψουν του κανόνες της κοινής αγοράς. Στην οδηγία 75/442/EOK (άρθρο 11) ορίζεται
ότι σύµφωνα µε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος διάθεσης των
αποβλήτων, εκτός και αν έσοδα προκύπτουν από την επεξεργασία2 αυτών, πρέπει να
επωµίζεται στον κάτοχο που θέτει προς συλλογή3 και/ή προηγούµενους κατόχους ή
τον παραγωγό του προϊόντος από όπου και προήλθε το απόβλητο [40]. Αντίστοιχα η
75/436/EOK αναφέρεται ότι η χρέωση του κόστους για την καταπολέµηση της
ρύπανσης στους ρυπαίνοντες οι οποίοι και την προκαλούν, τους ενθαρρύνει να
µειώσουν την ρύπανση και τους ωθεί να επιλέξουν προϊόντα ή τεχνολογίες που
προκαλούν µικρότερη ρύπανση [41]. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δηµοσίου
δικαίου, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη συγκεκριµένη ρύπανση, πρέπει να πληρώνουν
το κόστος καταπολέµησης αυτής. Στην περίπτωση που ο ρυπαίνοντας δε δύναται να
αναγνωριστεί, όπως στις περιπτώσεις «αθροιστικής (συσσωρευτικής) ρύπανσης»4 και
«ρύπανση αλυσίδας»5 τότε το κόστος καταπολέµησης της ρύπανσης χρεώνεται σε
εκείνον τον ρυπαίνοντα που κάτω από διαχειριστικό ή νοµικό πρίσµα προσφέρει τη
βέλτιστη λύση από διαχειριστική και οικονοµική σκοπιά και µπορεί να συνεισφέρει
αποτελεσµατικότερα στη βελτίωση του περιβάλλοντος και αποφεύγεται η επίδραση
στον ανταγωνισµό της αγοράς. Τα περιβαλλοντικά πρότυπα και η χρέωση στη βάση
της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» είναι τα εργαλεία που προσφέρονται στις δηµόσιες
αρχές για αποτροπή της ρύπανσης. Οι ρυπαίνοντες θα είναι υποχρεωµένοι να
πληρώσουν τις επιβαρύνσεις και τις δαπάνες για αντιµετώπιση της προκαλούµενης
ρύπανσης, όπως τυχόν επενδύσεις για αντιρρυπαντικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό,
εισαγωγή νέων τεχνολογιών και κόστος λειτουργίας υφιστάµενων εγκαταστάσεων. Το
συνολικό κόστος για τον ρυπαίνοντα θα πρέπει να εµπεριέχει όλα τα απαραίτητα
1 Ως «ρυπαίνων» ορίζεται εκείνος ο οποίος άµεσα ή έµµεσα βλάπτει το περιβάλλον ή δηµιουργεί συνθήκες
που οδηγούν σε περιβαλλοντική ζηµία (75/436/EOK).
2 Η ανάκτηση ή η διάθεση των αποβλήτων.
3 Η συγκέντρωση των αποβλήτων προς το σκοπό της µεταφοράς τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας.
4 Ρύπανση προκαλούµενη από διάφορες ταυτόχρονες αιτίες.
5 Ρύπανση προκαλούµενη από συνεχόµενες αιτίες.
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έξοδα
για
να
επιτευχθεί
ένας
ποιοτικός
περιβαλλοντικός
στόχος,
συµπεριλαµβανοµένης της διοικητικής δαπάνης. Εντούτοις, το κόστος κατασκευής,
αγοράς και λειτουργίας των εγκαταστάσεων παρακολούθησης και επίβλεψης της
ρύπανσης δύναται να επιβαρύνει τις αρχές. Εξαιρέσεις µπορούν να δικαιολογηθούν
στην περίπτωση όπου η εφαρµογή αυστηρών περιβαλλοντικών προτύπων ή επιβολή
χρέωσης είναι πιθανόν να οδηγήσει σε διαταραχή της οικονοµικής ισορροπίας και η
γρήγορη ενσωµάτωση του κόστους αντιρρύπανσης στο κόστος παραγωγής να
οδηγήσει στη δηµιουργία µεγαλύτερου κοινωνικού κόστους και στην περίπτωση
επενδύσεων που έχουν ως στόχο στα πλαίσια πολιτικών, την προστασία του
περιβάλλοντος. Για αποφυγή της παραπάνω πιθανότητας, αλλά µόνο για υπάρχουσες
εγκαταστάσεις ή προϊόντα, µπορεί να δοθεί χρονική περίοδος προσαρµογής ή/και
οικονοµική συνδροµή από την Κοινότητα.
Ποικιλία µέτρων και διαδικασιών µπορούν να χρησιµοποιηθούν για βελτίωση ή
διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος:
o

νοµοθετήµατα που αφορούν προϊόντα, διαδικασίες, εκποµπές και απόβλητα, και

o

οικονοµικά εργαλεία:
 Φόρος.
 Επιβάρυνση.
 Κρατική επιχορήγηση.
 Απαλλαγή από οφειλή.
 Συµφωνία µε τον ρυπαίνοντα.

Η ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση των αποβλήτων, οι οποίες επηρεάζονται από
τις δυνάµεις της αγοράς, µπορούν να ενισχυθούν µε την ενσωµάτωση της αρχής «ο
ρυπαίνων πληρώνει».
Με το ψήφισµα του Συµβουλίου της 7ης Μαΐου 1990 σχετικά µε την πολιτική ΔΑ
κρίθηκε ότι κατά την αξιολόγηση των διαφόρων εναλλακτικών πρόληψης και ΔΑ , θα
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, και να εξασφαλίζεται η πλήρης εφαρµογή της αρχής «ο ρυπαίνων
πληρώνει» και της συνυπευθυνότητας [42]. Η Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και
τα απορρίµµατα συσκευασίας τονίζει η ανάγκη πληροφόρησης όλων των
εµπλεκόµενων στον κύκλο ζωής συσκευασιών και συσκευασµένων προϊόντων «να
αποκτήσουν µεγαλύτερη επίγνωση του βαθµού στον οποίο οι συσκευασίες γίνονται
απορρίµµατα, και ότι, σύµφωνα µε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να αποδέχονται
την ευθύνη για τα απορρίµµατα αυτά», και πρέπει να είναι επαρκώς ενηµερωµένοι,
ώστε να προσαρµόζουν τη συµπεριφορά και τη στάση τους [43]. Στην αρχή «ο
ρυπαίνων πληρώνει», µεταξύ όλων των άλλων, συµπεριλαµβάνεται και η ρύπανση
που προκαλείται από την ταφή των αποβλήτων (οδηγία 1999/31/EΚ για την
υγειονοµική ταφή των αποβλήτων) [44].
Η ανάλυση του κόστους-ωφέλειας και η πληροφόρηση είναι σηµαντικά βήµατα στη
διαδικασία ενσωµάτωσης της αρχής στις εκάστοτε πολιτικές. Η κυβερνητική δράση
συχνά καθυστερείται από τις ανησυχίες για πιθανές βραχυπρόθεσµες συνέπειες των
περιβαλλοντικών πολιτικών ενάντια στην οικονοµική ανάπτυξη, την απασχόληση και
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την ανταγωνιστικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο η χρήση των εργαλείων που βασίζονται
στην αγορά (φορολογία, επιβαρύνσεις για τους ρυπαίνοντες, προγράµµατα
ασφάλειας/ευθύνης και ανταλλάξιµα δικαιώµατα εκποµπής ρύπων), τα οποία
παρέχουν στη βιοµηχανία ευλυγισία να µειώσουν την ρύπανση µε τον αποδοτικότερο
οικονοµικά τρόπο, ενθαρρύνουν την τεχνολογική καινοτοµία. Επιπρόσθετα, είναι ο
βέλτιστος τρόπος για εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους στην κοστολόγηση
(σύσταση της 15ης Ιουνίου 2001 [45] και της 26ης Ιουνίου 2003 [46]).
Η πρόληψη και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζηµιών θα πρέπει να
επιτυγχάνεται µέσω της προώθησης της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», όπως
αναφέρεται στη Συνθήκη και σύµφωνα µε την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης (Οδηγία
2004/35/ΕΚ [47]). Σύµφωνα µε αυτήν την αρχή, κάθε φορέας εκµετάλλευσης6 που
προκαλεί περιβαλλοντική ζηµία7 ή άµεσο κίνδυνο ανάλογης ζηµίας (εκτός της
περίπτωσης όπου η περιβαλλοντική ζηµία είναι αποτέλεσµα συµβάντων εκτός του
ελέγχου του φορέα εκµετάλλευσης) θα πρέπει να επωµίζεται το κόστος των
απαραίτητων µέτρων πρόληψης8 ή αποκατάστασης9 (Οδηγία 2004/35/ΕΚ).

Δ1.2.

Ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης

Η ΕΕ µε την Οδηγία 96/61/ΕΚ [48] του Συµβουλίου (Integrated Pollution Prevention and
Control / IPPC), της 24ης Σεπτεµβρίου 1996, στοχεύει στην ολοκληρωµένη πρόληψη και
έλεγχος της ρύπανσης που προκαλούν κάποιες δραστηριότητες (ενεργειακές
βιοµηχανίες, παραγωγή και µεταποίηση µετάλλων, εξορυκτική βιοµηχανία, χηµική
βιοµηχανία και ΔΑ ) [48]. Η οδηγία προβλέπει µέτρα αποφυγής και, όταν αυτό δεν είναι
δυνατόν, µείωσης των εκποµπών από τις ανωτέρω δραστηριότητες στην ατµόσφαιρα,
το νερό και το έδαφος, και µέτρα για τα απόβλητα, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο
προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του.
Η οδηγία καθορίζει τις θεµελιώδεις υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να τηρούνται για
κάθε σχετική βιοµηχανική εγκατάσταση, νέα ή ήδη υπάρχουσα. Οι εν λόγω
θεµελιώδεις υποχρεώσεις καλύπτουν µια σειρά µέτρων εναντίον της διοχέτευσης
ρύπων στο νερό, στον αέρα και στο έδαφος, της παραγωγής αποβλήτων, της
κατασπατάλησης υδάτινων και ενεργειακών πόρων και της πρόκλησης
περιβαλλοντικών ατυχηµάτων. Χρησιµεύουν ως βάση για την έκδοση αδειών
6 Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, το οποίο εκµεταλλεύεται ή ελέγχει την
επαγγελµατική δραστηριότητα,
7 Η ζηµία προστατευόµενων ειδών και φυσικών οικοτόπων, ήτοι οποιαδήποτε ζηµία έχει σηµαντικά
δυσµενείς συνέπειες για την επίτευξη ή τη συντήρηση της ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης αυτών των
οικοτόπων ή ειδών (Οδηγία 2004/35/ΕΚ). Ως «ζηµία» νοείται η µετρήσιµη δυσµενής µεταβολή φυσικού
πόρου ή η µετρήσιµη υποβάθµιση υπηρεσίας συνδεδεµένης µε φυσικό πόρο που µπορεί να συµβεί άµεσα ή
έµµεσα (Οδηγία 2004/35/ΕΚ).
8 Ως ʺπροληπτικά µέτραʺ νοούνται οποιαδήποτε µέτρα λαµβάνονται για την αντιµετώπιση γεγονότος,
πράξεως ή παραλείψεως που προκαλεί επικείµενη απειλή περιβαλλοντικής ζηµίας, ούτως ώστε να
προληφθεί ή να ελαχιστοποιηθεί η εν λόγω ζηµία (Οδηγία 2004/35/ΕΚ).
9 Οποιαδήποτε δράση, ή συνδυασµός δράσεων, συµπεριλαµβανοµένων των ελαφρυντικών ή προσωρινών
µέτρων, για την αποκατάσταση, την επανόρθωση ή την αντικατάσταση των φυσικών πόρων ή/και
υπηρεσιών που υπέστησαν ζηµία, ή την εξασφάλιση εναλλακτικών δυνατοτήτων ισοδύναµων προς τους
εν λόγω πόρους ή υπηρεσίες (Οδηγία 2004/35/ΕΚ).
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εκµετάλλευσης των αντίστοιχων εγκαταστάσεων [48, 49].
Όπως αναφέρει η οδηγία τα κράτη-µέλη µεριµνούν ώστε οι αρµόδιες αρχές να
ελέγχουν ότι η εγκατάσταση θα λειτουργήσει κατά τρόπον ώστε:
α) να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά µέτρα, ιδίως µε
χρήση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών,
β) να µην προκαλείται καµία σηµαντική ρύπανση,
γ) να αποφεύγεται η παραγωγή αποβλήτων ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, να
αξιοποιούνται ή, όταν αυτό είναι τεχνικά και οικονοµικά αδύνατο, να διατίθενται
µε τρόπο που να αποφεύγονται ή να µειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον,
δ) η ενέργεια να χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά,
ε) να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για να προλαµβάνονται τα ατυχήµατα και
να περιορίζονται οι συνέπειές τους και,
στ) να λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα κατά την οριστική παύση των δραστηριοτήτων
ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος της εκµετάλλευσης να
επανευρίσκει ικανοποιητική µορφή.
Η ίδια οδηγία τονίζει την αναγκαιότητα πρόσβασης στις πληροφορίες και συµµετοχής
του κοινού στη διαδικασία χορήγησης της άδειας, και ορίζει ότι για την εξασφάλιση
αίτησης άδειας για νέες εγκαταστάσεις ή για ουσιαστικές µεταβολές, οι πληροφορίες
και τα αποτελέσµατα που διαθέτει η αρµόδια αρχή από την παρακολούθηση των
απορρίψεων, τίθενται στη διάθεση του κοινού επί κατάλληλο χρονικό διάστηµα, ώστε
να µπορεί να εκφέρει γνώµη έπ’ αυτών, πριν η αρµόδια αρχή λάβει σχετική απόφαση.
Η παρούσα οδηγία δεν αφορά τις εγκαταστάσεις ή τµήµατα εγκαταστάσεων που
χρησιµοποιούνται για την έρευνα, την ανάπτυξη και την πειραµατική δοκιµή νέων
προϊόντων και βιοµηχανικών µεθόδων.
Όσον αφορά στη ΔΑ [48]:
o

Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ή την αξιοποίηση των επικίνδυνων αποβλήτων
που αναφέρονται στον κανονισµό του άρθρου 1.4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ, όπως
ορίζονται στα παραρτήµατα ΙΙ Α και ΙΙ Β (ενέργειες R1, R5, R6, R8 και R9) της
οδηγίας 75/442/ΕΟΚ και στην οδηγία 75/439/ΕΟΚ, ηµερήσιας δυναµικότητας άνω
των δέκα τόνων.

o

Εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων, όπως ορίζονται στην οδηγία
89/369/ΕΟΚ, της 8ης Ιουνίου 1989 [45], σχετικά µε την πρόληψη της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης που προκαλείται από τις νέες εγκαταστάσεις καύσης αστικών
απορριµµάτων και στην οδηγία 89/429/ΕΟΚ [46], της 21ης Ιουνίου 1989, σχετικά µε
τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από τις νέες
εγκαταστάσεις καύσης αστικών απορριµµάτων, µε ωριαία δυναµικότητα άνω των
τριών τόνων.

o

Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ακίνδυνων αποβλήτων, όπως ορίζονται στο
παράρτηµα ΙΙ Α της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, στα κεφάλαια D8, D9, µε ηµερήσια
δυναµικότητα άνω των 50 τόνων.

o

Χώροι ταφής που δέχονται άνω των δέκα τόνων ηµερησίως ή ολικής χωρητικότητας
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άνω των 25 000 τόνων, εκτός από τους χώρους ταφής αδρανών απορριµµάτων.
Ορίζεται η χρήση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών10 οι οποίες πρέπει να
καθορίζονται λαµβάνοντας υπόψη κάποιες παραµέτρους (συνεκτιµώντας το κόστος
και το όφελος, τις αρχές της πρόνοιας και της προληπτικής δράσης), µεταξύ αυτών [48]:
o

Χρησιµοποίηση τεχνικών που παράγουν λίγα απόβλητα.

o

Χρησιµοποίηση λιγότερο επικίνδυνων ουσιών.

o

Η εξέλιξη των τεχνικών ανάκτησης και ανακύκλωσης των ουσιών που
εκπέµπονται και χρησιµοποιούνται κατά τη διεργασία και, ενδεχοµένως, των
αποβλήτων.

o

Οι συγκρίσιµες διεργασίες, εξοπλισµοί ή τρόποι λειτουργίας που έχουν δοκιµαστεί
επιτυχώς σε βιοµηχανική κλίµακα.

o

Η τεχνική πρόοδος και η εξέλιξη των επιστηµονικών γνώσεων.

o

Η φύση, οι επιπτώσεις και ο όγκος των συγκεκριµένων εκποµπών.

o

Η κατανάλωση και η φύση των πρώτων υλών (συµπεριλαµβανοµένης του νερού)
και η αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας.

o

Η ανάγκη πρόληψης ή µείωσης στο ελάχιστο δυνατό των γενικών επιπτώσεων των
εκποµπών και των κινδύνων για το περιβάλλον.

o

Η ανάγκη πρόληψης των ατυχηµάτων και µείωσης των επιπτώσεών τους στο
περιβάλλον.

Η οδηγία IPPC ισχύει για τις νέες εγκαταστάσεις από τις 30 Οκτωβρίου 1999, ενώ για
τις ήδη υφιστάµενες εγκαταστάσεις, ως τελική προθεσµία πλήρους συµµόρφωσης προς
την οδηγία έχει οριστεί η 30ή Οκτωβρίου 2007, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες
η εκάστοτε εγκατάσταση έχει υποστεί «ουσιαστική µεταβολή» πριν από την εν λόγω
ηµεροµηνία [48]. Η ολοκλήρωση της µεταφοράς των διατάξεων της οδηγίας στο εθνικό
δίκαιο έληξε στα τέλη του 2004. Η Ελλάδα έως την θέσπιση της οδηγίας δε διέθετε
ολοκληρωµένο σύστηµα παροχής αδειών και για το λόγο αυτό εκπόνησε νέα
νοµοθεσία και νέα ολοκληρωµένα συστήµατα χορήγησης αδειών ακολουθώντας κατά
γράµµα την οδηγία. Εντούτοις, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε κατά της
Ελλάδας διότι δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις βάσει της οδηγίας 84/360/ΕΟΚ [49]
σχετικά µε την καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από βιοµηχανικές
εγκαταστάσεις επειδή δεν καθόρισε πολιτικές ή στρατηγικές σταδιακής προσαρµογής,
σύµφωνα µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνολογίες, θερµοηλεκτρικού σταθµού στην
τοποθεσία Λινοπεράµατα.
10 «Το πλέον αποτελεσµατικό και προηγούµενο στάδιο εξέλιξης των δραστηριοτήτων και µεθόδων
λειτουργίας που αποδεικνύει την πρακτική ικανότητα συγκεκριµένων τεχνικών να συνιστούν καταρχήν τη
βάση των οριακών τιµών εκποµπής για την αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι πρακτικά εφαρµόσιµο, τη
γενική µείωση των εκποµπών και των επιπτώσεων για το περιβάλλον στο σύνολό του
- στις «τεχνικές» περιλαµβάνονται τόσο η τεχνολογία που χρησιµοποιείται όσο και ο τρόπος σχεδιασµού,
κατασκευής, συντήρησης, λειτουργίας και παροπλισµού της εγκατάστασης,
- «διαθέσιµες» τεχνικές είναι οι αναπτυχθείσες σε κλίµακα που επιτρέπει την εφαρµογή τους εντός του
οικείου βιοµηχανικού κλάδου, υπό οικονοµικώς και τεχνικώς βιώσιµες συνθήκες, λαµβανοµένων υπόψη
του κόστους και των πλεονεκτηµάτων, ανεξαρτήτως του αν οι ως άνω τεχνικές χρησιµοποιούνται ή
παράγονται εντός του οικείου κράτους µέλους, εφόσον εξασφαλίζεται η πρόσβαση του φορέα
εκµετάλλευσης σʹ αυτές µε λογικούς όρους.» [48].
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Δ1.3.

Η αρχή της ευθύνης του παραγωγού

Δ1.3.1. Γενικά
Η αρχή της ευθύνης του παραγωγού (Producer Responsibility Principle (PRP)) είναι µία
πολιτική κατά την οποία οι παραγωγοί επιφορτίζονται την ευθύνη (φυσική ή
οικονοµική) για την επεξεργασία και τη διάθεση των µετακαταναλωτικών προϊόντων,
η οποία µπορεί να εγκαθιδρύσει κίνητρα προς µείωση των αποβλήτων στην πηγή, να
προωθήσει σχεδιασµό προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον και να υποστηρίξει την
ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση (Εικόνα Δ1). Οι στόχοι της αρχής της ευθύνης
του παραγωγού διαχωρίζεται σε δύο επίπεδα: α) η µετάθεση της ευθύνης (µερικώς ή
ολικώς) προς τον παραγωγό και µακριά από τις δηµοτικές αρχές και β) η παροχή
κινήτρων προς τους παραγωγούς σε πρώτο επίπεδο να ενσωµατώσουν
περιβαλλοντικούς παράγοντες στο σχεδιασµό των προϊόντων τους. Έτσι, πέρα από τις
υπόλοιπες περιβαλλοντικές ευθύνες των παραγωγών και εισαγωγέων, προστίθεται
και η διαχείριση των προϊόντων τους µετά την κατανάλωση.

PRP

Πολιτική ΔΑ

Ολοκληρωµένη Πολιτική
Προϊόντος (ΟΠΠ)

Σχεδιασµός

Αποτροπή παραγωγής
Ανάκτηση
Αποδοτική επεξεργασία

Ελαχιστοποίηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Επαναχρησιµοποίηση
Ανακύκλωση

Μείωση εξόρυξης
πρώτων υλών

Μείωση κατανάλωσης
ενέργειας

Εικόνα Δ1.

Πολιτική της PRP.

Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» (PPP) αντιµετωπίζει τον παραγωγό των αποβλήτων
(ρυπαίνοντα) και τον επωµίζει µε το κόστος διαχείρισης αυτών, ενώ η PRP επεκτείνει
την έννοια του «παραγωγού-ρυπαίνοντα» ενσωµατώνοντας σε αυτήν και άλλους στην
αλυσίδα παραγωγής του προϊόντος που θεωρούνται ότι συµµετέχουν στην ρύπανση
του περιβάλλοντος. Η PRP επεκτείνοντας την ευθύνη δίνει στους παραγωγούς
κατάλληλα κίνητρα σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής των
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προϊόντων τους ώστε να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασµό τους και την επιλογή των
υλικών κατασκευής και παραγωγής [51-53]. Το 1972, ο ΟΟΣΑ, ανακήρυξε την αρχή «ο
ρυπαίνων πληρώνει» ως την κυρίαρχη αναφορικά µε την προαγωγή αποτελεσµατικής
κατανοµής των πόρων µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος [51-56].
Δύο είναι τα επίµαχα σηµεία της πολιτικής στη βάση της PRP: α) η διαµοιρασµένη
ευθύνη (συνυπευθυνότητα) και β) οι στόχοι που συνδέονται µε το πρόγραµµα που
βασίζεται στην PRP. Ως διαµοιρασµένη ευθύνη εννοείται τελικά ποιος πρέπει να
επωµιστεί την ευθύνη ανάµεσα στους εµπλεκόµενους στην αλυσίδα παραγωγής και
τον καταναλωτή. Για βελτιστοποίηση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος όλοι οι
φορείς στην αλυσίδα του προϊόντος και στην κοινωνία πρέπει να εµπλακούν. Όλοι,
συµπεριλαµβανοµένης των καταναλωτών επιτελούν σηµαντικό παράγοντα επίδρασης
στην πολιτική της PRP. Ως στόχοι που συνδέονται µε το πρόγραµµα PRP, νοούνται οι
εναλλακτικές ΔΑ που θα υιοθετηθούν (ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση , ανάκτηση
ή ταφή).
Η πρόταση του Συµβουλίου για τη χρήση των οικονοµικών εργαλείων στην
περιβαλλοντική πολιτική τονίζει ότι η αειφόρος και αποδοτική οικονοµικά διαχείριση
των περιβαλλοντικών πόρων απαιτεί την εσωτερίκευση του κόστους πρόληψης,
ελέγχου και ζηµίας [57].
Τα κριτήρια λήψης αποφάσεων
συµπεριλαµβάνουν µεταξύ άλλων:

σχετικά

µε

την

περιβαλλοντική

o

Περιβαλλοντική αποτελεσµατικότητα.

o

Οικονοµική αποδοτικότητα.

o

Αµεροληψία.

o

Διαχειριστική επιτευξιµότητα.

o

Συµφωνία µε θεσµικά πλαίσια.

o

Πολιτική και κοινωνική αποδοχή.

o

Ρυθµιστικό κόστος συναλλαγών και λειτουργικό κόστος προγράµµατος.

o

Κίνητρα για καινοτοµία στα προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.

πολιτική

Από κοινωνικο-οικονοµική και πολιτισµική πλευρά, η λήψη αποφάσεων µπορούν να
επηρεαστούν από:
o

Πολιτικές βλέψεις (π.χ. παρέµβαση στην αγορά).

o

Περιβαλλοντική πολιτική (π.χ. της ΕΕ).

o

Πολιτική δοµή (π.χ. οµοσπονδία).

o

Διοικητική και κοινωνική αντίδραση.

o

Προτεραιότητες στο περιβαλλοντικό πρόβληµα.

o

Δηµόσια στήριξη.

o

Κατανοµή ευθυνών στον οικονοµικό τοµέα.

o

Κατανοµή ευθυνών στην κρατική µηχανή [52].

o

Επιτακτικότητα λήψης δράσης.
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Δ1.3.2. Οφέλη
Από το 1980 έως το 1997 στις χώρες του ΟΟΣΑ, η συνολική οικιακή κατανάλωση
αυξήθηκε κατά 37,5% ενώ η συνολική παραγωγή αποβλήτων κατά 40% (22% αύξηση
ανά άτοµο), γεγονός που τονίζει την ανάγκη νέων πολιτικών και εφαρµογή παλαιών
εντατικά για τον περιορισµό της παραγωγής αποβλήτων και αύξησης της ρύπανσης
[51]. Η PRP, µε σωστό σχεδιασµό δύναται να αποτρέψει την αύξηση της παραγωγής
των αποβλήτων µέσω της αποφυγής της παραγωγής των αποβλήτων. Ανάµεσα στα
οφέλη που µπορούν να επέλθουν από την εφαρµογή προγραµµάτων στη βάση της PRP
µπορούν να συνοψιστούν ως παρακάτω:
o

Μείωση των χώρων τελικής διάθεσης και των εγκαταστάσεων καύσης, και των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους.

o

Μείωση του φόρτου των δηµοτικών αρχών για φυσικές και οικονοµικές απαιτήσεις
για τη ΔΑ που παράγονται από τους δηµότες.

o

Ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης.

o

Βελτίωση της αποσυναρµολόγησης προϊόντων µε στόχο την ανακύκλωση ή
επαναχρησιµοποίηση.

o

Μείωση ή εξάλειψη επικίνδυνων ουσιών στα προϊόντα.

o

Προαγωγή καθαρότερων τεχνολογιών παραγωγής και προϊόντων.

o

Μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων και των πρώτων υλών - Προαγωγή
αποδοτικότερης εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων.

o

Βελτίωση των σχέσεων µεταξύ κοινοτήτων και επιχειρήσεων.

o

Παρότρυνση αποδοτικής και ανταγωνιστικής παραγωγικής διαδικασίας.

o

Προαγωγή και ολοκληρωµένη διαχείριση του περιβάλλοντος δίνοντας έµφαση
στον κύκλο ζωής των προϊόντων.

o

Βελτίωση της διαχείρισης των υλικών.

o

Μείωση χρήσης ενέργειας.

o

Μερική χρηµατοδότηση του κόστους ΔΑ .

o

Εσωτερίκευση του κόστους της ΔΑ στη τιµή του προϊόντος.

o

Δηµιουργία οργανωµένου συστήµατος συλλογής προϊόντων και αποβλήτων.

o

Μείωση χρέωσης του κόστους ΔΑ στους δηµότες.

o

Μείωση του κόστους ΔΑ .

o

Ανάπτυξη καθαρής παραγωγής και προϊόντων, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε
προϊόντα µε λιγότερα επικίνδυνα συστατικά, να αναπτύξει νέες τεχνολογίες
ανακύκλωσης και να βελτιώσει τη διαχείριση των υλικών.

Δ1.3.3. Εργαλεία εφαρµογής της PRP
Τα εργαλεία εφαρµογής της PRP είναι [58]:
¾ Σχήµα επιστροφής προϊόντων (take-back)
Σύµφωνα µε το σχήµα αυτό, ο παραγωγός ή ο πωλητής δέχεται επιστροφή του
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προϊόντος ή της συσκευασίας αυτού ύστερα από τη χρήση του. Μπορεί να εφαρµοστεί
σε συγκεκριµένο προϊόν όπως τα οχήµατα, σε κατηγορία προϊόντων, όπως τα προϊόντα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, ή στα απόβλητα, όπως οι συσκευασίες οι
οποίες δύναται να επιστραφούν. Το σύστηµα αυτό είναι άµεσα συνδεδεµένο µε
ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση και αποτέλεσε κίνητρο για τους παραγωγούς
να επανασχεδιάσουν τα προϊόντα τους ώστε να έχουν θετική αξία το τέλος ζωής τους.
¾ Οικονοµικά εργαλεία
Σχήµα επιστροφής προκαταβολών (deposit-refund). Σύµφωνα µε το σχήµα,
πληρώνεται µια προκαταβολή όταν το προϊόν αγοράζεται και εξαργυρώνεται ολικώς ή
µερικώς όταν το προϊόν επιστρέφεται σε έµπορο ή εξειδικευµένη εγκατάσταση
επεξεργασίας. Παραδοσιακά, το σχήµα αυτό εφαρµόζεται σε γυάλινες συσκευασίες
ροφηµάτων. Παρόλη την επιτυχία αυτών των συστηµάτων λίγες περιπτώσεις
επέκτασης τους πέρα από τις συσκευασίες των ροφηµάτων έχουν σηµειωθεί
(µπαταρίες, λάµπες φθορίου, ελαστικά και σακούλες αγοράς).
Η προκαταβολή συνήθως περιλαµβάνει το εµπορικό κόστος της συσκευασίας ή του
προϊόντος συν το περιβαλλοντικό κόστος (στην περίπτωση αυτή το κόστος διάθεσης).
Η επιστροφή ισούται µε το περιβαλλοντικό κόστος που αποφεύχθηκε συν την αξία του
αποβλήτου (συσκευασία ή προϊόν).
Στις χώρες του ΟΟΣΑ παρατηρήθηκε ότι η επιστροφή δοχείων από πλαστικό ανήρθε
στο 60%, των της µπύρας και αναψυκτικών στο 90-100%, του κρασιού και των
αλκοολούχων ποτών κυµαίνεται από 40-80%.
Προπληρωµένα τέλη διάθεσης. Σύµφωνα µε το σχήµα προπληρωµένων τελών
διάθεσης, χρεώνεται στην τιµή του προϊόντος προκαταβολικά το κόστος για τη
συλλογή και διάθεση του µετά το τέλος της κατανάλωσής του.
Φόροι υλικών. Σκοπός είναι να µειωθεί η χρήση των πρώτων υλών ή υλικών που
δύσκολα ανακυκλώνονται ευνοώντας δευτερογενή υλικά ή λιγότερο τοξικά. Το σχήµα
αυτό αποτελεί οικονοµικό εργαλείο κυρίως όταν κύριος στόχος είναι η µείωση στην
πηγή.
Συµπεριλαµβάνει
συνήθως
το
κόστος
για
την
ανακύκλωση,
επαναχρησιµοποίηση ή/και ανάκτηση.
Προδιαγραφή για ελάχιστο ανακυκλώσιµο περιεχόµενο. Η προδιαγραφή αποτελεί
από µόνη της δείκτης επίτευξης στόχου. Επιπρόσθετα, µπορεί να αποτελέσει κίνητρο
ώστε να επιστρέφονται τα υλικά που ανακυκλώνονται ή επαναχρησιµοποιούνται από
το προϊόν.
Στον Πίνακας Δ1 συγκρίνονται τα εργαλεία εφαρµογής της EPRP για 3 παραµέτρους:
α) µείωση στην πηγή, β) παραγωγή προϊόντων φιλικά προς το περιβάλλον και, γ)
επίδραση στη ΔΑ.
Δ1.3.4. Συµπληρωµατικά οικονοµικά εργαλεία ως προς την EPRP
Συµπληρωµατικά µε τα οικονοµικά εργαλεία της PRP (που στηρίζονται στην ευθύνη
του παραγωγού), άλλα εργαλεία µπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων
που θέτει η PRP. Συνοπτικά αναφέρονται [58]:
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Πίνακας Δ1. Σύγκριση εργαλείων εφαρµογής της PRP.
Μείωση στην
πηγή

Σχήµα επιστροφής προϊόντων

Παραγωγή
προϊόντων
φιλικά προς το
περιβάλλον

√

Σχήµα επιστροφής προκαταβολών

Επίδραση στη
ΔΑ

√

√

√

√
√

Προπληρωµένα τέλη διάθεσης
Φόροι υλικών

√

√

Προδιαγραφή για ελάχιστο
ανακυκλωµένο περιεχόµενο

√

√

√

o

Μοναδιαία κοστολόγηση (πλήρωνε όσο απορρίπτεις – Pay As You Throw (PAYT).

o

Πράσινη πολιτική.

o

Οικολογική σήµανση.

o

Απαγορεύσεις και φόροι διάθεσης.

o

Ακύρωση επιδοτήσεων.

o

Απαγορεύσεις και περιορισµοί στα υλικά.

o

Απαγορεύσεις και περιορισµοί στα προϊόντα.

Δ2.

Συστήµατα κοστολόγησης
απορριµµάτων

των

υπηρεσιών

διαχείρισης

Η χρέωση των επιβαρύνσεων για τις ΥΔΑ συνίσταται από τον υπολογισµό και την
είσπραξη αυτών. Θεωρητικά οι επιβαρύνσεις µπορούν να υπολογιστούν ανάλογα µε
[59]:.
(Συστήµατα σε ισχύ στις Ευρωπαϊκές χώρες)
1. Παραγόµενη ποσότητα απορριµµάτων ανά ιδιοκτησία.
2. Εισόδηµα νοικοκυριού.
3. Μέγεθος οικογενείας.
4. Επιφάνεια ακινήτου.
5. Κατανάλωση νερού.
6. Αξία ακινήτου.
7. Ενιαία σταθερή επιβάρυνση.
8. Δηµοτικούς φόρους.
Εναλλακτικά, οι επιβαρύνσεις µπορούν να υπολογιστούν στη βάση των παροχών
κοινής ωφελείας:
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9. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
10. Όγκος τηλεφωνικών κλήσεων.
11. Κατανάλωση θερµίδων θέρµανσης.
12. Κατανάλωση φυσικού αερίου.
13. Συνδυασµός των παραπάνω.
Στον Πίνακας Δ2 τα παραπάνω συστήµατα κοστολόγησης συγκρίνονται για 4
παραµέτρους:
♦ Ευκολία εφαρµογής.
♦ Αντιστοίχιση επιβαρύνσεων µε την ΠΑ.
♦ Ανάγκη ειδικής ενηµέρωση των δηµοτών.
♦ Δηµιουργία κινήτρων για µείωση της παραγωγής.
Τα συστήµατα κοστολόγησης που εφαρµόζονται στην ΕΕ διαφοροποιούνται αρκετά
από χώρα σε χώρα, σε πολλές περιπτώσεις και από πόλη σε πόλη της ίδιας χώρας. Η
διαφοροποίηση µεταξύ αυτών βρίσκεται κυρίως σε:
♦ Μονάδα υπολογισµού (επιφάνεια ακινήτου, εισόδηµα νοικοκυριού, όγκος ΠΑ. κ.λπ.)
♦ Δοµή χρέωσης.
♦ Τρόπος είσπραξης.
♦ Ύπαρξη συστήµατος επιστροφής χρηµάτων για την ανακύκλωση.
♦ Υπεύθυνος φορέας για τη διαµόρφωση της επιβάρυνσης (κρατικός ή δηµοτικός).
♦ Υπεύθυνος φορέας για την επιβολή και συλλογή των επιβαρύνσεων (κρατικός ή
δηµοτικός).
Βασικές επιβαρύνσεις των δηµοτών για τη ΔΑ
Η επιβάρυνση των δηµοτών για τη ΔΑ τους, µπορεί να υπολογίζεται στη βάση των
παρακάτω κριτηρίων:
♦ Άτοµο: χρέωση ανά άτοµο κάθε νοικοκυριού.
♦ ΜΠΑ: χρέωση ανά σάκο, κάδο ή απορριµµατοκιβώτιο που χρησιµοποιείται. Στην
περίπτωση µεταβλητής χωρητικότητας των ΜΠΑ δύναται η χρέωση να
µεταβάλλεται µε αυτήν.
♦ Ιδιοκτησία: χρέωση ανά ιδιοκτησία.
♦ Χαρακτηριστικό ιδιοκτησίας: χρέωση βασισµένη σε χαρακτηριστικό της ιδιοκτησίας
(π.χ. ο τύπος (διαµέρισµα ή µονοκατοικία, εντός κέντρου ή όχι), η χρήση (οικιστική,
εµπορική ή µικτή), µόνιµη ή προσωρινή χρήση, κ.λπ.). Ο υπολογισµός µπορεί να
γίνει µε τη χρήση συντελεστή (όπως συµβαίνει επί του παρόντος στην Ελλάδα).
Η δοµή της χρέωσης των ανταποδοτικών τελών καθορίζεται από διάφορα κριτήρια:
(α) Τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη πρέπει να καλύπτουν το συνολικό κόστος της
διαχείρισης δηµοτικών απορριµµάτων,
(β) το επίπεδο των οικονοµικών κινήτρων για τους πολίτες πρέπει να είναι ικανό και
αρκετό για ενίσχυση της διαλογής στην πηγή και της µείωσης της ΠΑ, και

135

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ και ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πίνακας Δ2. Σύγκριση συστηµάτων κοστολόγησης (1=Μεγάλη, 2=Μέτρια, 3=Μικρή) [59].

Ευκολία εφαρµογής
Σύστηµα κοστολόγησης
1
Παραγόµενη
ποσότητα
απορριµµάτων
ανά ιδιοκτησία

2

3

Αντιστοίχηση ΠΑ στον
παραγωγό

1

2

3

Ανάγκη
ενηµέρωσης
δηµοτών
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δηµιουργία
κινήτρων για
την προστασία
περιβάλλοντος
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Διάκριση παραγωγών
ανάλογα µε την
ποσότητα παραγωγής

1

2

3

Βάσει του
όγκου
Βάσει του
βάρους
Βάσει της
συχνότητας

Εισόδηµα νοικοκυριού
Αριθµός µελών νοικοκυριού
Εµβαδόν επιφανείας ακινήτου
Κατανάλωση νερού11
Αξία ακινήτου
Ενιαία σταθερή επιβάρυνση
Δηµοτικοί φόροι
Κατανάλωση ηλ. ενέργειας
Όγκος τηλεφωνικών κλήσεων
Κατανάλωση θερµίδων
Κατανάλωση φυσικού αερίου

*Τα σκιασµένα κελιά δηλώνουν ότι τα συστήµατα που αντιστοιχούν δηµιουργούν γενικότερα κίνητρα για την προστασία του περιβάλλοντος και όχι ειδικά για τη
µείωση της ΠΑ.
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(γ) ο βαθµός επικινδυνότητας ανακριβών προβλέψεων για τη µείωση των
απορριµµάτων και την αύξηση των ανακυκλώσιµων θα πρέπει να
ελαχιστοποιηθεί, καθώς συνδέεται άρρηκτα µε τα προβλεπόµενα έσοδα της
υπηρεσίας καθαριότητας.

Δ3.

Πολιτικές χρέωσης υπηρεσιών καθαριότητας στην ΕΕ

Στον Πίνακα Δ3 αναλύονται οι νοµικές διατάξεις που ισχύουν σε δεκαέξι ευρωπαϊκές
χώρες, καθώς και ο εξουσιοδοτηµένος φορέας επιβολής και συλλογής των
επιβαρύνσεων. Συµπληρωµατικά, αναφέρεται και η ύπαρξη νοµοθετηµάτων προς την
κατεύθυνση εφαρµογής συστήµατος PAYT, και κατά πόσο έχει τεθεί το συγκεκριµένο
σύστηµα σε εφαρµογή.
Στις χώρες που εφαρµόζεται η µεταβλητή κοστολόγηση, απαντώνται διάφορα
σχήµατα χρέωσης. Επιπρόσθετα, σε κάθε χώρα εξετάζονται και άλλες παράµετροι
προς συνεκτίµηση όπως το µέγεθος της οικογένειας ή της ιδιοκτησίας, το µίσθωµα,
µέτρα κοινωνικής ευηµερίας, η αξία ενοικίου, κίνητρα για οικιακή κοµποστοποίηση,
κ.λπ. (Πίνακας Δ4).

Δ3.1.

Ο ιδιωτικός
αποβλήτων

τοµέας

στη

διαχείριση

των

αστικών

στερεών

Στην Ελλάδα σήµερα, µόνο το 5% των εργασιών ΔΑ επιτελείται από τον ιδιωτικό
τοµέα, ενώ αντίθετα στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ η συνεισφορά του ιδιωτικού τοµέα
αποτελεί το 30% - 80%. Η είσοδος του ιδιωτικού τοµέα στο χώρο µπορεί να στοιχίσει σε
θέσεις εργασίας των εργαζοµένων των OΤΑ, ενώ είναι πιθανό οι ιδιώτες εργολήπτες
να µειώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών όπως προσφέρονται από το δηµόσιο τοµέα.
Η εµπειρία όµως από τις άλλες χώρες της ΕΕ, έχει δείξει ότι οι ιδιωτικές εταιρείες σε
συνεργασία και υπό την επίβλεψη των δηµοσίων αρχών, µπορούν να προσφέρουν
υπηρεσίες διαχείρισης υψηλής ποιότητας µε δυνατότητα σηµαντικής µείωσης τους
κόστους. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι ιδιωτικές εταιρείες δεν υποκαθιστούν
όλο το έργο ΔΑ (ιδιαίτερα στους µεγαλύτερους δήµους) αλλά αναλαµβάνουν
αυτοτελείς τοµείς δραστηριότητας (όπως την αποκοµιδή συγκεκριµένων περιοχών,
συλλογή ειδικών ανακυκλώσιµων υλικών, µπαζών, ογκωδών απορριµµάτων,
διαχείριση µονάδων ανακύκλωσης, σταθµών µεταφόρτωσης, ΧΥΤΑ, κ.λπ.) [60]. Με την
είσοδο των ιδιωτικών εταιρειών, αναπτύσσονται περαιτέρω τοµείς που άπτονται των
κλασικών υπηρεσιών ΔΑ (ανακύκλωση-συµπεριλαµβανοµένης της κοµποστοποίησης,
µονάδες διάθεσης). Η ανάληψη υπηρεσιών από ιδιωτικές εταιρείες θα οδηγήσει
αναµφισβήτητα σε µείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης και σε
ορθολογικοποίησή του, µε βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας.
Μέσω της συνεργασίας δηµοσίου φορέα µε τον ιδιωτικό αποτελεί αποτελεσµατική
λύση για την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η
εµπειρία και η τεχνογνωσίας ανταλλάσσεται µεταξύ των φορέων. Μέσα σ’αυτό το
πλαίσιο λειτουργούν οι Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, µέσω των οποίων οι
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ο δηµόσιος τοµέας δεν επιβαρύνεται άµεσα για την εκτέλεση των έργων και την
παροχή των υπηρεσιών και µοιράζεται τους κινδύνους και ο ιδιωτικός τοµέας
ωφελείται από την λήψη προς εκτέλεση περισσότερων έργων.
Πίνακας Δ3. Αρµοδιότητα των τοπικών αρχών να επιβάλουν επιβαρύνσεις [61, 62].
ΧΩΡΑ

PAYT

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

√

Συνταγµατικές διατάξεις που συµπληρώνονται από τη νοµοθεσία των
οµόσπονδων κρατιδίων.

Αυστρία

√

Άρθρο 8, παράγραφος 5 του συνταγµατικού νόµου χρηµατοδότησης του
1948 (τροποποιηµένος το 1966): η νοµοθεσία των οµόσπονδων κρατιδίων
εξουσιοδοτεί τους δήµους να χρεώνουν επιβαρύνσεις. Αυτή η νοµοθεσία
ορίζει τα απαραίτητα στοιχεία των επιβαρύνσεων και ειδικά το ανώτερο
ύψος.

Βέλγιο

√

Συνταγµατικές διατάξεις που συµπληρώνονται από την τοπική νοµοθεσία.

√

Άρθρο 48 του ʺΝόµου Προστασίας του Περιβάλλοντοςʺ του 1998: ʺΤο τοπικό
συµβούλιο µπορεί να καθορίσει τις επιβαρύνσεις των δηµοτών για τη ΔΑ
για να καλύψει τις δαπάνες για: [... ] αποκοµιδή των αποβλήτων [... ] ʺ.

Γερµανία

Δανία

Ισπανία

Άρθρο 25, παράγραφος 1 του νόµου 10/1998 της 21ης Απριλίου 1998: Οι
δηµόσιες αρχές µπορούν να καθιερώσουν τα οικονοµικά, χρηµατικά και
φορολογικά µέσα ώστε να προωθήσουν την πρόληψη, την
επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση και άλλες µορφές ανάκτησης των
αποβλήτων.

Φινλανδία

√

Άρθρα 28 και 29 νόµου για τα απόβλητα 1072 της 3ης Δεκεµβρίου 1993: ʺΟι
δήµοι έχουν το δικαίωµα να συλλέξουν ένα φόρο αποβλήτων για να
καλύψουν τις δαπάνες της ΔΑ και των σχετικών στόχων που οργανώνονται
από αυτούςʺ, ʺΟι γενικές παράµετροι για τη ρύθµιση του φόρου αποβλήτων
είναι ο τύπος, η ποιότητα και η ποσότητα των αποβλήτωνʺ.

√

Άρθρο 14, παράγραφος 2, του νόµου αριθ. 74-1129 της 30ης Δεκεµβρίου 1974:
ʺΔήµοι, σύνδεσµοι δήµων και τοπικά δηµόσια ιδρύµατα αρµόδια για την
αποκοµιδή των απορριµµάτων µπορούν να καθιερώσουν επιβάρυνση των
δηµοτών για τη ΔΑ βασισµένη στην κλίµακα της παρεχόµενης υπηρεσίας.ʺ

Γαλλία

Άρθρο 1, παράγραφος 1 του νόµου 25/1975: Τα τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισµού υπολογίζονται βάση του εµβαδού της επιφανείας του
ακινήτου πολλαπλασιαζόµενο µε συντελεστές υπολογισµού που
καθορίζονται από τα δηµοτικά συµβούλια.

Ελλάδα

Ιρλανδία

√

Οι τοπικές αρχές µπορούν να επιβάλλουν τις επιβαρύνσεις των δηµοτών για
τη ΔΑ.

Ιταλία

√

Άρθρο 49 του διατάγµατος αριθ. 22 της 5ης Φεβρουαρίου 1997: Οι δαπάνες
της διαχείρισης των δηµοτικών αποβλήτων καλύπτονται από τους δήµους
µε τη θέσπιση µιας διβάθµιας επιβάρυνσης για τη ΔΑ.

Λουξεµβούργο √

Άρθρο 15 του νόµου της 17ης Ιουνίου 1997: Οι φόροι για τις παρεχόµενες
ΥΔΑ πρέπει να είναι ανάλογες του τύπου, του βάρους και του όγκου των
αποβλήτων.
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Πίνακας Δ4. Παράµετροι για τη µεταβλητή κοστολόγηση [61].
ΧΩΡΑ

Γερµανία

Αυστρία

Όγκος

+++

+++

Συχνότητα

++

++

Βάρος

+

*

Άλλες εξεταζόµενες παράµετροι
Μέγεθος
νοικοκυριού,
επιφάνεια
ακινήτου, κοινωνικά κριτήρια, πάγια
επιβάρυνση
Κίνητρα για την κοµποστοποίηση,
επιφάνεια ακινήτου, πάγια επιβάρυνση
Μέγεθος
νοικοκυριού,
επιφάνεια
ακινήτου,, κοινωνικά κριτήρια, πάγια
επιβάρυνση

Βέλγιο

+++

+

*

Δανία

+++

+

*

Κίνητρα για την κοµποστοποίηση,
µίσθωµα, πάγια επιβάρυνση

Φινλανδία

+++

++

+

Μέγεθος του νοικοκυριού, µίσθωµα
κατοικίας

Γαλλία

+++

+

*

Μέγεθος του νοικοκυριού, µίσθωµα
κατοικίας, κοινωνικά κριτήρια

Ιρλανδία

+++

*

*

Πάγια επιβάρυνση

Λουξεµβούργο

+++

+

*

Μέγεθος του
επιβάρυνση

Ολλανδία

+++

++

*

Μέγεθος του νοικοκυριού, µίσθωµα
κατοικίας, πάγια επιβάρυνση

Σουηδία

+++

+++

+

Επιφάνεια
κατοικίας

Ελβετία

+++

++

+

Μέγεθος
νοικοκυριού,
επιφάνεια
ακινήτου, µίσθωµα κατοικίας

νοικοκυριού,

ακινήτου,

πάγια

µίσθωµα

Επεξήγηση συµβόλων:
+++ διαδεδοµένη εφαρµογή
++ λιγότερο διαδεδοµένη χρήση
+ περιπτώσεις εφαρµογής
* Σπάνια περίπτωση εφαρµογής ή καµία πληροφορία διαθέσιµη

Ο θεσµός των ΣΔΙΤ καθιερώθηκε στην Ελλάδα µε την ψήφιση του Ν. 3389/2005 [63] και
σύµφωνα µε αυτόν ο ιδιωτικός φορέας αναλαµβάνει την ευθύνη για την
εφαρµογή/κατασκευή και λειτουργία του έργου ή της υπηρεσίας και την εκµετάλλευσή
του/της για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας
των παρεχοµένων υπηρεσιών, στην παροχή της τεχνογνωσίας και των µεθόδων του
ιδιωτικού τοµέα προς το δηµόσιο, στην ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων, αλλά
και στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Oι ΣΔΙΤ αναπτύσσονται σε αρκετά κράτη-µέλη της ΕΕ, η οποία έχει εκδώσει «Πράσινη
Βίβλο», η οποία περιγράφει την επικρατούσα κατάσταση όσον αφορά παρόµοιες
πρακτικές. Σύµφωνα µε στοιχεία της ΚΕΔΚΕ, µέχρι σήµερα έχουν εκφράσει
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ενδιαφέρον 83 ΟΤΑ για 87 έργα, τα οποία δεν αφορούν βασικές υποδοµές όπως η ΔΑ12.

Δ4.

Σύστηµα «Πληρώνεις όσο απορρίπτεις» - Pay As You Throw
(PAYT)

Δ4.1.

Εισαγωγή

Η ΔΑ αποτελεί µία σηµαντική συνιστώσα του ευρύτερου προβλήµατος ʺρύπανση
περιβάλλοντοςʺ. Η ορθολογική ΔΑ επιτάσσει την εγκαθίδρυση συστηµάτων
διαχείρισης που διασφαλίζουν την ασφαλή και συστηµατική συλλογή, προσωρινή
αποθήκευση και µεταφορά τους, την οικονοµική διαφάνεια, την αποδοτικότηταπαραγωγικότητα των υπηρεσιών, όσο και τη συνεργασία φορέα και πολίτη µε σκοπό
την αµεσότερη ευόδωση των προσπαθειών.
Ένας τύπος της µεταβλητής κοστολόγησης των ΥΔΑ είναι το σύστηµα Pay-As-YouThrow (PΑΥΤ- Πληρώνεις όσο απορρίπτεις)13, το οποίο αποτελεί µία προσέγγιση της
ΔΑ και της χρέωσης των αντίστοιχων υπηρεσιών, στη βάση της αρχής «ο ρυπαίνων
πληρώνει» και της αρχής της «ευθύνης του παραγωγού», η οποία συνδέει άµεσα τις
υπηρεσίες που παρέχονται στο δηµότη για τη ΔΑ του µε «ανταποδοτική χρέωση»
ανάλογη µε τα απορρίµµατα που θέτει προς συλλογή, ανάλογη της ρύπανσης που
προκαλεί στο περιβάλλον και το µέγεθος των υπηρεσιών που δέχεται.
Το κόστος της παροχής ΥΔΑ αυξάνει σταθερά κατά την τελευταία δεκαετία. Οι ΟΤΑ
πρέπει να ακολουθήσουν µία στρατηγική προς επίτευξη της ορθολογικής χρήσης και
της εξοικονόµησης ενέργειας αφού λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής τους
και των κατοίκων της συνεισφέροντας µε αυτόν τον τρόπο στην ενδυνάµωση του
κοινού στόχου της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και την απόκτηση
οικονοµικών οφελών. Έτσι, οι αρµόδιοι φορείς δύναται να ρυθµίσουν το κόστος µέσω
µιας σειράς µέτρων, αλλάζοντας τη δοµή των παρεχόµενων υπηρεσιών και
ενθαρρύνοντας τη µείωση της ΠΑ. Προϋποθέσεις για το παραπάνω είναι ο ορθός
υπολογισµός του κόστους και η «δίκαιη» επιβάρυνση για τις προσφερόµενες υπηρεσίες
ΔΑ και την προστασία του περιβάλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο για όσους είναι
περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένοι, είναι ευνόητη η επιλογή της κατά περίπτωση
βέλτιστης διαχειριστικής δυνατότητας. Για όλους τους υπόλοιπους απαιτούνται
κατάλληλοι µηχανισµοί που θα τους ωθήσουν στην κατεύθυνση αυτή. Η κεντρική
διοίκηση σε επίπεδο νοµαρχίας, περιφέρειας και κράτους θα πρέπει να στοχεύουν
κοινώς και να υποστηρίζουν την προσπάθεια των ΟΤΑ και των πολιτών µε τα
κατάλληλα κίνητρα.
Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι η δίκαιη και αντικειµενική κοστολόγηση των ΥΔΑ
δε µπορεί να επιτευχθεί εάν δεν αναπτυχθούν ολοκληρωµένοι µηχανισµοί εκτίµησης
του συνολικού διαχειριστικού κόστους. Η ανακύκλωση, η επεξεργασία και τα διάφορα
12

http://news.kathimerini.gr.
13 Στη ξένη βιβλιογραφία συναντάται ως «Variable Rate Pricing (VRP)» και «Unit Pricing».
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µέτρα µείωσης της ΠΑ έχουν ένα πρόσθετο επενδυτικό και λειτουργικό κόστος, για την
εξασφάλιση του οποίου η χώρα µας βρίσκεται σε ένα σταυροδρόµι εξελίξεων. Η
επιτυχία τους όµως θα αποφορτίσει και θα µειώσει το κόστος της διαχείρισης των
λοιπών απορριµµάτων (υπολειµµάτων), επιτυγχάνοντας άµεση ανάκτηση κόστους και
συµβάλλοντας στη µείωση του ολικού κόστους διαχείρισης.
Στους παραπάνω µηχανισµούς κοστολόγησης πρέπει να συνεκτιµάται το λεγόµενο
«εξωτερικό» κόστος που προκαλείται από τη ΔΑ στη βάση της αρχής «ο ρυπαίνων
πληρώνει». Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να λαµβάνεται υπόψη η περιβαλλοντική
επιβάρυνση στα διάφορα στάδια ΔΑ, που κάθε άλλο παρά αµελητέα είναι για το
κοινωνικό σύνολο. Η αρχή ʺο ρυπαίνων πληρώνειʺ πρεσβεύει την ελαχιστοποίησηαποφυγή ΠΑ µέσω άµεσης αντιστοίχισης της πραγµατικής παραγόµενης ποσότητας
απορριµµάτων κάθε νοικοκυριού µε τα επιβαρύνσεις για τις ΥΔΑ. Συγκεκριµένα,
σύµφωνα µε το PAYT, οι επιβαρύνσεις για τις ΥΔΑ οφείλουν να είναι ανάλογες της
ποσότητας που παράγει το κάθε νοικοκυριό (µεταβλητή κοστολόγηση) και όχι πάγιας
ετήσιας χρέωσης ανάλογα µε τα τετραγωνικά µέτρα του ακινήτου που ισχύει σήµερα
στην Ελλάδα.
Η εφαρµογή ενός συστήµατος µεταβλητής δίνει µια νέα προοπτική στους ΟΤΑ για τη
ΔΑ. Ένα πρόγραµµα PAYT µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα µε τον τρόπο
συλλογής των απορριµµάτων, τη µονάδα και το σύστηµα χρέωσης των τελών
καθαριότητας. Η αντιστοίχηση της χρέωσης στον παραγωγό δύναται να γίνει είτε µε
αναγνώριση του χρήστη ή του ΜΠΑ και η χρέωση βασίζεται συνήθως στον όγκο ή το
βάρος της παραγωγής. Αν και λειτουργούν διαφορετικά µεταξύ τους, τα σχήµατα αυτά
διέπονται από ένα κοινό καθοριστικό χαρακτηριστικό: κάτοικοι που πετάνε
περισσότερο, πληρώνουν περισσότερο συνυπολογίζοντας και το εξωτερικό κόστος.
Το σύστηµα PAYT, που τελικά θα υιοθετηθεί εξαρτάται από τους εκάστοτε αρµόδιους
φορείς και τις επικρατούσες συνθήκες (οικονοµικές, κοινωνικές, χωροταξικές, κ.λπ.)
στο δήµο µελέτης. Σε πολλές περιπτώσεις εφαρµογής του PAYT, οι αρµόδιοι επέλεξαν
συνδυασµούς των παραπάνω λύσεων, θεωρώντας ότι ήταν καταλληλότεροι για την
τοπική επικρατούσα πραγµατικότητα. Πριν την εφαρµογή ενός συστήµατος PAYT
είναι απαραίτητο να διενεργηθεί εκτενής έρευνα επάνω στα απορρίµµατα που
παράγονται (σύσταση και ποσότητα) και ανάλυση των οικονοµικών των υπηρεσιών
καθαριότητας, καθώς και των παραµέτρων που πιθανόν θα επηρεάσουν τις σχετικές
αποφάσεις.
Κατά τη διαδικασία µελέτης, σχεδιασµού και υλοποίησης ενός προγράµµατος PAYT,
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε βασικούς παράγοντες, όπως είναι ο τύπος των
παρεχόµενων υπηρεσιών, το κόστος, τα ενδεχόµενα συµπληρωµατικά προγράµµατα,
το επίπεδο των αναγκαίων διοικητικών αλλαγών και ο βαθµός στον οποίο οι κάτοικοι
θα υποστηρίξουν ή θα αντιταχθούν στο νέο πρόγραµµα. Ενισχυτικά ως προς την
επιτυχή εφαρµογή ενός προγράµµατος PAYT δρα και ο τρόπος χρέωσης των τελών
διάθεσης. Το κόστος για την τελική διάθεση των απορριµµάτων πρέπει να είναι
µεταβλητό, δηλαδή να υπολογίζεται ανάλογα µε την ποσότητα των απορριµµάτων
που έχουν τελικό προορισµό τον ΧΥΤΑ. Έτσι, µείωση της ποσότητάς τους θα έχει ως
αποτέλεσµα µείωση του µεταβλητού κόστους για τη διάθεση των απορριµµάτων και
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εποµένως µείωση της χρέωσης των δηµοτών, ενισχύοντας το ρόλο του οικονοµικού
κινήτρου. Στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης, η χρέωση των ΟΤΑ που
διαθέτουν τα απόβλητα τους στο ΧΥΤΑ Ταγαράδων, συνίσταται σε παρακράτηση
ποσοστού 2% επί των τακτικών εσόδων τους. Το ως άνω σύστηµα είναι προφανώς
εκτός της λογικής της ανταποδοτικότητας, µη παρέχοντας δέλεαρ προς περιορισµό της
ροής απορριµµάτων.

Δ4.2.

Βασικά χαρακτηριστικά και στόχοι

Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος PAYT αποτελούν (Εικόνα Δ2) [61]:

ΡΑΥΤ

Μοναδιαία
κοστολόγηση

ατοµική
χρέωση

Μέτρηση

Αναγνώριση

ατοµική
ευθύνη

Νοµικό πλαίσιο

Εικόνα Δ2.

Δοµή εφαρµογής PAYT [61].

 Η αναγνώριση του παραγωγού στη βάση της περιβαλλοντικής ευθύνης και της

αρχής της ευθύνης του παραγωγού, τελευταίου κατόχου των απορριµµάτων.
Σύµφωνα µε τον επιµερισµό της ευθύνης, οι δηµότες αποτελούν σηµαντικό κρίκο
στην αλυσίδα «παραγωγή-διανοµή-εµπόριο-κατανάλωση» που οδηγεί σε ΠΑ και
πρέπει να αναλάβουν το δικό τους κοµµάτι στην συλλογική ευθύνη.
 Η µέτρηση της χρήσης των ΥΔΑ, µε µεταβλητές την ποσότητα των απορριµµάτων

που θέτονται προς συλλογή (βάρος ή όγκος) ή τη συχνότητα χρήσης των
συγκεκριµένων υπηρεσιών.
 Η κοστολόγηση των παρεχόµενων ΥΔΑ και η αντίστοιχη µοναδιαία τιµολόγηση, µε

µονάδα χρέωσης την ποσότητα των απορριµµάτων που θέτονται προς συλλογή
(βάρος ή όγκος) ή τη συχνότητα χρήσης των συγκεκριµένων υπηρεσιών.
Προκειµένου να ακολουθηθούν οι διαδικασίες απαιτείται στέρεο νοµοθετικό πλαίσιο.
Η Ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον θέτει τις θεµελιώδεις αρχές στήριξης του
συστήµατος PAYT δίνοντας προτεραιότητα στη µείωση των απορριµµάτων και
θέτοντας ως εργαλεία την περιβαλλοντική ευθύνη, την ευθύνη του παραγωγού, την
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αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και τους κοινοτικούς στόχους για την ανάκτηση υλικών
από τα απορρίµµατα.
Το σύστηµα PAYT, µέσα από το πρίσµα της Κοινοτικής πολιτικής και της µεταβλητής
χρέωσης στοχεύει σε [40, 43, 47, 48, 64, 65]:
♦ Μείωση των σύµµεικτων απορριµµάτων που θέτονται προς συλλογή και άρα που
καταλήγουν στην τελική διάθεση (ταφή) µέσω της µείωσης της παραγωγής στην
πηγή, της επαναχρησιµοποίησης και της ανακύκλωσης.
♦ Προστασία των φυσικών πόρων εξοικονοµώντας πρώτες ύλες µέσω της ανάκτησης
υλικών, της επαναχρησιµοποίησης και των έξυπνων αγορών από τον
καταναλωτή/παραγωγό απορριµµάτων µε άµεση προτροπή για προαγωγή της
Ολοκληρωµένης Πολιτικής Προϊόντος και ενίσχυση της αρχής της ευθύνης του
παραγωγού σε όλα τα επίπεδα, από την «κούνια στον τάφο» του κύκλου ζωής του
προϊόντος.
♦ Δικαιότητα και αµεροληψία στη χρέωση των ΥΔΑ προς το κοινωνικό σύνολο,
κατανέµοντας την ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος «ισόνοµα» και
«ισότιµα» µε την αναπροσαρµογή και εξισορρόπηση των επιβαρύνσεων για τις ΥΔΑ.
♦ Καταµερισµός των ευθυνών για τη ρύπανση του περιβάλλοντος σε όλους του
«υπεύθυνους» για αυτήν.
♦ Προώθηση της γενικής ιδέας της προστασίας του περιβάλλοντος.
♦ Παρότρυνση των νοικοκυριών να αποφύγουν την ΠΑ ή να ελαχιστοποιήσουν την
ποσότητα αυτών που παράγουν και καταλήγουν σε ταφή, ακολουθώντας την
ιεραρχία των δυνατοτήτων ΔΑ (Εικόνα Δ3).
Τα επιτυχή αποτελέσµατα του PAYT επιβεβαιώνονται από τη συνεχή του ανάπτυξη
και την απήχηση που είχε σε διάφορους δήµους παγκοσµίως. Συγκεκριµένα στις ΗΠΑ,
όπου η πρώτη περίπτωση εφαρµογής του PAYT συναντάται στη δεκαετία του ʹ70, o
αριθµός των πόλεων που έχουν ήδη εφαρµόσει σχήµα PAYT ξεπερνούσε τις 6.000 το
2006 (Εικόνα Δ4) [66].
Σύµφωνα µε το PAYT, η αυξοµείωση των δαπανών ΔΑ µεταφέρεται στους δηµότες µε
αναλογικό και αµερόληπτο τρόπο απέναντι στο δηµότη. Μέσω της µεταβαλλόµενης
επιβάρυνσης, ο δηµότης αρχίζει να αντιλαµβάνεται ή τουλάχιστον να αναζητάει την
αιτία της µεταβολής.

Δ4.3.

Οφέλη και προβλήµατα-εµπόδια εφαρµογής

Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες σε σχέση µε την αύξηση των απορριµµάτων, νοµικές
απαιτήσεις από την πλευρά των τοπικών αρχών και η δίκαιη και αµερόληπτη
αντιµετώπιση των πολιτών είναι βασικοί κινητήριοι µοχλοί για την εισαγωγή του
ΡΑΥΤ. Εντούτοις, τα πιθανά οφέλη από την εφαρµογή του έρχονται αντιµέτωπα µε
διάφορα προβλήµατα-εµπόδια (Πίνακας Δ5).
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Εικόνα Δ3.

Ιεράρχηση εναλλακτικών ΔΑ.

∆ήµοι που ακολοθούν
προγράµµατα PAYT
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Ανάπτυξη συστηµάτων PAYT στις ΗΠΑ από το 1980 έως το 2006 [66].

Δ4.3.1. Οφέλη
Από τις περιπτώσεις εφαρµογής συστηµάτων PAYT, διακρίνονται
πλεονεκτήµατα αυτού του προγράµµατος (Πίνακας Δ5) [61, 66-68]:

144

τα

εξής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ και ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πίνακας Δ5. Πιθανά προκύπτοντα οφέλη και προβλήµατα-εµπόδια κατά την
εφαρµογή ενός συστήµατος ΡΑΥΤ [61, 66-68].
Οφέλη

Προβλήµατα-εµπόδια

Ενίσχυση της ιεραρχίας της ΔΑ

Πιθανή αύξηση της ΠΔ απορριµµάτων

Αύξηση της συµµετοχής των πολιτών στις
προσπάθειες αποφυγής και µείωσης των
απορριµµάτων (διαλογή στην πηγή/
κοµποστοποίηση)

Αβέβαια έσοδα των υπηρεσιών για τα
απορρίµµατα εξαιτίας της αβέβαιης ΠΑ
µε συνέπεια την αύξηση των χρεώσεων

Εγκαθίδρυση πιο δίκαιων συστηµάτων χρέωσης
απορριµµάτων για τους πολίτες

Αυξηµένες δαπάνες ενηµέρωσης και
εκπαίδευσης

Μείωση κόστους τελικής διάθεσης

Αυξηµένη επένδυση για τον εξοπλισµό

Αύξηση της αποδοτικότητας και της
αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών
καθαριότητας

Πιθανή αύξηση των διοικητικών και των
λειτουργικών δαπανών

Μεγαλύτερη διαφάνεια της υπηρεσίας και
συνεπακόλουθη προώθηση µιας πιο αξιόπιστης
δηµόσιας εικόνας των υπηρεσιών καθαριότητας

Πιθανή άδικη χρέωση για τους πολίτες
χαµηλού εισοδήµατος

Μεγαλύτερη σύλληψη ανακυκλώσιµων και
αυξηµένα έσοδα από τις πωλήσεις τους

Εµπόδια για την εφαρµογή σε
πολυκατοικίες

Αύξηση του ενδιαφέροντος των πολιτών σε
περιβαλλοντικά θέµατα

Αβέβαιη και ενδεχοµένως ανεξέλεγκτη
αντίδραση των πολιτών

Μείωση της αρνητικής επίδρασης των
απορριµµάτων στο περιβάλλον

Πολιτικές επιφυλάξεις ή αντιστάσεις

Ελαχιστοποίηση-αποφυγή της παραγωγής των απορριµµάτων. Από περιπτώσεις
εφαρµογής συστηµάτων PAYT στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής προκύπτει ότι
κατά µέσο όρο η µείωση ΠΑ κυµαίνεται από 14% έως 27% [69]. Οι πολίτες
παρακινούµενοι από τα οικονοµικά κίνητρα που θέτει το PAYT, οδηγούνται προς [61,
67, 68]:
α) Αποφυγή της ΠΑ, µεταβάλλοντας την καταναλωτική συµπεριφορά τους ώστε να
αγοράζουν προϊόντα σε οικολογικές συσκευασίες, αναγκάζοντας τις παραγωγικές και
µεταποιητικές εταιρίες να ακολουθήσουν.
Οι ελαφρώς µειωµένες ποσότητες παραγόµενων απορριµµάτων συσκευασίας, σε
περιπτώσεις εφαρµογής συστήµατος PAYT, µπορούν να θεωρηθούν ως δείκτης
περιβαλλοντικής
συνείδησης
και
καταναλωτικής
συµπεριφοράς.
Ωστόσο,
επιστηµονικά, η συσχέτιση αυτή δεν έχει επιχειρηθεί να επιβεβαιωθεί.
β) Διαλογή στην πηγή, ώστε να µειώσουν τα απορρίµµατα που θέτουν προς συλλογή
και για τα οποία επιβαρύνονται οικονοµικά. Απαραίτητες προϋποθέσεις επιτυχίας του
οικονοµικού κινήτρου είναι:
 η ύπαρξη χώρου και η δυνατότητα ΠρΑ των ανακτώµενων υλικών εντός των
κατοικιών,
 η ύπαρξη
ενεργών προγραµµάτων ανάκτησης υλικών (ανακύκλωσης,
κοµποστοποίησης, συστήµατος επιστροφής φιαλών, κ.λπ.), που δε θέτουν
περιορισµούς στην ποσότητα των ανακτώµενων υλικών που µπορούν να
συλλεχθούν και είναι προσβάσιµα από όλους τους πολίτες. Στην πλειοψηφία των
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περιπτώσεων εφαρµογής προγραµµάτων PAYT, τα υλικά που διαχωρίζονταν στην
πηγή, είναι το χαρτί, τα υλικά ελαφριάς συσκευασίας (Light Weight Packaging
(LWP)), το οργανικό κλάσµα και τα ογκώδη αντικείµενα.
Η συνεισφορά της αποφυγής των απορριµµάτων στη µείωση της παραγωγής,
υπολογίστηκε από τη µελέτη διαφόρων προγραµµάτων PAYT στην Ευρώπη, 5-15%. Η
ποσότητα διαχωρισµένου LWP στη Δρέσδη το 2001 έφτασε σε 34 κιλά ανά πολίτη [61].
Προσοχή πρέπει να δοθεί στην περίπτωση ογκοµετρικού σχήµατος PAYT (δηλαδή
χρέωσης µε τον όγκο των απορριµµάτων που βγάζει για αποκοµιδή ο πολίτης), όπου
υπάρχει πιθανότητα συµπίεσης των απορριµµάτων στον κάδο από τον πολίτη.
Αύξηση της συµµετοχής των πολιτών σε προγράµµατα ανακύκλωσης (και
κοµποστοποίησης). Η ανακύκλωση (και η κοµποστοποίηση) αποτελούν για τους
πολίτες ευκαιρίες µείωσης της ποσότητας των απορριµµάτων που βγάζουν για
συλλογή. Σύµφωνα µε την Αµερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA),
έχουν επιτευχθεί βαθµοί αύξησης της συµµετοχής στην ανακύκλωση από 32% έως 59%
σε δήµους της ΗΠΑ που έχουν ήδη εφαρµόσει συστήµατα PAYT [69].
Μείωση των δαπανών τελικής διάθεσης εξαιτίας της µείωσης της ΠΑ. Η µείωση
των απορριµµάτων προς τελική διάθεση ή επεξεργασία, ως συνέπεια των
προσπαθειών διαλογής στην πηγή και αποφυγής απορριµµάτων, µειώνει το κόστος
αποκοµιδής, αλλά και το κόστος τελικής διάθεσης και επεξεργασίας. Η µείωση αυτή
αντισταθµίζει κατά κάποιο τρόπο τις επενδύσεις που απαιτούνται στο πρώτο στάδιο
εφαρµογής του συστήµατος PAYT.
Στο δήµο Laussa, το 2001 εφαρµόσθηκε πρόγραµµα PAYT. Κατά το πρώτο έτος
εφαρµογής, τα απορρίµµατα προς τελική διάθεση (ή επεξεργασία) µειώθηκαν κατά
40% και η επιβάρυνση των νοικοκυριών άγγιξε µείωση της τάξης του 20%. Ο φορέας
διαχείρισης χρέωνε τις ΥΔΑ µε 0,24 ευρώ ανά συλλεγόµενο κιλό, τιµή που ήταν
επαρκής για πλήρης ανάκτηση των ετήσιων δαπανών [61, 70].
Περιορισµός των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Λιγότερα απορρίµµατα
σηµαίνει µικρότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
Ενίσχυση της ιεραρχίας των πρακτικών ΔΑ . Το PAYT προωθεί την ιδέα της µείωσης
των απορριµµάτων στην πηγή και την ανακύκλωση ή κοµποστοποίηση των
παραγοµένων απορριµµάτων.
Δικαιότερο σύστηµα χρέωσης των ΥΔΑ στους πολίτες. Οι πολίτες πληρώνουν µόνο
για τις υπηρεσίες που δέχονται, πάντα ανάλογα µε την ποσότητα των απορριµµάτων
που παράγουν.
Αναβάθµιση του ενδιαφέροντος για περιβαλλοντικά ζητήµατα - Συµµετοχή
πολιτών. Μέσω της µεταβλητής κοστολόγησης των ΥΔΑ γνωστοποιείται έµµεσα το
κόστος της δηµοτικής ΔΑ . Οι δηµότες αναγνωρίζοντας την επίδραση που έχει η
διάθεση των απορριµµάτων στο περιβάλλον, έχουν τη δυνατότητα να µειώσουν τη
συµβολή τους µειώνοντας ταυτόχρονα τα επιβαρύνσεις για τις ΥΔΑ που τους
αντιστοιχούν.
Προώθηση µιας θετικής δηµόσιας εικόνας των ΥΚ. Οι διεργασίες κοστολόγησης και
χρέωσης είναι πλέον πιο διαφανείς, πέραν του ότι ο τρόπος χρέωσης των
επιβαρύνσεων για τις ΥΔΑ είναι πιο δίκαιος για το δηµότη.
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Tα παραπάνω οφέλη είναι κατά κανόνα εφικτά µόνο υπό την προϋπόθεση σωστής
οργάνωσης της υπηρεσίας και πάντα µε τη συνδροµή ενεργών προγραµµάτων
ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης.
Δ4.3.2. Εµπόδια-προβλήµατα
Πέραν από τα πιθανά εντυπωσιακά οφέλη, µπορεί η εφαρµογή ενός συστήµατος PAYT
να δηµιουργήσει επιπρόσθετα προβλήµατα ή να συναντήσει σηµαντικά ανασταλτικά
εµπόδια [61, 67, 68]:
ΠΔ απορριµµάτων. Οι δηµότες για να µειώσουν τα απορρίµµατα τους, πιθανόν να
καταφύγουν στην απόρριψη αυτών στον κάδο του γείτονα τους, σε χωράφια, σε
δηµόσιους χώρους και εµπορικά κέντρα, Στην περίπτωση µονοκατοικιών, είναι
πιθανός να παρατηρηθεί και καύση των απορριµµάτων σε αυλές κατοικιών. Η ΠΔ
απορριµµάτων µπορεί να δηµιουργήσει ένα επιπλέον κόστος εξαιτίας του ελέγχου και
των εργασιών που απαιτούνται για την αντιµετώπισή της. Με την αποτελεσµατική
εφαρµογή προγραµµάτων ανακύκλωσης (και κοµποστοποίησης) και την έγκαιρη και
έγκυρη ενηµέρωση και εκπαίδευση των πολιτών, σε συνδυασµό πάντοτε µε ανάλογη
αστυνόµευση, είναι δυνατόν η ΠΔ να περιοριστεί σηµαντικά [70, 71].
Αβέβαιη ανάκτηση δαπανών των υπηρεσιών για την καθαριότητα. Τα έσοδα των
υπηρεσιών δυστυχώς, δε µπορούν να προβλεφθούν επακριβώς διότι εξαρτώνται από
την απήχηση που θα έχει το πρόγραµµα στους πολίτες. Τα έσοδα του προγράµµατος
µπορεί να είναι απρόβλεπτα και ασταθή, ιδιαίτερα για το σύστηµα σάκων και
ετικετών. Επιπλέον, καθώς ενθαρρύνονται οι κάτοικοι να µειώσουν τις δαπάνες για τα
απορρίµµατα µέσω της ανακύκλωσης, της κοµποστοποίησης και της µείωσης στην
πηγή, τα έσοδα µπορεί να µειωθούν σηµαντικά. Για να είναι αρκετά υψηλά τα έσοδα
ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες της ΔΑ, πρέπει να γίνει προσεκτικός σχεδιασµός του
συστήµατος και προβλέψεις για τις ποσότητες των απορριµµάτων που αποτρέπονται
από την τελική διάθεση, µέσω των εναλλακτικών µεθόδων επεξεργασίας.
Αυξηµένο κόστος εξοπλισµού. Ιδιαίτερα κατά την εκκίνηση του προγράµµατος θα
χρειασθεί η αγορά εξοπλισµού νέας τεχνολογίας και η τροποποίηση του παλαιού για
την ικανοποίηση των νέων αναγκών.
Οι απαραίτητες επενδύσεις περιλαµβάνουν:
1. αγορά και εγκατάσταση των θαλάµων ογκοµέτρησης ή ζύγισης στους κάδους,

1. αγορά και διανοµή νέων κάδων που φέρουν συσκευές αναγνώρισης ή
εγκατάσταση συστήµατος αναγνώρισης στους ήδη υπάρχοντες,
2. κατασκευή υποδοµών ή εγκατάσταση συστηµάτων απαγόρευσης χρήσης κάδων
από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα,
3. διανοµή των µέσων πρόσβασης στους κάδους,
4. αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού αναγνώρισης στα οχήµατα συλλογής των
φορτηγών συλλογής µε τεχνικές εγκαταστάσεις που επιτρέπουν στους κάδους
απορριµµάτων να εκκενωθούν µαζί µε µία ταυτόχρονη αναγνώριση, όπου είναι
απαραίτητη η µέτρηση του βάρους και η καταγραφή αυτών των στοιχείων
5. αγορά και εγκατάσταση λογισµικού για την καταγραφή και υπολογισµό των
επιβαρύνσεων.
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Δυσκολία εφαρµογής του προγράµµατος σε νοικοκυριά εντός πολυκατοικιών. Σε
αυτήν την περίπτωση είναι δύσκολη, αν όχι αδύνατη, η αντιστοίχιση των
επιβαρύνσεων για τις ΥΔΑ στην πραγµατική ποσότητα απορριµµάτων που παράγει
κάθε νοικοκυριό. Υπάρχουν όµως τρόποι εξοµάλυνσης του προβλήµατος αυτού, όπως
η χρέωση των ΥΔΑ στο σύνολο των νοικοκυριών της εκάστοτε πολυκατοικίας και η
αντιστοίχιση των επιβαρύνσεων για τις ΥΔΑ σε κάθε νοικοκυριό συνεκτιµώντας άλλο
κριτήριο, όπως ο αριθµό των µελών του νοικοκυριού ή τα τετραγωνικά µέτρα του
ακινήτου. Μια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις για τους δήµους που θέλουν να
εφαρµόσουν το PAYT είναι να συµπεριλάβουν τις πυκνοκατοικηµένες δοµές στο
πρόγραµµα. Οι πολυκατοικίες µπορούν να στεγάσουν µια µεγάλη µερίδα του
πληθυσµού, ιδιαίτερα στα µεγάλα αστικά κέντρα. Δεδοµένου ότι τα απορρίµµατα από
τους κατοίκους τέτοιων δοµών συλλέγονται ανά κτίριο παρά ανά νοικοκυριό, είναι
δύσκολος ο υπολογισµός της ποσότητας των απορριµµάτων που παράγεται από κάθε
νοικοκυριό προκειµένου να γίνει η ανάλογη χρέωση. Εποµένως, οι κάτοικοι αυτοί δεν
έχουν άµεσο οικονοµικό κίνητρο για τη µείωση των απορριµµάτων που παράγουν.
Υπάρχουν διάφορες επιλογές που µπορούν να υιοθετηθούν για την επίλυση αυτού του
εµποδίου. Μια επιλογή είναι να πωλούνται τυποποιηµένοι σάκοι ή ετικέτες σε κάθε
κάτοικο, από το διαχειριστή της πολυκατοικίας. Με αυτόν τον τρόπο, τα νοικοκυριά
που παράγουν περισσότερα απορρίµµατα πληρώνουν περισσότερο για την αποκοµιδή
τους, χωρίς να εµπλέκουν του υπόλοιπους κατοίκους. Εντούτοις, προβλήµατα
προκύπτουν όταν οι κάτοικοι δε συµµορφώνονται µε αυτό το σύστηµα. Σε πολλές
περιπτώσεις, οι κάτοικοι µπορεί να τοποθετούν τα απορρίµµατα στους κάδους του
κτιρίου, χωρίς να πληρώσουν για τον ειδικό σάκο ή ετικέτα. Μια άλλη προσέγγιση είναι
να τροποποιηθεί το σύστηµα της τοποθέτησης των απορριµµάτων προς συλλογή στους
κάδους των πολυκατοικιών. Για παράδειγµα, θα µπορούσαν να τροποποιηθούν οι
κάδοι ώστε να λειτουργούν µόνο όταν χρησιµοποιείται µαγνητική κάρτα ή
οποιαδήποτε άλλη απόδειξη πληρωµής. Εντούτοις, τέτοιες τροποποιήσεις είναι αρκετά
δαπανηρές [61, 67, 68].
Κάτοικοι µε ειδικές ανάγκες. Ένα θέµα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι οι
πολίτες µε ειδικές ανάγκες ή περιορισµένες φυσικές ικανότητες. Παραδείγµατος χάριν,
οι ηλικιωµένοι κάτοικοι και αυτοί µε ειδικές ανάγκες µπορεί να δυσκολεύονται να
µετακινήσουν τους κάδους στα σηµεία συλλογής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, µπορεί να
εφαρµοστεί ένα πρόγραµµα κατ΄ οίκον συλλογής µε µειωµένη χρέωση ή καµία
πρόσθετη δαπάνη και αυτό να ληφθεί υπόψη στη δοµή τιµολόγησης.
Κόστος ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των δηµοτών. Η επιτυχία του προγράµµατος
εξαρτάται κατά ένα µεγάλο µέρος από το εύρος της καµπάνιας ενηµέρωσης και του
τρόπου εκπαίδευσης δηµοτών και υπαλλήλων των υπηρεσιών καθαριότητας.
Αύξηση του κόστους χρέωσης και της διαχείρισης της τιµολόγησης. Το κόστος
αυτό µπορεί να προβλεφθεί και να ενσωµατωθεί στις επιβαρύνσεις.
Aντιµετώπιση και ανταπόκριση του κοινού. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η εµπιστοσύνη
των πολιτών προς τις δηµοτικές αρχές είναι ελάχιστη έως ανύπαρκτη, γεγονός που
χρήζει ιδιαίτερης προσοχής για την επιτυχή εφαρµογή ενός συστήµατος PAYT. Ίσως το
µεγαλύτερο εµπόδιο στην πραγµατοποίηση ενός προγράµµατος PAYT είναι η
αντίσταση των πολιτών στην αλλαγή του τρέχοντος προγράµµατος. Αν και το PAYT
προσφέρει στους κατοίκους καλύτερο έλεγχο του κόστους για τη συλλογή των
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απορριµµάτων τους, µπορεί αρχικά να θεωρηθεί σαν µια µέθοδος που θα αυξήσει τη
χρέωση. Μια αποτελεσµατική καµπάνια ενηµέρωσης των δηµοτών που θα
καταδεικνύει µε σαφήνεια τις τρέχουσες δαπάνες της ΔΑ και τις πιθανές µειώσεις που
µπορεί να πραγµατοποιηθούν µε το PAYT θα βοηθήσει να ξεπεραστεί αυτή η
αντίληψη.
Πολιτικές επιφυλάξεις. Οι αιρετοί ίσως φοβηθούν να πάρουν αποφάσεις µε πιθανό
πολιτικό κόστος.
Πολίτες µε χαµηλό εισόδηµα. Πιθανόν η εφαρµογή ενός συστήµατος PAYT να
αποτελέσει ένα ακόµη οικονοµικό φορτίο για τους πολίτες χαµηλού εισοδήµατος. Η
πολιτεία θα πρέπει να προνοήσει για αυτήν την περίπτωση (Εικόνα Δ5).

Εικόνα Δ5.

Νοικοκυριά µεσαίου έως
υψηλού εισοδήµατος

Νοικοκυριά χαµηλού
εισοδήµατος

Κατοικίες µεγάλου
µεγέθους

Κατοικίες µικρού
µεγέθους

Αυξηµένο
ανακυκλώσιµο
κλάσµα

Μειωµένο
ανακυκλώσιµο
κλάσµα

Μειωµένο οργανικό κλάσµα –
Πλαστικό φαγητό =
ελαφρύτερα απορρίµµατα

Αυξηµένο οργανικό κλάσµα –
βαρύτερα απορρίµµατα

Ολιγοµελής οικογένειες

Πολυµελής οικογένειες

Χαµηλή επιβάρυνση για τη
διαχείριση απορριµµάτων

Υψηλή επιβάρυνση για τη
διαχείριση απορριµµάτων

Σύγκριση των επιβαρύνσεων για τις ΥΔΑ µεταξύ νοικοκυριών µεσαίου
έως υψηλού και χαµηλού εισοδήµατος στην περίπτωση εφαρµογής του
συστήµατος PAYT.

Διοικητική πολυπλοκότητα. Η διοίκηση και επιτήρηση ενός προγράµµατος PAYT
µπορεί να είναι σύνθετη και µπερδεµένη, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται και το κόστος
της. Είναι λοιπόν απαραίτητος ένας εκτενής σχεδιασµός, για να µειωθεί η περιττή
πολυπλοκότητα του προγράµµατος. Για παράδειγµα, εάν ο ΟΤΑ πρέπει να αναπτύξει
ένα νέο πρόγραµµα πληρωµής, η υιοθέτηση του PAYT θα είναι πολύ πιο σύνθετη από
το εάν οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες απορριµµάτων προστίθενται στο λογαριασµό του
ρεύµατος ή οποιονδήποτε άλλο λογαριασµό, που ήδη διανέµεται στους κατοίκους.
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Μεταβολή του λειτουργικού και διοικητικού κόστους για τα ΥΔΑ.
Οι λειτουργικές δαπάνες προέρχονται κυρίως από τη συντήρηση και την επισκευή των
τεχνικών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού για την αποκοµιδή των απορριµµάτων, τα
πάγια έξοδα και τις αποσβέσεις.
Οι διοικητικές δαπάνες σχετίζονται µε τη διοίκηση, µε το χειρισµό των δεδοµένων και
τη διαδικασία τιµολόγησης.
Ο βαθµός στον οποίο θα επηρεαστούν οι διαχειριστικές, λειτουργικές και διοικητικές
εργασίες της ΥΚ εξαρτάται από τον τρόπο της τεχνικής εφαρµογής και τα
προηγούµενα συστήµατα αποκοµιδής και ανακύκλωσης. Στην περίπτωση
εγκαθίδρυσης νέου προγράµµατος ανακύκλωσης, οι ανάγκες της υπηρεσίας
αυξάνονται, αλλά η αύξηση αυτή δε θα πρέπει να χρεωθεί αποκλειστικά στην
εφαρµογή του PAYT, αλλά στις νέες προσπάθειες ανάκτησης υλικών. Επιπλέον, η
συλλογή στη βάση του συστήµατος PAYT, πιθανώς να απαιτεί περισσότερο χρόνο
εξαιτίας της ενδεχόµενης τοποθέτησης περισσότερων µικρότερων κάδων (περίπτωση
αντιστοίχισης ενός κάδου σε κάθε κατοικία) και της πολυπλοκότητας εκκένωσης των
κάδων (περίπτωση κλειδωµένου κάδου ή ζύγισης των απορριµµάτων). Σχετική µελέτη
για το παραπάνω θέµα, έδειξε ότι αν εφαρµοζόταν ογκοµετρικό σχήµα PAYT σε όλη
την έκταση της Munster-Gievenbeck, ο χρόνος συλλογής των απορριµµάτων θα
αυξανόταν περίπου 1,5 ώρα/ηµέρα (69).
Εντούτοις, η µείωση της ΠΑ και η αύξηση της ανακύκλωσης, µακροπρόθεσµα
µεταβάλλουν:
 τη συνολική χωρητικότητα και τον αριθµό των τοποθετηµένων κάδων,
 τα δροµολόγια αποκοµιδής,
 το µέγεθος του προσωπικού.
Στη συνέχεια θα υπάρξουν δαπάνες για τη λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισµού,
των υποδοµών και του λογισµικού. Οι έρευνες σχετικά µε το αν θα αυξηθούν τα
διοικητικά έξοδα καταλήγουν σε διαφορετικά αποτελέσµατα. Αν και η πλειοψηφία των
δήµων µε συστήµατα PAYT αναφέρουν µια αύξηση στις διοικητικές προσπάθειες
υπάρχουν επίσης περιπτώσεις στις οποίες έχει παρατηρηθεί το αντίθετο. Ωστόσο, η
αλλαγή σε µηχανογραφηµένη επεξεργασία δεδοµένων, όπως γίνεται στις περιπτώσεις
εφαρµογής, έχει ως αποτέλεσµα σηµαντική µείωση στο διαχειριστικό χρόνο. Οι
µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εισαγωγής του συστήµατος
αναγνώρισης κάδων MAWIS και του σχετικού λογισµικού στη Δρέσδη κατέληξαν στο
συµπέρασµα ότι, το διοικητικό προσωπικό που συµµετέχει στην τιµολόγηση θα
µπορούσε να µειωθεί µεσοπρόθεσµα κατά τουλάχιστον τέσσερα άτοµα (INTECUS,
1993).

Δ4.4.

Μοντέλο χρέωσης

Ως µοντέλο χρέωσης νοείται το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός συστήµατος PAYT
που αφορούν τα παρακάτω:
1. Σχήµα συλλογής και χρέωσης.
2. Δοµή χρέωσης – σύστηµα χρέωσης.
3. Σύστηµα χρέωσης και πληρωµής.
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4. Ύψος χρέωσης.
5. Πολιτική κοστολόγησης ΥΔΑ.

Κατά το σχεδιασµό του µοντέλου χρέωσης θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα
παρακάτω (Εικόνα Δ6):
 Αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων.
 Ανάκτηση δαπανών ΔΑ.
 Δυνατότητα και ευκολία εφαρµογής.
 Υφιστάµενη κατάσταση και υφιστάµενο ΣΔΑ.
 Προσαρµογή σε τοπική δοµή.
 Δικαιότητα χρεώσεων.
 Διευκόλυνση του δηµότη.
 Αµεροληψία.
 Αξιοπιστία.
 Αποδοχή από τους δηµότες.
 Νοµικό καθεστώς.
 Εφικτότητα εφαρµογής.

Ανάκτηση
κόστους

Αποφυγή
αρνητικών
επιδράσεων

Δικαιότητα
χρεώσεων

Εφικτότητα
εφαρµογής

ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ

Υπάρχουσα
κατάσταση
Προσαρµογή
σε τοπική
δοµή

Αποδοχή

Εικόνα Δ6.

Δυνατότητα
εφαρµογής

Φιλικό για το
χρήστη

Αµεροληψία

Νοµικό
καθεστώς

Αξιοπιστία

Παράγοντες προς συνεκτίµηση κατά την επιλογή του µοντέλου χρέωσης
[61].

Δ4.4.1. Σχήµατα συλλογής και χρέωσης
Ένα σύστηµα PAYT µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα τον τρόπο συλλογής των
απορριµµάτων, τη µονάδα και το σύστηµα χρέωσης των επιβαρύνσεων για τις ΥΔΑ. Τα
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απορρίµµατα µπορεί να συλλέγονται είτε από κατά τόπους κέντρα συλλογής (κυρίως
τα ανακυκλώσιµα) είτε από το πεζοδρόµιο [61, 67, 68].
Η χρέωση των µεταβλητών επιβαρύνσεων των δηµοτών για τη ΔΑ που είναι σχετικές
µε τις υπηρεσίες απαιτεί την απόδειξη της έκτασης των υπηρεσιών που
χρησιµοποιείται από αυτόν που πληρώνει τη χρέωση. Σε ένα σχέδιο ΡΑΥΤ αυτό
πραγµατοποιείται αυτόµατα µε τις τεχνικές ρυθµίσεις που αφορούν στην αναγνώριση
του κάδου ή του χρήστη και στη µέτρηση. Ένα αποδοτικό σύστηµα χρέωσης
απορριµµάτων που βασίζεται στο ΡΑΥΤ πρέπει να συµπεριλαµβάνει επιβαρύνσεις των
δηµοτών για τη ΔΑ που είναι σχετικές µε τις υπηρεσίες σαν ένα δυναµικό κίνητρο για
τη µείωση της ΠΑ. Το µεταβλητό µέρος της χρέωσης απορριµµάτων θα πρέπει να έχει
τη δυνατότητα να µεταβάλλει επαρκώς τη συνολική πληρωµή, δηλαδή στην περίπτωση
της έντονης αποφυγής απορριµµάτων και των έντονων προσπαθειών για διαλογή
στην πηγή να ανταµείβει τα αντίστοιχα νοικοκυριά.
Η χρέωση δύναται να γίνει σύµφωνα µε διάφορα σχήµατα:
Ογκοµετρικό σχήµα (χρέωση βάσει όγκου παραγόµενων απορριµµάτων ανά
νοικοκυριό - volume-based schemes). Το σχήµα αυτό περιλαµβάνει τρεις παραλλαγές:
(α) Συλλογή
απορριµµάτων
σε
κάδους
διαφορετικών
χωρητικοτήτων
αντιστοιχούµενους σε κάθε νοικοκυριό (binsʹ system). Οι κάτοικοι επιλέγουν κάδους
απορριµµάτων µε όγκο δικής τους επιλογής, ο οποίος καθορίζει και την ετήσια χρέωση
των επιβαρύνσεων για τις ΥΔΑ (variable binsʹ system). Μία παραλλαγή του συστήµατος
είναι η τοποθέτηση κάδου συγκεκριµένου όγκου σε κάθε νοικοκυριό και η προσθήκη
δεύτερου ή και τρίτου ανάλογα τις ανάγκες του εκάστοτε νοικοκυριού (large binsʹ
system).
(β) Συλλογή απορριµµάτων σε τυποποιηµένοι σάκοι απορριµµάτων (prepaid bagsʹ
system). Η υπηρεσία αποκοµιδής συλλέγει µόνο τους σάκους απορριµµάτων ειδικού
χρώµατος, σχεδιασµού και χωρητικότητας, τις οποίες οι πολίτες αγοράζουν από
συγκεκριµένα κέντρα πώλησης.
(γ) Συλλογή απορριµµάτων σε κοινούς σάκους µε ειδικά προπληρωµένα σήµατα
(αυτοκόλλητα ή ετικέτες) (prepaid tagsʹ or stickersʹ system). Το σύστηµα αυτό λειτουργεί
µε παρόµοιο τρόπο µε τη δεύτερη περίπτωση ογκοµετρικού σχήµατος. Οι δηµότες
προµηθεύονται τα ειδικά σήµατα από συγκεκριµένα κέντρα πώλησης πληρώνοντας
άµεσα την παροχή υπηρεσιών αποκοµιδής.
Πέραν αυτών των τριών βασικών παραλλαγών, είναι δυνατόν να απαντηθούν και
ποικίλοι συνδυασµοί των τριών τους.
Δυναµοµετρικό σχήµα (χρέωση βάσει βάρους παραγόµενων απορριµµάτων ανά
νοικοκυριό - weight-based schemes). Επειδή κατά το πλείστον η χρέωση των τελών
τελικής διάθεσης των απορριµµάτων γίνεται βάσει του βάρους τους, αναπτύχθηκε το
δυναµοµετρικό σχήµα χρέωσης, το οποίο κρίνεται και ως πιο δίκαιο για τον πολίτη.
Δυναµοµετρικό σχήµα, δηλαδή χρέωση ανά µονάδα βάρους των απορριµµάτων που
συλλέγονται (τυπικά αναφέρεται στη συλλογή των υπολειπόµενων και των οργανικών
απορριµµάτων). Το δυναµοµετρικό σχήµα εφαρµόζεται σπανιότερα. Απαιτεί ιδιαίτερα
εξελιγµένη τεχνολογία, η οποία όµως µπορεί να εµφανίσει αναξιοπιστία που
προκαλείται από τις εφαρµοζόµενες τεχνικές ζυγίσµατος.
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Σχήµα συχνότητας (χρέωση βάσει συχνότητας ΑπΑ του εκάστοτε νοικοκυριού frequency-based schemes). Το χαρακτηριστικό αυτού του σχήµατος είναι ότι όλοι οι
δηµότες ανεξαιρέτως έχουν πανοµοιότυπους κάδους (ίδιου όγκου). Το ύψος της
χρέωσης των επιβαρύνσεων για τις ΥΔΑ εξαρτάται από τη συχνότητα της συλλογής
των απορριµµάτων κάθε νοικοκυριού, η οποία επιλέγεται από το εκάστοτε νοικοκυριό
κάτω πάντα από κάποιες προϋποθέσεις Συλλογή µε βάση τη συχνότητα, δηλαδή
χρέωση µε βάση τον αριθµό των αδειασµάτων για ένα συγκεκριµένο κάδο ή άλλα
δοχεία καθορισµένου µεγέθους. Αυτός ο τύπος επιβάρυνση των δηµοτών για τη ΔΑ
των δηµοτών για τη ΔΑ εφαρµόζεται σε ρυθµίσεις όπου τα δοχεία πρέπει να είναι
ειδικά µαρκαρισµένα για τη συλλογή. Το σχήµα συχνότητας είναι επίσης διαδεδοµένο
σχήµα.
Υβριδικά σχήµατα. Είναι πιθανόν να σχεδιαστούν σχήµατα που θα έχουν στοιχεία από
δύο ή περισσότερα από τις παραπάνω εναλλακτικές δυνατότητες.
Δ4.4.2. Δοµή χρέωσης - συστήµατα χρέωσης
Η δοµή της χρέωσης των επιβαρύνσεων για τις ΥΔΑ καθορίζεται από διάφορα κριτήρια
[61, 67, 68]: (α) Τα έσοδα από τα επιβαρύνσεις για τις ΥΔΑ πρέπει να καλύπτουν το
συνολικό κόστος της ΔΑ, (β) το επίπεδο των οικονοµικών κινήτρων για τους πολίτες να
είναι ικανό και αρκετό για ενίσχυση της διαλογής στην πηγή και της µείωσης της ΠΑ
και (γ) το βαθµό επικινδυνότητας ανακριβών προβλέψεων για τη µείωση των
απορριµµάτων και την αύξηση των ανακυκλώσιµων, που συνδέεται άρρηκτα µε τα
προβλεπόµενα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας.
Οι επιβαρύνσεις για τις ΥΔΑ µπορούν να είναι είτε πλήρως µεταβλητά και ανάλογα
την ποσότητα των απορριµµάτων που παράγονται είτε να συνίστανται από ένα ενιαίο
πάγιο τέλος και µία µεταβλητή χρέωση. Συγκεκριµένα συναντώνται τα ακόλουθα
συστήµατα χρέωσης:
Αναλογικό ή γραµµικό (proportional or linear). Ενιαίο σταθερό τέλος για κάθε κάδο ή
σάκο που τοποθετείται έξω προς αποκοµιδή.
Διβάθµιο και πολυβάθµιο (two-tiered and multi-tiered). Ενιαίο πάγιο τέλος ή
µεταβαλλόµενο µε διάφορα κριτήρια (όπως τα τετραγωνικά µέτρα του ακινήτου) και
επιπρόσθετη χρέωση για κάθε επιπλέον κάδο (στο πολυβάθµιο η χρέωση για κάθε
επιπλέον κάδο είναι ανάλογη του µεγέθους του).
Πλήρως µεταβλητό (fully variable). Προπληρωµένοι σάκοι απορριµµάτων ή βάσει του
παραγόµενου όγκου.
Παροχή περιορισµένης υπηρεσίας. Ενιαίο πάγιο τέλος συν πρόσθετη επιβάρυνση των
δηµοτών για τη ΔΑ για κάθε επιπλέον παροχή υπηρεσίας (σάκοι εκτός κάδων,
υπερχείλιση κάδων).
Υβριδικό (hybrid). Το σύστηµα αυτό συναντάται σε διάφορες παραλλαγές. Στην
πραγµατικότητα στηρίζεται σε ένα από τα προαναφερθέντα συστήµατα χρέωσης και
διαφοροποιείται στο ότι θέτει οικονοµικές κυρώσεις ή επιβραβεύσεις ανάλογα την
πολιτική που υιοθετείται.
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Δ4.4.3. Συστήµατα χρέωσης και πληρωµής
Τα παραδοσιακά συστήµατα χρέωσης στηρίζονται σε ένα ετήσιο ενιαίο πάγιο τέλος για
κάθε νοικοκυριό και οποιοδήποτε ύψος παροχής υπηρεσιών. Στην Ελλάδα, όπως και
στην πλειοψηφία των χωρών παγκοσµίως, εφαρµόζεται το σύστηµα χρέωσης ανάλογα
µε τα τετραγωνικά µέτρα του εκάστοτε ακινήτου (flat-rate pricing). Η είσπραξη των
επιβαρύνσεων για τις ΥΔΑ γίνεται προκαταβολικά κατά το αµέσως προηγούµενο έτος.
Κατά την εφαρµογή ενός συστήµατος PAYT, οι δηµοτικές αρχές έχουν να επιλέξουν
µεταξύ τριών διαφορετικών συστηµάτων είσπραξης των επιβαρύνσεων για τις ΥΔΑ:
Σύστηµα άµεσης πληρωµής (direct payment system). Οι δηµότες πληρώνουν για τις
υπηρεσίες που δέχονται µέσω αγοράς ιδιωτικών κάδων, χαρακτηριστικών σάκων ή
αυτοκόλλητων από εξουσιοδοτηµένα κέντρα πώλησης (π.χ. Δηµαρχεία, ειδικά
καταστήµατα, κ.λπ.).
Σύστηµα επιλογής επιπέδου υπηρεσιών (subscription system). Οι δηµότες δηλώνουν
εξαρχής το επίπεδο των υπηρεσιών που θα χρειαστούν και χρεώνονται σε τακτική
βάση για τις υπηρεσίες αυτές. Ανά συγκεκριµένη περίοδο τους δίνεται η δυνατότητα να
επανεπιλέξουν το επίπεδο υπηρεσιών αν κρίνουν ότι χρειάζεται (αύξηση ή µείωση
ΠΑ).
Σύστηµα ανταπόδοσης ενεργών υπηρεσιών (actual set-out system). Ο κάθε δηµότης
πληρώνει για τον αριθµό των κάδων που τοποθετεί στο πεζοδρόµιο. Στην περίπτωση
αυτή περιπλέκεται η εργασία των εργατοϋπαλλήλων επειδή απαιτείται καταγραφή
των κάδων συλλογής για κάθε νοικοκυριό.
Δ4.4.4. Ύψος χρέωσης
Σύµφωνα µε το υφιστάµενο σύστηµα στην Ελλάδα, τα τέλη για τη ΔΑ καθορίζονται
ανάλογα µε τα τετραγωνικά µέτρα του ακινήτου. Κάθε δηµοτικό συµβούλιο θεσπίζει
ένα συντελεστή σε ετήσια βάση, λαµβάνοντας υπόψη το κόστος ΔΑ, αλλά και πολιτικά
κριτήρια. Το ποσοστό µείωσης των απορριµµάτων (δηλ. στην πραγµατικότητα το
ποσοστό της ανταπόκρισης των δηµοτών) εξαρτάται µεταξύ άλλων και από το ύψος
της επιβάρυνσης που θα διαµορφωθεί. Στόχος είναι να προσφέρει ισχυρό κίνητρο για
µείωση της παραγωγής, να µην είναι όµως αρκετά υψηλό ώστε να προκαλέσει την
αντίδραση των πολιτών, και να είναι ικανό να καλύψει τις δαπάνες της ΔΑ.
Πρόνοια για δηµότες µε χαµηλά εισοδήµατα, καθώς και για πολύτεκνες οικογένειες
είναι απαραίτητη εφόσον έχει παρατηρηθεί ότι η ΠΔ εµφανίζεται πιο συχνά σε
γειτονιές που κατοικούνται από δηµότες χαµηλών εισοδηµάτων [73-75].
Το ύψος των επιβάρυνσης, στην περίπτωση εφαρµογής προγράµµατος PAYT, πρέπει
καθορίζεται αποφεύγοντας υπερεκτίµηση των πηγών εσόδων. Πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη ότι οι πολίτες πιθανόν να ανταποκριθούν µε πολύ θετικό τρόπο, να µειώσουν
κατά πολύ τα απορρίµµατα τους και εποµένως και την επιβάρυνση τους για τη ΔΑ του
[74, 75].
Δ4.4.5. Πολιτική κοστολόγησης ΥΔΑ
Η πολιτική κοστολόγησης των ΥΔΑ καθορίζει τον τρόπο χρέωσης του επιπέδου της
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υπηρεσίας που δέχεται ο δηµότης [61, 67, 68]]:
♦ Γραµµική ή ουδέτερη: Κάθε ΜΠΑ χρεώνεται µε το ίδιο ποσό. Η συγκεκριµένη
πολιτική αντιµετωπίζει κάθε πολίτη και κάθε υπέρβαση παραγωγής µε τον ίδιο
τρόπο. Αυτή η πολιτική είναι πολύ εύκολο να εφαρµοστεί και καθιστά ευκολότερους
τους υπολογισµούς των επιβαρύνσεων.
♦ Παθητική: Το δεύτερο ΜΠΑ που χρησιµοποιεί ο ίδιος παραγωγός απορριµµάτων
χρεώνεται λιγότερο από το πρώτο, το τρίτο λιγότερο από το δεύτερο, κ.ο.κ. Η
παθητική πολιτική επιδεικνύει εύνοια απέναντι στους παραγωγούς µεγαλύτερων
ποσοτήτων απορριµµάτων.
♦ Ενεργητική: Το δεύτερο ΜΠΑ που χρησιµοποιεί ο ίδιος παραγωγός απορριµµάτων
χρεώνεται περισσότερο από το πρώτο, το τρίτο περισσότερο από το δεύτερο, κ.ο.κ. Η
ενεργητική πολιτική «τιµωρεί» κατά κάποιον τρόπο τους παραγωγούς µεγάλων
ποσοτήτων απορριµµάτων.

Δ4.5.

Αποτελέσµατα εφαρµογών

Το PAYT έχει ήδη εφαρµοστεί σε διάφορες πόλεις σε ΗΠΑ, Καναδά, Ασία, Αυστραλία
και Ευρώπη. Εφαρµογές του συστήµατος στη Γερµανία επέφεραν σηµαντική µείωση
της παραγωγής των απορριµµάτων, αύξηση της ανακύκλωσης και ισχυρή συµµετοχή
στην οικιακή κοµποστοποίηση. Απρόβλεπτες καταστάσεις σηµειώθηκαν, αν και δεν
ποσοτικοποιήθηκαν, δείχνοντας την ανάγκη να βελτιστοποιηθεί το σύστηµα και να
καταστεί πιο αποδεκτό στο κοινό. Στη Βαλλωνία-Βέλγιο, η ΠΑ ανά νοικοκυριό ήταν
33% χαµηλότερη στους δήµους µε µεταβλητή επιβάρυνση απʹ ό,τι σε εκείνους µε που
ακολουθούν το συµβατικό σύστηµα. Στις πόλεις Koerich και Kopstal στο
Λουξεµβούργο, τα πιλοτικά προγράµµατα PAYT έχουν οδηγήσει σε µείωση της
ποσότητας των απορριµµάτων που οδηγούνται προς αποτέφρωση. Ο συνολικός όγκος
παραγωγής δεν έχει αλλάξει, γεγονός που δηλώνει ότι οι δηµότες δεν αποφεύγουν την
ΠΑ, αλλά καταφεύγουν στη διαλογή στην πηγή, ενέργεια που επιβεβαιώνεται και από
την αύξηση του όγκου των ανακτώµενων υλικών που συλλέγονται. To πρόγραµµα
λειτουργεί κάτω από τη διαχείριση της διαδηµοτικής εταιρείας SICA, η οποία
παροτρυνόµενη από τα επιτυχή αποτελέσµατα των πιλοτικών προγραµµάτων,
εφάρµοσε ολοκληρωµένα προγράµµατα PAYT και στους 8 δήµους της δικαιοδοσίας
της. Στο Λουξεµβούργο, η παραχθείσα ποσότητα απορριµµάτων δεν έχει αλλάξει,
αλλά έχει αλλάξει το ποσοστό των προς συλλογή απορριµµάτων, ο όγκος των οποίων
έχει µειωθεί, σε σχέση µε το ποσοστό των διαχωρισµένων απορριµµάτων, που έχουν
αυξηθεί σε όγκο [61, 62].
Γενικά, παρατηρούνται τα εξής [61]:
♦ µείωση στην ποσότητα οικιακών απορριµµάτων που θέτονται προς συλλογή, της
τάξης του 15-50%,
♦ αύξηση στη διαλογή στην πηγή, της τάξης του 5-10%,
♦ αποφυγή ΠΑ και µείωση απορριµµάτων από οικιακή κοµποστοποίηση, της τάξης
του 3-12%.
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Δ4.5.1. Παραδείγµατα εφαρµογών
Gainesville, Florida, ΗΠΑ. Η εφαρµογή του PAYT στο Gainesville της Florida
(πληθυσµός 96.000 κάτοικοι) επέφερε από το πρώτο έτος εφαρµογής του σηµαντική
µείωση του κόστους διάθεσης της τάξης των 160.000 €. Πριν το 1994, οπότε και
εφαρµόστηκε το νέο σύστηµα, η ετήσια παραγωγή των απορριµµάτων άγγιξε τους
22.000 τόνους. Το αµέσως επόµενο έτος το ύψος της παραγωγής έφτασε στους 18.000
τόνους, σηµειώνοντας µείωση της τάξης του 18% [71].
San Jose, California, ΗΠΑ. Η πόλη του San Jose µε πληθυσµό 850.000 κατοίκους
κατάφερε µε την εφαρµογή του PAYT να αυξήσει το βαθµό ανακύκλωσης στα
νοικοκυριά από 28% σε 43% από το πρώτο έτος εφαρµογής [71].
Chester County, South Carolina, ΗΠΑ. Στο Chester County στη Νότια Καρολίνα, πριν την
εφαρµογή του PAYT, οι κάτοικοι εξυπηρετούνταν µε κάδους που ήταν τοποθετηµένοι
σε διάφορα σηµεία της πόλης και χρεώνονταν τις υπηρεσίες µε ένα σταθερή
επιβάρυνση. Με την εφαρµογή του PAYT, η συλλογή των απορριµµάτων γίνεται πλέον
µε σάκους και τα νοικοκυριά χρεώνονται ανάλογα µε τον αριθµό των εξυπηρετήσεων
που δέχονται, όπως τα ίδια τον καθορίζουν. Κατά το πρώτο έτος της εφαρµογής του
νέου συστήµατος σηµειώθηκε µείωση 50% στην ποσότητα των απορριµµάτων που
διαθέτονται στους ΧΥΤΑ. Αντίστοιχα, η ποσότητα των ανακυκλώσιµων που
συλλέγονταν αυξήθηκε κατά 50%. Οι µεταβολές των επιµέρους δαπανών της ΔΑ
φαίνονται στον Πίνακας Δ6 [76].

Πίνακας Δ6. Μεταβολές δαπανών ΔΑ µετά την εφαρµογή του PAYT στην πόλη του
Chester και κατά το πρώτο έτος εφαρµογής του [76].
Είδος δαπανών

Μεταβολή

Είδος δαπανών

Μεταβολή

Κόστος συλλογής
Κόστος διάθεσης

+14%
-27%

Διοικητικό κόστος
Ολικό κόστος

-7%
-7%

Καναδάς. Στο Sidney, Ontario, ένα µικρό δήµο των 16.300 κατοίκων, οι κάτοικοι
χρεώνονται τις ΥΔΑ µε την αγορά ετικετών. Η µείωση της ΠΑ έφθασε το 46% (από το
1994 έως το 1999) [77].
Νότιος Κορέα. Η κυβέρνηση της Νοτίου Κορέας εφάρµοσε PAYT το 1995 ταυτόχρονα σε
όλες τις πόλεις. Το σύστηµα που επέλεξε ήταν το ογκοµετρικό και, συγκεκριµένα,
συλλογή των απορριµµάτων σε προπληρωµένους σάκους, ενισχυµένο µε
προγράµµατα ανακύκλωσης. Η τιµή του σάκου ορίζεται από την ίδια την κυβέρνηση
και είναι ανάλογη της χωρητικότητάς της και της πόλης που απευθύνεται, κυµαίνεται
δε από 5 έως 100 λίτρα (µεγαλύτερη ζήτηση έχουν οι σάκοι των 10 και των 20 λίτρων)
[77].
Η αποκοµιδή των απορριµµάτων στη Νότιο Κορέα γίνεται τρεις φορές την εβδοµάδα,
ενώ των ανακυκλώσιµων δύο φορές. Αν και ο πρώτος χρόνος εφαρµογής παρουσιάζει
συνήθως περιορισµένα αποτελέσµατα εξαιτίας διαφόρων εµποδίων που συναντώνται
κατά την εκκίνηση κάθε νέου προγράµµατος (αντίσταση δηµοτών, περιορισµένη
γνωριµία µε το νέο σύστηµα, κ.λπ.), στην Κορέα προέκυψαν εξαρχής (δηλ. ήδη από το
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πρώτο έτος εφαρµογής) εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Στην Εικόνα Δ7 [78]
παρουσιάζονται οι µεταβολές στην παραγωγή και την ανακύκλωση των
απορριµµάτων µεταξύ 1994 (εκκίνηση του νέου συστήµατος κοστολόγησης) και 1995
(αµέσως µετά την εφαρµογή του PAYT). Όπως φαίνεται και από το διάγραµµα, η
συνολική ηµερήσια ποσότητα των συλλεγόµενων απορριµµάτων (ανακυκλώσιµα και
µη) µειώθηκε κατά 18%. Η ενίσχυση της διαλογής στην πηγή, δηλαδή της ποσότητας
των υλικών προς ανακύκλωση, ανέρχεται στο 27%, ενώ η ποσότητα των λοιπών
απορριµµάτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση σηµείωσε µείωση 26%. Τα έσοδα
από επιβαρύνσεις για τις ΥΔΑ αποτελούσαν πριν το 1994 το 14% της συνολικής
χρηµατοδότησης των υπηρεσιών καθαριότητας. Το ενδιαφέρον είναι ότι, ενώ µε την
εφαρµογή του PAYT αυξήθηκε η συµµετοχή των επιβαρύνσεων για τις ΥΔΑ στη
συνολική χρηµατοδότηση από 14% σε 30%, το µέσο µηνιαίο κόστος των υπηρεσιών
καθαριότητας ανά νοικοκυριό παρέµεινε σταθερό (2-2,4 €/νοικοκυριό και µήνα).
Θεωρώντας µη σηµαντικές αλλαγές στον αριθµό των νοικοκυριών που εξυπηρετούνται
κατά τη διάρκεια ενός έτους και εφόσον παρέµεινε σταθερή η µέση χρέωση ανά
νοικοκυριό, τελικά υπολογίζεται ότι οι συνολικές δαπάνες των υπηρεσιών
καθαριότητας µειώθηκαν κατά 53% [78].

Εικόνα Δ7.

Μεταβολές στις ποσότητες των απορριµµάτων πριν (1994) και µετά
(1995) την εφαρµογή του PAYT στη Νότιο Κορέα [78].

Αυστραλία. Στο Βόρειο Sydney (πληθυσµός 53.000 κάτοικοι) εφαρµόστηκε το σχήµα
κάδων µεταβλητής χωρητικότητας από το 1993 (variable bin system). Η µείωση της
παραγωγής των απορριµµάτων ήταν σηµαντική ήδη από το πρώτο έτος εφαρµογής του
PAYT. Στην Εικόνα Δ8 παρουσιάζεται η ετήσια ΠΑ για τα έτη 1990 έως 1994 [77].
Σουηδία. Στη Σουηδία η πρώτη εφαρµογή συστήµατος PAYT εµφανίστηκε ήδη από το
1995. Το 1990 οδηγήθηκαν στους ΧΥΤΑ το 44% της συνολικής παραγόµενης ποσότητας
απορριµµάτων, ενώ το 1997 (δηλ. µετά την εφαρµογή του PAYT), το παραπάνω
ποσοστό µειώθηκε στο 31%. Αντίστοιχα, για το ίδιο χρονικό διάστηµα, επιτεύχθηκε
αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης από 12% σε 25% [76].
Ελβετία. Μεταξύ των συστηµάτων PAYT που εφαρµόζονται από το 1993 στην Ελβετία,
ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις της Ζυρίχης και του Fribοurg που έχουν εγκαθιδρύσει
επιτυχηµένα σχετικά προγράµµατα [79].
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Εικόνα Δ8.

Ετήσια ΠΑ στο Βόρειο Sydney της Αυστραλίας κατά της περίοδο 1990-94,
οπότε και εφαρµόστηκε το PAYT [77].

Στη Ζυρίχη ακολουθήθηκε ένα µεικτό σχήµα πάγιας και µεταβλητής (βάσει βάρους)
κοστολόγησης των υπηρεσιών αποκοµιδής. Τα απορρίµµατα συλλέγονται σε σάκους
των 16, 35, 60 και 110 λίτρων. Ένα νοικοκυριό των τεσσάρων µελών υπολογίζεται ότι
χρεώνεται ετησίως 117 € για µέση µηνιαία παραγωγή 210 λίτρα. Το 1992 παράχθηκαν
136.000 τόνοι απορριµµάτων, ενώ το 1999 µειώθηκαν στους 100.000 παρουσιάζοντας
µείωση κατά 24%. Όσον αφορά στην ανακύκλωση παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης
του 120% (από 25.000 τόνους το 1992 σε 55.000 το 1999) [79].
Στο Fribourg υιοθετήθηκε αναλογικό σχήµα χρέωσης βάσει όγκου παραγωγής και
εφαρµόστηκε για πρώτη φορά το 1998. Το ενιαίο πάγιο τέλος χρέωσης είναι 38 €
ετησίως και προσαυξάνεται κατά 1 € για κάθε σάκο60 λίτρων που τοποθετείται για
συλλογή. Το αποτέλεσµα του PAYT ήταν να σηµειωθεί µείωση της ΠΑ και αύξηση της
ανακύκλωσης [79].
Δανία. Στη Δανία εφαρµόζονται συστήµατα PAYT από το 1992. Δυναµοµετρικά
σχήµατα PAYT εφαρµόζονται σε 19 δήµους που αποτελούν περίπου το 7% του συνόλου
των δήµων της Δανίας. Αν και παρουσιάζεται µεγάλη διαφοροποίηση του ύψους της
χρέωσης από δήµο σε δήµο (ετησίως 74-231,2 €), η µέση χρέωση ανά νοικοκυριό είναι
111 € [79].
Στο Ikast (αστικός και αγροτικός πληθυσµός 22.620) εφαρµόστηκε πρόγραµµα PAYT το
1993. Προτιµήθηκε ογκοµετρικό σχήµα. Η συλλογή των απορριµµάτων γίνεται σε
πλαστικούς κάδους µε ενσωµατωµένο µικροτσίπ για αντιστοίχηση του κάδου σε
συγκεκριµένο νοικοκυριό. Ο κάδος αποτελείται από ένα ή δύο τµήµατα ανάλογα µε το
αν το νοικοκυριό εκτελεί οικιακή κοµποστοποίηση. Στην περίπτωση που η οικία δε
διαθέτει οικιακό σύστηµα κοµποστοποίησης, τότε ο κάδος είναι διβάθµιος. Στη µία
βαθµίδα συγκεντρώνονται τα απορρίµµατα προς κοµποστοποίηση και στην άλλη τα
απορρίµµατα προς διάθεση. Η ζύγιση διενεργείται και για τα δύο είδη απορριµµάτων
[79].
Εφαρµόζεται διβάθµιο σύστηµα χρέωσης, µε πάγια επιβάρυνση 94 € για µία οικία
µέσου µεγέθους, και µία επιβάρυνση ανάλογη της ΠΑ. Ο δήµος έχει ορίσει και όρια
παραγωγής µε σκοπό την ελαχιστοποίηση της συνολικής παραγόµενης ποσότητας.
Κάθε νοικοκυριό επιτρέπεται να τοποθετεί προς συλλογή 250 kg κοµποστοποιήσιµων
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απορριµµάτων και 300 kg των υπολοίπων [79].
Γαλλία. Στη Γαλλία συναντώνται λίγες περιπτώσεις εφαρµογής συστήµατος PAYΤ. Η
πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι του δήµου Les Sorinieres (πληθυσµός 6.500), όπου
πρωτοεφαρµόστηκε το PAYT το 1997. Κάθε νοικοκυριό έχει τη δυνατότητα να επιλέξει
το µέγεθος του κάδου και τη συχνότητα εκκένωσής του, ενώ χρεώνεται ανάλογα µε
την επιλογή του. Η αύξηση της συχνότητας εκκένωσης επιφέρει επιπρόσθετη χρέωση,
η οποία εξαρτάται από τον όγκο του κάδου που έχει επιλέξει ο πολίτης [79].
Ολλανδία. Στην Ολλανδία, στην οποία πρωτοεµφανίστηκαν προγράµµατα PAYT στις
αρχές της δεκαετίας του ʹ90, συναντώνται τα παρακάτω συστήµατα [61, 79]:
 Ογκοµετρικό (σάκοι ή κάδοι).
 Υβριδικό, συνδυασµός ογκοµετρικού και συχνότητας.
 Δυναµοµετρικό.
Στην επαρχία Overijssel, η συνολική επιβάρυνση αποτελείται από µία ενιαία πάγια
(50% της συνολικής χρέωσης) και µία επιπρόσθετη των 4,9 € για κάδο των 240 λίτρων. Η
συλλογή γίνεται µία φορά. Οι διαθέσιµοι κάδοι για συλλογή είναι 40, 80, 120, και 240
λίτρων. Επιπρόσθετα ακολουθείται πολιτική µείωσης της χρέωσης για κάδους
µικρότερους των 240 λίτρων. Σε κάθε κάδο ενσωµατώνεται µικροτσίπ για να
καταγράφεται ο αριθµός εκκενώσεων του κάδου κάθε νοικοκυριού [79].
Στο δήµο Dilbeek τα απορρίµµατα µειώθηκαν κατά 60%. Πριν από την εφαρµογή του
PAYT (1995), οι δαπάνες της ΔΑ άγγιξαν τα 1,77 εκατ. €. Κατά το πρώτο έτος
εφαρµογής σηµειώθηκε µείωση των δαπανών κατά 30% (1,25 εκατ. €). Το 1997
παρατηρήθηκε µια περαιτέρω µικρή µείωση της τάξης του 1% (1,24 εκατ. €). Οι
προβλεπόµενες δαπάνες, στην περίπτωση µη αλλαγής του συστήµατος, για το 1996 και
1997, θα ήταν µεταξύ 2,23-2,48 εκατ. €. Ο δήµος εξοικονόµησε πάνω από 1 εκατ. € ανά
έτος. Το 1995 οι κάτοικοι του Dilbeek πλήρωναν 32,5 ευρώ ανά κάτοικο για τις ΥΔΑ που
δεχόντουσαν. Το 1996 και το 1997 αντίστοιχα, τους αναλογούσε φόρος 29,8 και 28,8 €
ανά κάτοικο, µείωση από το έτος προ εφαρµογής της τάξης του 11% [81].
Γερµανία. Στη Γερµανία συναντώνται πολλές περιπτώσεις εφαρµογής συστηµάτων
PAYT και ιδιαίτερα στο δυτικό τµήµα της χώρας. Η πλειοψηφία των συστηµάτων σε
εφαρµογή είναι ογκοµετρικά και συνδυάζονται πάντοτε µε δυναµικά προγράµµατα
ανακύκλωσης. Στη Βρέµη (αστικός πληθυσµός 405.000), ο οποίος πρωτοεφάρµοσε
σύστηµα PAYT το 1994, το εφαρµοζόµενο πρόγραµµα στηρίχθηκε σε υβριδικό σχήµα,
συνδυασµό ογκοµετρικού και συχνότητας [61, 79-82].
Στο Παράρτηµα Δ παρουσιάζεται case study εκτίµησης του κόστους ΔΑ και του ύψους
των επιβαρύνσεων προς τους δηµότες στην περίπτωση εφαρµογής προγράµµατος
PAYT στο Δήµο Πανοράµατος.

Δ4.6.

Εφαρµογή του προγράµµατος PAYT

Δ4.6.1. Γενικά
Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι δήµοι διαφέρουν στο µέγεθος, στα δηµογραφικά
χαρακτηριστικά, στις κυβερνητικές πολιτικές και σε πλήθος άλλων παραγόντων, η
απόφαση για το αν θα υιοθετηθεί το PAYT, τι σχήµα συλλογής και χρέωσης θα
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χρησιµοποιηθεί και πως θα γίνει η υλοποίηση πρέπει να είναι βασισµένη στις τοπικές
ανάγκες και περιστάσεις. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε βασικούς παράγοντες,
όπως είναι ο τύπος των παρεχόµενων υπηρεσιών, το σχετιζόµενο κόστος, τα
ενδεχόµενα συµπληρωµατικά προγράµµατα, το επίπεδο των αναγκαίων διοικητικών
αλλαγών και ο βαθµός στον οποίο οι κάτοικοι θα υποστηρίξουν ή θα αντιταχθούν στο
νέο πρόγραµµα.
Στην Εικόνα Δ9 παρουσιάζονται τα απαραίτητα βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν
για την εφαρµογή του προγράµµατος PAYT σε ένα δήµο, και τα οποία αναλύονται σε
αυτό το κεφάλαιο.

Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης
Εξέταση της τρέχοντος νοµοθετικού και
πολιτικού πλαισίου

Καθορισµός στόχων και ιεράρχηση τους

Σύγκριση του κόστους των διαφόρων
µεθόδων υλοποίησης του PAYT

Διερεύνηση των εµποδίων που µπορεί
να προκύψουν και εύρεση πιθανών
λύσεων

Επιλογή συστήµατος

Ενηµέρωση δηµοτών για PAYT και
προσπάθεια για κοινή αποδοχή

Ανάπτυξη χρονοδιαγράµµατος

Εικόνα Δ9.

Βήµατα για την εφαρµογή του PAYT σε ένα δήµο.

Δ4.6.2. Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης - Εξέταση της τρέχουσας ρύθµισης
για τη διαχείριση απορριµµάτων
Για την υλοποίηση του προγράµµατος PAYT σε ένα δήµο το πρώτο βήµα είναι η µελέτη
της υπάρχουσας κατάστασης, όσον αφορά τη ΔΑ.
Μερικά από τα θέµατα που πρέπει να εξετασθούν είναι:
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1.

Η αποκοµιδή των απορριµµάτων.

2.

o

Πως γίνεται η συλλογή και µεταφορά.

o

Ποιος την αναλαµβάνει, ο ΟΤΑ ή ιδιωτικές εταιρίες.

o

Ποιος είναι ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός.

o

Αν γίνεται συλλογή µπαζών και ογκωδών αντικειµένων.

o

Ποιες είναι οι παραγόµενες ποσότητες απορριµµάτων.

o

Αν γίνεται µεταφόρτωση των απορριµµάτων.

o

Που γίνεται η τελική διάθεση.

Τα υπάρχοντα συµπληρωµατικά προγράµµατα.
o

Αν υπάρχει πρόγραµµα ανακύκλωσης.

o

Αν υπάρχει πρόγραµµα κοµποστοποίησης.

o

Αν υπάρχει πρόγραµµα θερµικής επεξεργασίας–καύσης των απορριµµάτων.

o

Ποιες είναι οι ποσότητες απορριµµάτων σε κάθε πρόγραµµα.

3. Η διοικητική οργάνωση του δήµου.
o

Ποια είναι η δοµή της υπηρεσίας καθαριότητας

o

Ποιος είναι ο αριθµός του προσωπικού και αν είναι επαρκής.

4. Τα οικονοµικά στοιχεία του δήµου.
o

Ποιες είναι οι συνολικές δαπάνες και πως κατανέµονται.

o

Ποια είναι τα έσοδα, από πού προέρχονται και µε ποιο τρόπο.

o

Αν καλύπτονται οι δαπάνες.

5. Γενικά θέµατα, όπως:
o

Η σύσταση των απορριµµάτων.

o

Τα δηµογραφικά στοιχεία του δήµου.

o

Η υπάρχουσα νοµοθεσία (κανονισµός καθαριότητας του δήµου).

Δ4.6.3. Καθορισµός στόχων και ιεράρχησή τους
Η επιτυχία της εφαρµογής του προγράµµατος PAYT σε ένα δήµο µπορεί να
αξιολογηθεί µε διάφορα κριτήρια, όπως τα ποσοστά απορριµµάτων που οδηγούνται
προς ανακύκλωση, το συνολικό κόστος, ακόµα και η συµµετοχή των πολιτών. Ένα από
τα σηµαντικότερα βήµατα λοιπόν για την εφαρµογή του νέου προγράµµατος είναι ο
καθορισµός των στόχων του, που βασίζεται στην αναθεώρηση των διαχειριστικών
αναγκών και προτεραιοτήτων του δήµου. Ο σαφής καθορισµός των στόχων είναι
εξέχουσας σηµασίας, κατά την επιλογή των συνιστωσών του προγράµµατος που θα
λειτουργήσουν καλύτερα στον υπό εξέταση δήµο. Η ιεράρχηση των στόχων είναι
επίσης πολύ σηµαντική, καθώς η βαρύτητα που αποδίδεται στους στόχους είναι
καθοριστικής σηµασίας για την επιλογή της δοµής και του ύψους της χρέωσης [83].
Οι στόχοι που µπορεί να θέσει ένας ΟΤΑ είναι:
Αποφυγή της ΠΑ και αύξηση της ανακύκλωσης. Η επιβάρυνση σε αυτή την περίπτωση

161

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ και ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
πρέπει να είναι σε επίπεδα αρκετά υψηλά, ώστε να ενταθούν οι προσπάθειες των
νοικοκυριών για αποφυγή της ΠΑ, και να ενισχυθεί η ανακύκλωση (και η
κοµποστοποίηση). Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την επίτευξη των στόχων
ανακύκλωσης και την αύξηση της διάρκειας ζωής των ΧΥΤΑ.
Ανάκτηση δαπανών. Το µοντέλο και το ύψος της χρέωσης πρέπει να επιλεχθεί µε
τρόπο ώστε η ΥΚ να ανακτά τις δαπάνες ΔΑ.
Δ4.6.4. Εκτίµηση του κόστους
Το επόµενο βήµα είναι να καθοριστεί πόσο θα κοστίσει η εφαρµογή κάθε σχήµατος
υλοποίησης του PAYT, και στη συνέχεια να αποφασιστεί ποιο είναι το πιο οικονοµικά
αποδοτικό για το δήµο. Για τον υπολογισµό του κόστους χρησιµοποιείται η µέθοδος της
πλήρους κοστολόγησης (Full Cost Accounting -FCA).
Κατά τους υπολογισµούς, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω:
♦ Κάποια σχήµατα PAYT έχουν σχετικά µεγάλο κόστος επενδύσεων, αλλά
χαµηλότερες ετήσιες δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης. Για παράδειγµα, στο
ογκοµετρικό σχήµα των κάδων, απαιτείται οι κάτοικοι να επιλέξουν τους κάδους
απορριµµάτων που θα χρησιµοποιούν πριν την έναρξη του προγράµµατος.
Εντούτοις, οι ανάγκες για αντικατάσταση των κάδων είναι πολύ µικρές σε ετήσια
βάση. Αντίθετα, στο ογκοµετρικό σχήµα των τυποποιηµένων σάκων, οι κάτοικοι
απαιτείται να αγοράζουν σάκους απορριµµάτων σε συνεχή βάση. Το κόστος για
τους σάκους είναι χαµηλότερο του κόστους των κάδων, αλλά δε µειώνεται κατά τη
διάρκεια του χρόνου [83].
♦ Κατά τον υπολογισµό της δοµής χρέωσης, πρέπει να συµπεριληφθούν οι δαπάνες
όλων των σχετικών συµπληρωµατικών προγραµµάτων. Για παράδειγµα, τα
προγράµµατα ανακύκλωσης (και κοµποστοποίησης) στην περίπτωση που
χρηµατοδοτούνται από τα έσοδα της ΔΑ, οι ενηµερωτικές εκστρατείες, τα
προγράµµατα συλλογής των ειδικών αποβλήτων.
Δ4.6.5. Επιλογή συστήµατος
Αφού µελετηθεί η υπάρχουσα κατάσταση στο δήµο, γίνει καθορισµός των στόχων του
προγράµµατος και ιεράρχησή τους, συγκριθεί το κόστος των διαφόρων σχηµάτων
υλοποίησης του PAYT και διερευνηθούν τα εν δυνάµει εµπόδια και οι πιθανές λύσεις
τους, το επόµενο βήµα είναι η εκλογή του σχήµατος που θα είναι αποτελεσµατικότερο
για τις συγκεκριµένες συνθήκες (Εικόνα Δ10).
Το βέλτιστο σύστηµα PAYT που τελικά θα πρέπει να επιλεγεί προς υιοθέτηση,
εξαρτάται από τους εκάστοτε αρµόδιους φορείς και τις επικρατούσες συνθήκες
(οικονοµικές, κοινωνικές, χωροταξικές, κ.λπ.) στην περιοχή µελέτης. Σε πολλές
περιπτώσεις εφαρµογής µεταβλητής κοστολόγησης υπηρεσιών καθαριότητας, οι
φορείς υλοποίησης επέλεξαν συνδυασµούς των παραπάνω λύσεων, θεωρώντας ότι
ήταν καταλληλότεροι για την τοπική επικρατούσα πραγµατικότητα. Πριν την
εφαρµογή ενός συστήµατος µεταβλητής κοστολόγησης είναι απαραίτητο να
διενεργηθεί εκτενής έρευνα επάνω στα απορρίµµατα που παράγονται (σύσταση και
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ποσότητα) και ανάλυση των οικονοµικών των υπηρεσιών καθαριότητας, καθώς και
των παραµέτρων που πιθανόν θα επηρεάσουν τις σχετικές αποφάσεις, στα πλαίσια
µίας ολοκληρωµένης µελέτης εφαρµοσιµότητας.

Επιλογή συστήµατος PAYT

Διενέργεια εκτενούς έρευνας

- Ποιοτική και ποσοτική σύσταση απορριµµάτων
- Ανάλυση οικονοµικών, διοικητικών και τεχνικών στοιχείων των
υπηρεσιών καθαριότητας
- Παράµετροι που µπορεί να επηρεάσουν τις αποφάσεις
- Επικρατούσες συνθήκες στο δήµο µελέτης (οικονοµικές,

Εικόνα Δ10.

Απαιτούµενες ενέργειες για επιλογή συστήµατος PAYT.

Μερικές από τις αποφάσεις που πρέπει να παρθούν είναι:
 η επιλογή του σχήµατος συλλογής και χρέωσης,
 η επιλογή του µέσου–µονάδας συλλογής των απορριµµάτων,
 η επιλογή του συστήµατος χρέωσης και πληρωµής και
 η λειτουργία συµπληρωµατικών προγραµµάτων.

Επίσης, πρέπει να αποφασιστεί:
 ο τρόπος εφαρµογής του προγράµµατος σε πολυκατοικίες και
 οι διευκολύνσεις που θα δοθούν σε ειδικές οµάδες του πληθυσµού.

Δ4.6.6. Ενηµέρωση δηµοτών για PAYT και προσπάθεια για κοινή αποδοχή του
Η ενηµέρωση και εκπαίδευση των πολιτών είναι ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία
για την επιτυχία του προγράµµατος PAYT. Αυτή, πρέπει να αρχίσει προτού ακόµη
οριστικοποιηθεί το σχέδιο του προγράµµατος, ώστε να καταπολεµήσει τις πιθανές
αντιθέσεις που υπάρχουν για το PAYT και να βοηθήσει στην αποφυγή πολλών
πιθανών προβληµάτων κατά την εφαρµογή του.
Κατά τη διάρκεια της φάσης εφαρµογής, η ενηµέρωση των δηµοτών πρέπει να έχει δύο
στόχους:
 αύξηση της δηµόσιας αποδοχής του προγράµµατος, και
 παροχή αναλυτικών πληροφοριών στους κατοίκους, ώστε να καταλάβουν και να

συµµετέχουν στο νέο πρόγραµµα.
Το πρώτο βήµα, είναι να καθοριστεί το πεδίο και το περιεχόµενο της προσπάθειας για
την ενηµέρωση των πολιτών. Είναι πολύ σηµαντικό να µεταβιβαστεί στους κατοίκους
η ακριβής δοµή του νέου προγράµµατος. Οι ουσιαστικές πληροφορίες που πρέπει να
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µεταβιβαστούν, περιλαµβάνουν:
 τον τύπο και το κόστος όλων των παρεχόµενων υπηρεσιών, στα πλαίσια του νέου

προγράµµατος,
 το πρόγραµµα αποκοµιδής,
 τη µέθοδο υπολογισµού των επιβαρύνσεων,
 ο τρόπος είσπραξης των επιβαρύνσεων,
 τους εναλλακτικούς τρόπους για την αγορά κάδων, τυποποιηµένων σάκων ή

ετικετών, και
 τις κυρώσεις για τη µη συµµόρφωση των πολιτών.

Κατά την µετάδοση αυτών των πληροφοριών οι οδηγίες πρέπει να είναι σαφείς και
απλές. Εάν χρησιµοποιείται έντυπο υλικό, µπορεί να είναι χρήσιµη η µετάφραση του
κειµένου σε περισσότερες από µία γλώσσες, ανάλογα την πληθυσµιακή σύνθεση του
δήµου. Επίσης, η χρήση απεικονίσεων όπου είναι δυνατόν, µπορεί να µεταβιβάσει
καλύτερα τις βασικές έννοιες.
Η ενηµέρωση των πολιτών µε στόχο τη µεταβολή της καταναλωτικής συµπεριφοράς
τους είναι εξέχουσας σηµασίας. Μπορεί να είναι χρήσιµες συµβουλές για την πρόληψη
της ΠΑ, όπως η επαναχρησιµοποίηση συσκευασιών, η ενοικίαση σπάνια
χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού και δωρεές των ανεπιθύµητων αντικειµένων. Η
ενθάρρυνση των κατοίκων να αγοράζουν ανακυκλώσιµα και ανακυκλωµένα αγαθά
είναι επίσης σηµαντική. Επιπλέον, το µήνυµα είναι πιθανό να ασκήσει µεγαλύτερη
επίδραση εάν παρέχονται και πληροφορίες για πρόσθετα οφέλη, όπως η εξοικονόµηση
ενέργειας και η διατήρηση των φυσικών πόρων.
Μερικές από τις µεθόδους ενηµέρωσης και πληροφόρησης του κοινού είναι:
♦ Παρουσίαση του προγράµµατος µε φυλλάδια ή επιστολές από τη δηµοτική αρχή.
♦ Αποστολή ένθετων ενηµερωτικών φυλλαδίων µέσα στους λογαριασµούς των
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, που παρουσιάζουν το πρόγραµµα και απαντούν σε
κοινές ερωτήσεις
♦ Διανοµή φυλλαδίων από τους καταστηµατάρχες προς τους πελάτες τους.
♦ Διανοµή φυλλαδίων στις βιβλιοθήκες, σχολεία και άλλους δηµόσιους χώρους.
♦ Έκδοση εξειδικευµένου περιοδικού που θα παρουσιάζει το πρόγραµµα, θα απαντά
σε ερωτήσεις και θα παρέχει ενηµέρωση για την πρόοδο του προγράµµατος
♦ Καθιέρωση τηλεφωνικής γραµµής που θα παρέχει στους κατοίκους άµεση
πληροφόρηση για τα ζητήµατα που τους απασχολούν.
♦ Σύνταξη δελτίων τύπου και ανάπτυξη διαφηµιστικών µηνυµάτων για το ραδιόφωνο
και την τηλεόραση.
♦ Ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε δήµου, µπορεί να υιοθετηθούν
επιπρόσθετες τεχνικές ενηµέρωσης. Για παράδειγµα, αν µια συγκεκριµένη οµάδα
πολιτών, όπως οι ηλικιωµένοι, δε λαµβάνουν αρκετές πληροφορίες ώστε να
συµµετέχουν στο πρόγραµµα αποτελεσµατικά, µπορεί να γίνει προσέγγισή τους
στα κέντρα ηλικιωµένων, στις τοπικές εκκλησίες και άλλα ιδρύµατα, ώστε να
εξασφαλιστεί η εξοικείωση όλων των πολιτών µε το νέο πρόγραµµα.
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Η εκστρατεία ενηµέρωσης των κατοίκων µπορεί να γίνει µε το υπάρχον προσωπικό της
υπηρεσίας των απορριµµάτων ή από καταρτισµένα άτοµα και συµβούλους που
προσλαµβάνονται από την υπηρεσία για το σκοπό αυτό. Η συγκεκριµένη απόφαση
βασίζεται στο µέγεθος του δήµου, το στόχο του προγράµµατος και τους διαθέσιµους
πόρους.
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ενηµέρωση του κοινού είναι µια συνεχής διαδικασία. Η
συνεπής ροή πληροφοριών, που θα απαντούν σε ερωτήσεις και θα διαβιβάζουν
οποιεσδήποτε αλλαγές που γίνονται στο πρόγραµµα µετά την εφαρµογή του, θα
βοηθήσει στη διατήρηση του ενδιαφέροντος από πλευρά δηµοτών. Επιπλέον, µια
τρέχουσα διαφηµιστική εκστρατεία θα συνεχίζει να ενηµερώνει και να εκπαιδεύει τους
πολίτες για τις εναλλακτικές που έχουν ώστε να µειώσουν τα απορρίµµατα που
θέτουν προς συλλογή.
Δ4.6.7. Ανάπτυξη χρονοδιαγράµµατος εφαρµογής
Η οργάνωση των πολλών βηµάτων που περιλαµβάνονται στον προγραµµατισµό, τη
σχεδίαση και την εκτέλεση ενός προγράµµατος PAYT, σε ένα σαφές χρονοδιάγραµµα,
είναι ένα ουσιαστικό βήµα για τους περισσότερους δήµους. Ενώ το χρονοδιάγραµµα
που πρέπει να ακολουθηθεί δεν είναι συγκεκριµένο για κάθε περίπτωση, η
επισκόπηση ολόκληρης της διαδικασίας µπορεί να βοηθήσει στη µείωση της
πιθανότητας οποιονδήποτε σοβαρών παραλείψεων.
Στον Πίνακα Δ7 παρουσιάζεται το παράδειγµα ενός λεπτοµερούς χρονοδιαγράµµατος
για την εφαρµογή του PAYT. Η δράσεις που πρέπει να εκτελεστούν µε το παράδειγµα
αυτό, ξεκινούν 18 µήνες πριν την εφαρµογή και συνεχίζονται ακόµη και µετά την
υλοποίηση του PAYT. Ενώ οι ηµεροµηνίες έχουν βασιστεί στην εµπειρία δήµων που
έχουν εφαρµόσει το PAYT, οι τοπικές συνθήκες και ανάγκες έχουν αναπόφευκτες
επιπτώσεις στον ακριβή χρόνο ανάπτυξης του προγράµµατος. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, το επίπεδο πολιτικής υποστήριξης είναι η σηµαντικότερη µεταβλητή, και
αναφέρεται ως ο λόγος, είτε για σηµαντικές καθυστερήσεις, είτε για την γρήγορη
πρόοδο της υλοποίησης του προγράµµατος.

Δ4.7.

Πρόταση PAYT για τις ελληνικές συνθήκες

Τα ΣΑΑ που χρησιµοποιούνται σήµερα στην Ελλάδα χρήζουν εκσυγχρονισµού και
ορθολογικοποίησης, ώστε να ακολουθήσουν τις επιταγές της αειφόρου ανάπτυξης
αποσκοπώντας σε οικονοµικότερη διαχείριση και βελτιωµένο περιβάλλον διαβίωσης. Ο
κύριος στόχος των αρµοδίων θα πρέπει να είναι η συνεργασία φορέα-πολίτη για
αναβάθµιση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της εµπιστοσύνης των πολιτών
απέναντι στους υπευθύνους για την ΔΑ.
Ανάµεσα από τα διάφορα σχήµατα PAYT (µεταβλητής κοστολόγησης υπηρεσιών
καθαριότητας – αναλογικό, διβάθµιο, πολυβάθµιο, πλήρως µεταβλητό, περιορισµένης
υπηρεσίας) ένα διβάθµιο ή πολυβάθµιο σχήµα συνιστάται για τις Ελληνικές αστικές
περιοχές, τουλάχιστον για τα πρώτα δύο χρόνια της εφαρµογής του νέου συστήµατος,
τα οποία χρόνια θεωρούνται ως περίοδος εξοικείωσης και γνωριµίας µε το σύστηµα. Το
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πολυβάθµιο σχήµα θα ορίζει µία πάγια επιβάρυνση και ανεξάρτητη από την ατοµική
ΠΑ και µία µεταβλητή ανάλογη της παραγωγής, επιβαρύνσεις των οποίων και των δύο
το ύψος θα ορίζεται µετά από τον υπολογισµό συγκεκριµένων εξόδων των υπηρεσιών
καθαριότητας (Εικόνα Δ11).
Πίνακας Δ7. Χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του PAYT σε ένα δήµο [84].
18 µήνες πριν την εφαρµογή
 Μελέτη του PAYT σε συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους στη ΔΑ
 Παρουσίαση του προγράµµατος στο δηµοτικό συµβούλιο
 Ανάπτυξη του σχεδίου υλοποίησης και του χρονοδιαγράµµατος

15 µήνες πριν την εφαρµογή
 Δηµιουργία µιας οµάδας υπεύθυνης για την υλοποίηση
 Δηµιουργία πλάνου για την ενηµέρωση των δηµοτών και την κοινή αποδοχή του
 Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης για τη ΔΑ του δήµου και καθορισµός των
στοιχείων που χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση
 Σύγκριση των διαφόρων σχηµάτων συλλογής και χρέωσης (σάκοι, αυτοκόλλητα, κάδοι)
και τελική επιλογή σύµφωνα µε οικονοµικά και τεχνικά κριτήρια.
 Δηµιουργία οµάδας υπεύθυνης για το σχεδιασµό του συστήµατος χρέωσης και
πληρωµής

12 µήνες πριν την εφαρµογή
 Παρακολούθηση του βαθµού ανακύκλωσης και της ποσότητας απορριµµάτων που
οδηγείται προς τελική διάθεση
 Λήψη απόφασης για τη εγκαθίδρυση (ή επέκταση) προγραµµάτων ανακύκλωσης και
κοµποστοποίησης.
 Διερεύνηση αναγκών σε εξοπλισµό και αντίστοιχου κόστους
 Σχεδίαση πιλοτικού προγράµµατος σε επιλεγµένες γειτονιές

9 µήνες πριν την εφαρµογή
 Εφαρµογή του πιλοτικού προγράµµατος, παρακολούθηση της αντίδρασης των
κατοίκων
 Εφαρµογή µέτρων για αποδοχή του προγράµµατος από τους δηµότες
 Καθορισµός προδιαγραφών για τα µέσα συλλογής (π.χ. σάκοι)
 Σύναψη συµφωνίας µε τους εµπόρους λιανικής πώλησης για τη διανοµή των σάκων
 Διερεύνηση και λήψη απόφασης για αλλαγές στις δηµοτικές ρυθµίσεις
 Εφαρµογή µέτρων για την προώθηση του προγράµµατος
 Λήψη απόφασης για την παροχή οικονοµικών διευκολύνσεων σε οικογένειες χαµηλού
εισοδήµατος ή/και πολύτεκνες

6 µήνες πριν την εφαρµογή






Εκτίµηση των αποτελεσµάτων του πιλοτικού προγράµµατος, συνεχής παρακολούθηση
Συνέχιση της προσπάθειας αποδοχής του από τους δηµότες
Σχέδιο υλοποίησης προγραµµάτων ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης
Σχεδιασµός προγράµµατος συλλογής ογκωδών αποβλήτων
Ανάπτυξη κριτηρίων για την παροχή οικονοµικών διευκολύνσεων σε οικογένειες
χαµηλού εισοδήµατος ή/και πολύτεκνες
 Τελική επιλογή του συστήµατος (και του ύψους της επιβάρυνσης)
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Πίνακας Δ7 (συνέχεια).
3 µήνες πριν την εφαρµογή








Συνέχιση της ενηµερωτικής εκστρατείας,
Θέσπιση καινούριων δηµοτικών ρυθµίσεων
Εκπαίδευση του προσωπικού
Σχεδιασµός και παραγωγή ετικετών ή σάκων
Σχεδιασµός και παραγωγή ετικετών για τη συλλογή των ογκωδών αποβλήτων
Αποδοχή και επεξεργασία των πιθανών αιτηµάτων από ειδικά κοινωνικά σύνολα
Ένα µήνα πριν την εφαρµογή, οι µικροπωλητές αρχίζουν να πουλάνε σάκους στους
κατοίκους

Επί της εφαρµογής
 Τα συνεργεία συλλογής συνεχίζουν να µαζεύουν τα απορρίµµατα που υπερβαίνουν το
καθορισµένο βάρος ή που δεν είναι στους ειδικούς σάκους για ένα µήνα ακόµα, µετά τα
αφήνουν µε ειδική επισήµανση
 Παρακολούθηση της παραγωγής και της σύστασης των απορριµµάτων
 Παρακολούθηση των προγραµµάτων ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης

Συνεχιζόµενες ενέργειες
 Συνεχής καταγραφή του απαιτούµενου αριθµού των σάκων, προµήθεια και διανοµή
 Συνεχής παρακολούθηση του προγράµµατος. Σύνταξη τριµηνιαίων αναφορών µε τα
αποτελέσµατα
 Ετήσιος απολογισµός υπηρεσιών
 Μελέτη τροποποιήσεων του συστήµατος, αν χρειάζεται
 Επανεξέταση και διανοµή ενηµερωτικών φυλλαδίων για τους κατοίκους, αν χρειάζεται

Εικόνα Δ11.

Πρόταση υπολογισµού του ύψους του πάγιου και µεταβλητού τµήµατος
των επιβαρύνσεων για τις ΥΔΑ στην περίπτωση εφαρµογής PAYT σε
ελληνικό αστικό δήµο.
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Η σταθερή επιβάρυνση µπορεί να είναι κοινή για όλους ή να µεταβάλλεται ανάλογα
µε κάποιο προκαθορισµένο κριτήριο ανεξάρτητο όµως της ατοµικής ΠΑ. Αν ο εκάστοτε
ΟΤΑ επιλέγει να έχει µια πιο κοινωνική πολιτική λαµβάνοντας υπόψη και άλλα
κριτήρια για τον υπολογισµό των επιβαρύνσεων πέρα από την παραγωγή, τότε
δύναται να συµπεριλάβει την διαφοροποίηση αυτή στο σταθερό τµήµα της
επιβάρυνσης µεταβάλλοντας το σύµφωνα µε τα κριτήρια αυτά. Η καλύτερη λύση είναι
η χρήση ενός αλγορίθµου όπου αυτά τα κριτήρια θα ποσοτικοποιούνται.
Ο υπολογισµός των επιβαρύνσεων για τις ΥΔΑ σύµφωνα µε τα τετραγωνικά µέτρα του
ακινήτου κρίνεται άδικος, εφόσον το µεγαλύτερο τµήµα των οικιών στην Ελλάδα έχουν
επιφάνεια µεταξύ 65-85 m2, γεγονός που καθιστά την διαφοροποίηση των
επιβαρύνσεων µεταξύ των οικιών ανεπαρκή. Επιπρόσθετα, η χρέωση µιας πολυµελής
οικογένειας που διαµένει σε µικρό διαµέρισµα λιγότερο από µια ολιγοµελή που
διαµένει σε µεγάλο διαµέρισµα, σίγουρα δεν είναι δίκαιη. Φυσικά στον υπολογισµό των
επιβαρύνσεων θα ήταν ίσως απαραίτητο, αλλά αυτό εξαρτάται από την πολιτική της
εκάστοτε δηµοτικής αρχής, να λαµβάνεται υπόψη η οικονοµική κατάσταση των
οικογενειών, όταν αυτή πέφτει κάτω από ένα συγκεκριµένο επίπεδο. Σκοπός είναι να
θέσουµε κριτήρια υπολογισµού των επιβαρύνσεων που θα αντιµετωπίζουν τον
«παραγωγό» απορριµµάτων ενώ ταυτόχρονα να διευκολύνουν και τους οικονοµικά
αδύναµους πολίτες. Έτσι, θα επιτύχουµε πέρα από ίση αντιµετώπιση των πολιτών,
εξίσου και δικαιότητα.
Άλλο θέµα που απασχολεί ΟΤΑ και πολίτες είναι τα αχρησιµοποίητα ακίνητα που
σύµφωνα µε το σηµερινό σύστηµα πληρώνουν ένα ποσοστό των επιβαρύνσεων για τις
ΥΔΑ που θα πλήρωναν στην περίπτωση που θα ήταν σε χρήση και θα παρήγαγαν
απορρίµµατα. Με το PAYT εφόσον δεν παράγουν απορρίµµατα κανονικά δε θα έπρεπε
να πληρώνουν τέλη καθαριότητας. Έτσι σε αυτήν την περίπτωση µηδενίζεται το
µεταβλητό τµήµα της χρέωσης. Από την άλλη όµως πρέπει να χρεώνονται και για τον
οδοκαθαρισµό, επιβάρυνση η οποία πρέπει να είναι κοινή για όλους, αλλά και για την
λειτουργία (τουλάχιστον εν µέρει) της υπηρεσίας, εφόσον κάποια χρονική στιγµή θα
ενταχθούν στη συλλογή, φέροντας µε αυτόν τον τρόπο αναγκαία την λειτουργία της
από πιο πριν [85].
Ένα σχήµα PAYT δε µπορεί να επιφέρει επιτυχή αποτελέσµατα αν δε συµπεριλάβει
ενεργά προγράµµατα ανακύκλωσης, διότι δε δίνει δυνατότητες έτσι να µειωθούν τα
απορρίµµατα. Τα προγράµµατα ανακύκλωσης αποτελούν προϋπόθεση επιτυχίας. Για
το λόγο αυτό είναι αναγκαία συνθήκη η επιβράβευση των προσπαθειών ανακύκλωσης.
Όσον αφορά στον υπολογισµό των εσόδων των ΥΚ, στην περίπτωση εφαρµογής ενός
σχήµατος PAYT, δε µπορούν να υπολογιστούν µε ακρίβεια διότι βασίζονται στην
συνολική ΠΑ, η οποία είναι µεταβλητή και ανάλογη των προσπαθειών που κάνουν οι
πολίτες για µείωση της παραγωγής στην πηγή αλλά και ανακύκλωσης. Εδώ έρχεται το
σταθερό µέρος της επιβάρυνσης να δώσει λύση, διασφαλίζοντας µε τα έσοδα από αυτά
την κάλυψη τουλάχιστον του λειτουργικού κόστους της υπηρεσίας, το οποίο δεν
εξαρτάται από την ποσότητα των απορριµµάτων που παράγονται. Στην παρακάτω
εικόνα φαίνεται ποια έξοδα µπορούν να συνυπολογιστούν για να προκύψει το ύψος
του πάγιου τµήµατος της χρέωσης. Έστω η πάγια επιβάρυνση C και η µεταβλητή (και
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ανάλογη µε την ΠΑ) W.
Τότε η συνολική χρέωση:
Τέλος καθαριότητας = C + W

[Euro/year.hs]

όπου:
C: Πάγια επιβάρυνση, κοινή για όλα τα νοικοκυριά (διβάθµιο σχήµα)
W: Μεταβλητή επιβάρυνση

[Euro/year.hs]
[Euro/year.hs]

Για τον υπολογισµό της µεταβλητής επιβάρυνσης διάφορα κριτήρια θα µπορούσαν να
ληφθούν υπόψη, πέρα από την ΠΑ, όπως
• Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ή νερού (σε περίπτωση που τίθεται
πρόβληµα αποθεµάτων ενέργειας ή νερού, για συγκράτηση της κατανάλωσης).
•

Οι προσπάθειες ανακύκλωσης κάθε νοικοκυριού.

•

Ο αριθµός των µελών κάθε νοικοκυριού (κριτήριο που παρουσιάζει δυσκολία
λόγω συνεχής εξακρίβωσης).

•

Όριο στην παραγωγή και επιπρόσθετη χρέωση πάνω από αυτό το όριο.

Ιδιαιτέρως στους πυκνοκατοικηµένους αστικούς δήµους της Ελλάδος κρίθηκε βιώσιµο
σύστηµα η χρήση ειδικών σάκων (ειδικού χρώµατος και τύπωσης) για τη συλλογή των
απορριµµάτων οι οποίες θα αγοράζονται από εξουσιοδοτηµένα σηµεία. Όλα τα
νοικοκυριά θα χρεώνονται την πάγια επιβάρυνση, ενώ η µεταβλητή θα είναι µηδενική.
Τα νοικοκυριά θα πληρώνουν άµεσα τη συλλογή των απορριµµάτων τους µε την
αγορά των ειδικών σάκων. Αυτό προτείνεται διότι οι αστικοί δήµοι της Ελλάδος
απαρτίζονται από πολυώροφες οικοδοµές , γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολη αν όχι
αδύνατη την αντιστοίχηση της παραγωγής σε κάθε νοικοκυριό µε άλλον τρόπο.
Προτείνεται ένας τύπος ογκοµετρικού συστήµατος, όπου θα συνδυαστούν οι ήδη
υπάρχοντες κάδοι µε τους σάκους. Κάθε κάδος θα ανήκει σε µια πολυκατοικία ή
µονοκατοικία και θα κλειδώνεται για να προστατεύεται από ΠΔ απορριµµάτων από
άτοµα που δε διαµένουν σε αυτήν. Στην περίπτωση που εργάτες απoκoµιδής
διακρίνουν έναν σάκο πέρα των ειδικών που θα αγοράζονται τότε η πολυκατοικία θα
χρεώνεται επιπρόσθετα για την ΠΔ, η οποία προφανώς θα προέρχεται από κάτοικο της
µιας και µόνο αυτοί θα έχουν πρόσβαση στον συγκεκριµένο κάδο. Η επιπρόσθετη
χρέωση θα κατανέµεται εξίσου σε όλα τα διαµερίσµατα, αναγκάζονται εµµέσως τους
κατοίκους να ελέγχονται µεταξύ τους.

Δ4.8.

Μελέτη εφαρµοσιµότητας της µεταβλητής κοστολόγησης

Η µελέτη εφαρµοσιµότητας διαχωρίζεται σε δύο κύριες κατευθύνσεις, την
οικονοµοτεχνική / τεχνολογική και την κοινωνικοοικονοµική. Η πρώτη κατεύθυνση
αφορά την επιλογή εκείνου του συστήµατος που µπορεί να καλύψει τις δαπάνες τις
υπηρεσίας και θέτει τα επαρκή κίνητρα για τους δηµότες προς µείωση των
απορριµµάτων, καθώς και τη διερεύνηση του τεχνολογικού υπόβαθρου και εξοπλισµού
που κρίνεται κατάλληλο για την εκάστοτε περίπτωση και περιλαµβάνει: ανάλυση
οικονοµικών, διοικητικών και τεχνικών στοιχείων της υπηρεσίας καθαριότητας,
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αναζήτηση των παραµέτρων που µπορεί να επηρεάσουν τις αποφάσεις και µελέτη των
επικρατουσών συνθηκών στο δήµο µελέτης (οικονοµικές, κοινωνικές, µορφωτικές,
χωροταξικές, κ.λπ.). Η δεύτερη κατεύθυνση οδηγεί σε συλλογή πληροφοριών που
σχετίζονται µε τη συµπεριφορά του πολίτη σε θέµατα καθηµερινής βάσης, καθώς και ο
βαθµός συνεργασίας και συµµετοχής του.

Δ5.

Ατοµική διαχείριση απορριµµάτων και συµµετοχή

Η ορθολογική ΔΑ επιτάσσει την εγκαθίδρυση συστηµάτων διαχείρισης που
διασφαλίζουν την ασφαλή και συστηµατική συλλογή, ΠρΑ και µεταφορά τους, την
οικονοµική διαφάνεια και την αποδοτικότητα των ΥΚ. Ωστόσο, ένα πρόγραµµα ΔΑ που
αγνοεί σηµαντικές κοινωνικές παραµέτρους περιορίζει τις πιθανότητες επιτυχίας του.
Η συµµετοχή των δηµοτών στο σχεδιασµό ενός προγράµµατος ΔΑ και η συνεργασία
πολίτη και φορέα κατά την εφαρµογή του αποτελεί τµήµα της Κοινοτικής Στρατηγικής
για την αειφόρο ανάπτυξη.
Η συµµετοχή του κοινού και η ορθολογική ατοµική ΔΑ είναι κλειδί επιτυχίας για την
εφαρµογή των νέων µοντέλων κοστολόγησης των ΥΔΑ, όπως είναι το PAYT, που
βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και στην εγκαθίδρυση οικονοµικών
(αλλά και περιβαλλοντικών) κινήτρων για την προώθηση της αποφυγής της
παραγωγής, την επαναχρησιµοποίηση και τη διαλογή στην πηγή. Η ατοµική
συµπεριφορά και στάση απέναντι στη ΔΑ, επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες,
ελεγχόµενους και µη.
Χρήσιµο εργαλείο στην αναζήτηση των παραπάνω παραγόντων µπορεί να αποτελέσει
η περιβαλλοντική ψυχολογία, της οποίας στόχος είναι η ερµηνεία συγκεκριµένων
ενεργειών και αντιλήψεων, φιλικών ή όχι προς το περιβάλλον. Στο πεδίο της
περιβαλλοντικής ψυχολογίας, η ΔΑ έχει λάβει µειωµένη προσοχή, παρά το γεγονός ότι
αποτελεί περιοχή έρευνας από τις αρχές τις δεκαετίας του 1970. Αναφορικά µε τη ΔΑ,
δύο διαφορετικές προσεγγίσεις διακρίνονται ως περισσότερο ισχυρές:
Η εφαρµοσµένη ανάλυση της ατοµικής συµπεριφοράς, δίνει έµφαση στην επίδραση
των εξωτερικών ερεθισµάτων στην ατοµική συµπεριφορά και αναζητά τρόπους που
µπορούν να την επηρεάσουν, ώστε να είναι περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον. Οι
παρεµβατικοί αυτοί τρόποι καθοδήγησης της ατοµικής συµπεριφοράς περιλαµβάνουν
στρατηγικές πριν και µετά την επίτευξη κάποιου στόχου, την εφαρµογή π.χ. ενός
προγράµµατος ΔΑ. Οι στρατηγικές πριν την επίτευξη του στόχου αφορούν την
ενηµέρωση και το λειτουργικό σχεδιασµό του προγράµµατος, ενώ οι παρεµβατικές
κινήσεις µετά την επίτευξη του στόχου αναφέρονται σε επιβραβεύσεις και ποινές [86].
Η αναζήτηση της σχέσης µεταξύ ορισµένων κοινωνικο-πολιτιστικών δεδοµένων και
της ατοµικής συµπεριφοράς, δίνει έµφαση στην αναζήτηση του βαθµού επίδρασης
κάποιων ενδογενών παραγόντων στην ατοµική συµπεριφορά προς την κατεύθυνση
της περιβαλλοντικά φιλικής ΔΑ. Επιχειρείται, πιο συγκεκριµένα, η αξιολόγηση
ορισµένων κοινωνικών, πολιτιστικών και µορφωτικών χαρακτηριστικών ως
εκτιµήτριες µιας συµπεριφοράς που χαρακτηρίζεται από αυξηµένα ποσοστά
συµµετοχής σε προγράµµατα ανακύκλωσης, κατ’ οίκον κοµποστοποίησης και
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γενικότερα ορθολογικής ΔΑ. Οι ερευνητικές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται είναι η
πραγµατοποίηση ερευνών πεδίου και η στατιστική τους επεξεργασία [87].

Δ6.

Παράνοµη διάθεση απορριµµάτων στην περίπτωση του PAYT

Δ6.1.

Περιγραφή του φαινοµένου

Η αντιµετώπιση του κινδύνου µη αποδοχής ενός προγράµµατος ΔΑ ή/και µη
συµµόρφωσης σε αυτό εστιάζεται κυρίως στην περίπτωση εγκαθίδρυσης οικονοµικών
εργαλείων στην υπηρεσία των παραγωγών απορριµµάτων. Ιδιαιτέρως, στην
περίπτωση εφαρµογής συστήµατος µεταβλητής κοστολόγησης των ΥΔΑ (PAYT), το
οποίο στηρίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και στην αρχή της ευθύνης του
παραγωγού, εξαιτίας των οικονοµικών κινήτρων που παρέχονται, η ΠΔ τείνει να
αυξηθεί. Οι παραγωγοί για να αποφύγουν την επιβάρυνση πιθανόν να καταφύγουν σε
διάθεση των απορριµµάτων του «παρανόµως», ώστε να µειώσουν την επιβάρυνση που
τους αναλογεί για τη διαχείριση των απορριµµάτων που παράγουν [88-91]:
1. Απόρριψη απορριµµάτων στους κάδους των γειτόνων.
2. Απόρριψη

απορριµµάτων σε µη
εγκαταλελειµµένα σπίτια κ.λπ.).

εγκεκριµένες

περιοχές

(π.χ.

οικόπεδα,

3. Απόρριψη απορριµµάτων σε γειτονικούς δήµους και κοινότητες (τουρισµός των

απορριµµάτων).
4. Τοποθέτηση µη ανακυκλώσιµων υλικών στους κάδους ανακύκλωσης.
5. Κλοπή των ειδικών ετικετών από τους σάκοι απορριµµάτων των γειτόνων, στην

περίπτωση εφαρµογής ογκοµετρικού σχήµατος PAYT ετικετών.
ως ΠΔ απορριµµάτων θεωρείται και η τοποθέτηση ανακυκλώσιµων υλικών στους
κοινούς κάδους, η οποία όµως δεν αποτελεί προσπάθεια αποφυγής της χρέωσης για τις
ΥΔΑ.
Εξαιτίας περιορισµένων ποσοτικών στοιχείων από τους περισσότερους δήµους που
εφάρµοσαν σύστηµα PAYT, αναφορικά µε το φαινόµενο της ΠΔ πριν την εφαρµογή,
καθίσταται δύσκολη, αν όχι αδύνατη η εκτίµηση της αύξησης της ΠΔ. Σύµφωνα µε το
πανεπιστήµιο Duke (Durham, NC) στις Η.Π.Α. από σύνολο 212 δήµων που εφαρµόζουν
PAYT και κατά τη διάρκεια 1 έτους [92] (Εικόνα Δ12):
♦ 48% δεν εµφάνισε καµιά µεταβολή στο φαινόµενο της ΠΔ.
♦ 6% παρουσίασε µείωση της ΠΔ.
♦ 19% εµφάνισε αύξηση της ΠΔ.
♦ 27% έδωσαν στοιχεία που οδήγησαν σε µη σαφή αποτελέσµατα.
Αντίστοιχα, σύµφωνα µε τη Skumatz Economic Research Associates, Inc. (SERA) και σε
δείγµα 500 δήµων, στο 27% παρουσιάστηκε αύξηση του φαινοµένου της ΠΔ. Από τους
135 αυτούς δήµους, το 62% αντιµετώπισε αποτελεσµατικά το φαινόµενο αύξησης, ενώ
στους υπόλοιπους η ΠΔ αποτέλεσε µείζον πρόβληµα [93].
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Κοινωνικές οµάδες που εµφανίζονται µε µεγαλύτερη συχνότητα στο φαινόµενο της
ΠΔ είναι [90, 91, 94, 96]:
o Εργολάβοι κατασκευής και κατεδάφισης (σκυρόδεµα, τούβλα, ξυλεία κατασκευών
κ.λπ.).
o

Ιδιοκτήτες συνεργείων οχηµάτων (λάδια, αντιψυκτικό, µεταλλικά εξαρτήµατα,
κ.λπ.).

o

Ιδιοκτήτες βουλκανιζατέρ (ελαστικά).

o

Πολίτες (ογκώδη αντικείµενα, µπάζα, κοινά απορρίµµατα).

o

Εταιρείες ΔΑ.

Kαµία µεταβολή

27%

Mείωση της ΠΔ
48%

Αύξηση της ΠΔ
Μη διαθέσιµα στοιχεία

19%

Εικόνα Δ12.

6%

Μεταβολή της ΠΔ µετά την εφαρµογή PAYT [92, 93].

Τα σηµεία που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να αποτελέσουν
αποδέκτες ΠΔ είναι αυτά που προσφέρουν εύκολη πρόσβαση και µειωµένη ορατότητα
της παράβασης. Έτσι, παράνοµη ρίψη απορριµµάτων είναι πιο πιθανό να συναντηθεί
σε [89-91, 94]:
o Μη φυλασσόµενα, δηµόσια και ιδιωτικά οικόπεδα (σχολεία, προαύλια
επιχειρήσεων κ.λπ.).
o

Απόµερους, ελάχιστα φωτισµένους δρόµους και σε κάθε περιοχή όπου υπάρχουν
αθέατοι κάδοι.

o

Εγκαταλειµµένα κτίρια.

o

Περίχωρα των πόλεων.

Οι επιπτώσεις της ΠΔ λόγω των οχλήσεων που δηµιουργούνται από τους σωρούς
των απορριµµάτων και της επικινδυνότητας αυτών, αφορούν το φυσικό και αστικό
περιβάλλον, την ποιότητα της ζωής των δηµοτών και τη δηµόσια υγεία. Επιπλέον,
µπορεί να αναστείλει την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής, σύµφωνα µε τους
παρακάτω τρόπους:
o

Η δυσοσµία και η κακή αισθητική που προκαλείται υποβαθµίζει την εικόνα της
περιοχής, σηµαντικός παράγοντας µείωσης τουρισµού στις αντίστοιχες περιοχές
και εποµένως και των εσόδων που προέρχονται από τουριστικές δραστηριότητες
[89-91, 94].

o

Μείωση της αξίας των τοπικών ιδιοκτησιών, γεγονός που καθιστά την περιοχή
λιγότερο ελκυστική για εµπορικές και οικιστικές επενδύσεις.
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Επιβάρυνση των δηµοτικών αρχών µε επιπρόσθετο κόστος για τον καθαρισµό των
περιοχών που έχουν µετατραπεί σε εστίες ΠΔ και αστυνόµευσης των εκτάσεων που
επιβαρύνει τελικά τους δηµότες µε τη µορφή αυξηµένων αυξηµένων επιβαρύνσεων
για τις ΥΔΑ.

o

Δ6.2.

Αιτίες εµφάνισης ΠΔ

Τα κύρια αίτια που µπορούν να τροχοδροµήσουν την ατοµική συµπεριφορά προς την
κατεύθυνση της ΠΔ είναι [89, 90, 94, 95]:
o

Έλλειψη πληροφόρησης.

o

Έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης.

o

Έλλειψη σεβασµού στην ξένη και στη δηµόσια ιδιοκτησία.

o

Απροθυµία δαπάνης χρόνου και προσπάθειας που
πραγµάτωση µιας ορθής διάθεσης των απορριµµάτων.

o

Χαµηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Οι ιδιοκτήτες επιδεικνύουν µεγαλύτερο
ενδιαφέρον για το πρόβληµα σε σύγκριση µε τους ενοικιαστές, αφού αυτό µειώνει
την αξία των περιουσιών τους.

o

Κλείσιµο εγκεκριµένων χωµατερών.

o

Έλλειψη προγραµµάτων ανακύκλωσης ή δύσκολη πρόσβαση σε αυτά.

o

Περιορισµένη πρόσβαση του πολίτη στις υπηρεσίες αποκοµιδής και διάθεσης.

o

Λανθασµένη επιλογή της χωρητικότητας των κάδων.

o

Φυσικές καταστροφές, κυρίως πληµµύρες, που αφήνουν πίσω τους
κατεστραµµένες οικιακές συσκευές και έπιπλα που µπορούν να οδηγήσουν σε
έξαρση του φαινοµένου της ΠΔ.

απαιτείται

για

την

Και ιδιαιτέρως στην περίπτωση µεταβλητής κοστολόγησης των υπηρεσιών ΔΑ:
o

Μη κατανόηση όλων των λειτουργικών παραµέτρων του προγράµµατος PAYT.

o

Άγνοια του νοµικού καθεστώτος για το παράπτωµα της ΠΔ.

o

Έλλειψη προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.

o

Δυσκολία ανταπόκρισης του δηµότη στο κόστος ΔΑ.

o

Απροθυµία του δηµότη να πληρώσει για την αποκοµιδή των απορριµµάτων του. Η
είσπραξη των επιβαρύνσεων για τις ΥΔΑ µέσω λογαριασµών άλλης υπηρεσίας
δηµιουργεί στο δηµότη την εντύπωση ότι η ΔΑ είναι δωρεάν. Έτσι, δυσανασχετεί
όταν επιβαρύνεται άµεσα µε το κόστος αυτό, µε κίνδυνο να µην ανταποκριθεί στις
επιταγές ενός προγράµµατος PAYT.

o

Απουσία ποικιλίας στην χωρητικότητα των κάδων.

o

Έλλειψη αποτελεσµατικού νοµικού υπόβαθρου που να απαγορεύει την ΠΔ των
απορριµµάτων.

o

Πιθανότητα η χρηµατική ποινή για το παράπτωµα της ΠΔ να είναι µικρότερη από
το κόστος ορθής διάθεσης των απορριµµάτων.

o

Ανεπαρκής αστυνόµευση, ιδιαίτερα σε περιοχές µε υψηλή εγκληµατικότητα, όπου
το πρόβληµα της ΠΔ δεν αποτελεί βασική προτεραιότητα για την αστυνοµία.
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Δ6.3.

Παράγοντες επίδρασης στην συµπεριφορά του ατόµου αναφορικά
µε την ΠΔ

Οι παράγοντες επίδρασης στη συµπεριφορά των πολιτών µπορεί να είναι εξωγενείς ή
ενδογενείς. Στους εξωγενείς παράγοντες ανήκουν τα προληπτικά και κατασταλτικά
µέτρα αντιµετώπισης. Τα προληπτικά µέτρα περιλαµβάνουν στρατηγικές που
επιδιώκουν να καθοδηγήσουν τους δηµότες στην ορθή ατοµική διαχείριση των
απορριµµάτων τους, ενώ τα κατασταλτικά µέτρα αποτελούνται από στρατηγικές που
στοχεύουν να αποτρέψουν τους πολίτες από την ΠΔ των απορριµµάτων τους. Κάθε
µέτρο χαρακτηρίζεται από µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα.
Δ6.3.1. Προληπτικά µέτρα
Η ΠΔ πρέπει να εκλαµβάνεται ως αρνητική παράµετρος του εκάστοτε προγράµµατος
διαχείρισης και εποµένως η αντιµετώπιση του να αποτελεί τµήµα της προσπάθειας
ορθής εφαρµογής του. Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΔ των απορριµµάτων µπορεί να
αποτραπεί µε τα παρακάτω µέτρα:
Συνεργασία ανάµεσα στις τοπικές αρχές και το κοινωνικό σύνολο. Κανένα
πρόγραµµα ΔΑ δε µπορεί να λειτουργήσει σωστά αν οι δηµότες δεν το έχουν
προηγουµένως αποδεχθεί. Από τη στιγµή που ένα πρόγραµµα ΔΑ απαιτεί την ενεργό
συµµετοχή των πολιτών, πρέπει οι δηµότες να εκλαµβάνονται ως ισότιµοι συνεργάτες.
Η συµµετοχή των πολιτών πρέπει να ζητηθεί από το αρχικό στάδιο της διαµόρφωσης
του νέου προγράµµατος ΔΑ [73]. Ως µέσα επίτευξης της συνεργασίας δύναται να είναι
σχετικά ερωτηµατολόγια, επισκέψεις στα νοικοκυριά και ανοιχτές συζητήσεις. Με
αυτόν τον τρόπο το νέο πρόγραµµα οικοδοµείται ακριβώς πάνω στις ανάγκες, τις
απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες των πολιτών της περιοχής µελέτης βοηθώντας τους
να αισθανθούν οικεία προς το νέο πρόγραµµα αυξάνοντας το ποσοστό της καλόπιστης
συµµετοχής τους και περιορίζοντας την τάση για ΠΔ. Η συνεργασία αυτή µειώνει στη
συνέχεια την έκταση της ενηµερωτικής εκστρατείας, άρα και το κόστος ενηµέρωσης
των πολιτών.
Εκπαίδευση και ενηµέρωση των πολιτών. Η ενηµέρωση πρέπει να αποτελεί µια
προγραµµατισµένη, συνεχή διαδικασία ροής πληροφοριών. Η ανάπτυξη ενός
προγράµµατος ενηµέρωσης πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των
ατόµων στα οποία απευθύνεται (κοινωνική και οικονοµική κατάσταση, πολιτιστικό
υπόβαθρο, µέσα ενηµέρωσης που χρησιµοποιούν, κ.λπ.). Οι στόχοι του ενηµερωτικού
προγράµµατος πρέπει να είναι [73, 90, 96-98]:
♦

Η διάδοση της αναγκαιότητας της προστασίας του περιβάλλοντος.

♦

Η παρουσίαση των πολυποίκιλων αρνητικών συνεπειών της ΠΔ.

♦

Η πληροφόρηση των δηµοτών αναφορικά µε τις ενέργειες στις οποίες µπορούν να
προβούν ώστε να αποφύγουν την ΠΔ.

♦

Η πλήρης κατανόηση όλων των παραµέτρων της λειτουργίας του νέου ΣΔΑ.

♦

Η ενηµέρωσή τους για τα σηµεία που µπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια ή
αναφορά ενός περιστατικού.

♦

Η πληροφόρηση για τις νοµικές συνέπειες των παραβατών.

♦

Τα µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να εφαρµοσθεί το ενηµερωτικό
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πρόγραµµα µπορούν να είναι µεταξύ των:
o

Μαζικά µέσα ενηµέρωσης (ηµερήσιος και περιοδικός τύπος, τηλεόραση,
ραδιόφωνο).

o

Δηµοσιογράφοι (εκτός από την έµµισθη προβολή διαφηµιστικών µηνυµάτων
πρέπει να ζητηθεί η συνδροµή του δηµοσιογραφικού κόσµου στην επιτυχία
του προγράµµατος).

o

Σύλλογοι και άλλες οµάδες πολιτών. Η οργάνωση συζητήσεων σε αυτό το
επίπεδο προσφέρει άµεση επικοινωνία µε τους δηµότες µε σκοπό την επίλυση
των αποριών τους αλλά και την έκφραση προτάσεων από τους ίδιους.

o

Σχολεία για την ευαισθητοποίηση των παιδιών µέσω µάθησης.

o

Μη κερδοσκοπικοί οργανισµοί.

o

Δηµόσιοι οργανισµοί (π.χ. αποστολή προωθητικών εντύπων µέσα σε
λογαριασµούς).

o

Βιβλία και µελέτες από επιστηµονικούς φορείς.

o

Συµµετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια και άλλες δηµόσιες εκδηλώσεις που
αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.

o

Πινακίδες σε ευαίσθητα για ΠΔ σηµεία.

o

Ενηµερωτικά σηµειώµατα πάνω στους κάδους.

o

Εφαρµογή ενός πιλοτικού προγράµµατος σε επιλεγµένες γειτονιές (στην
περίπτωση εφαρµογής PAYT).

o

Αποστολή ενηµερωτικών φυλλαδίων στα νοικοκυριά.

o

Επισκέψεις στα νοικοκυριά.

o

Ειδική τηλεφωνική γραµµή για την επίλυση των αποριών των δηµοτών.

o

Καταστηµατάρχες, οι οποίοι µπορούν να αναρτήσουν ενηµερωτικές αφίσες
στα καταστήµατά τους αλλά και να βοηθούν τους πελάτες στην επιλογή
ανακυκλώσιµων προϊόντων.

o

Αποστολή ενηµερωτικών φυλλαδίων σε χώρους µαζικής προσέλευσης
(ΚΑΠΗ, εκκλησίες, κ.λπ.).

o

Ενηµερωτικά φυλλάδια
ξενόγλωσσων κατοίκων.

o

Έκδοση και διανοµή πλήρους κανονισµού καθαριότητας.

και

µηνυµάτων

στη

µητρική

γλώσσα

των

Φροντίδα από αισθητικής πλευράς των ευαίσθητων σηµείων για ΠΔ. Η µετατροπή
µιας εγκαταλειµµένης έκτασης σε χώρο πρασίνου αποθαρρύνει την παράνοµη ρίψη
απορριµµάτων σε αυτή [90].
Εµπλοκή ιδιωτικών εταιρειών που θα έχει ως σκοπό τη µείωση των απορριµµάτων
που παράγουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τα µεγάλα οικοδοµικά συγκροτήµατα
µε την κατάρτιση µεσοπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου προγραµµατισµού. Το έργο
των συγκεκριµένων εταιρειών µπορεί να περιορίζεται στην εκπόνηση του κατάλληλου
προγράµµατος ή να επεκτείνεται και στην αποκοµιδή των απορριµµάτων. Με τον
τρόπο αυτό επιχειρήσεις, πολυκατοικίες ή γενικότερα µεγάλα συγκροτήµατα θα
µπορούσαν µακροπρόθεσµα να µειώσουν το κόστος για την αποκοµιδή των
απορριµµάτων τους χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουν στην ΠΔ. Μάλιστα, σε εταιρικό
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επίπεδο θα µπορούσε η ύπαρξη ενός τέτοιου προγράµµατος να αποτελεί και στοιχείο
διαφήµισης για την εταιρεία, όπως π.χ. είναι σήµερα η πιστοποίηση ISO ή ενδεχοµένως
θα µπορούσε η κατοχή ενός τέτοιου προγράµµατος να είναι υποχρεωτική από το νόµο.
Έτσι, θα µπορούσε να αναπτυχθεί και µια σειρά ISO για τα απορρίµµατα που βγάζουν
για αποκοµιδή οι εταιρείες (η αναφορά δεν επεκτείνεται στα βιοµηχανικά απόβλητα
για τα οποία ισχύει διαφορετική και αυστηρότερη νοµοθεσία).
Χρέωση των εξόδων για τη ΔΑ στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Στην περίπτωση
εφαρµογής ενός προγράµµατος PAYT, η χρέωση των ΥΔΑ στον ιδιοκτήτη του ακινήτου
αυξάνει την πιθανότητα συµµετοχής και γεννά αυξηµένο ζήλο για την επιτυχία του
προγράµµατος.
Προώθηση προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον. Η µείωση των απορριµµάτων
του δηµότη βασίζεται κατά ένα µεγάλο ποσοστό στη δυνατότητά του να προβαίνει σε
ανακύκλωση ενός σηµαντικού ποσοστού των απορριµµάτων του. Όµως, για να
επιτευχθεί αυτό πρέπει ο δηµότης να έχει πρόσβαση σε προϊόντα µε ανακυκλώσιµες
συσκευασίες. Όσο µεγαλώνει το ποσοστό τέτοιων προϊόντων µειώνεται ο όγκος των
απορριµµάτων του δηµότη, µειώνεται η επιβάρυνση για τις ΥΔΑ και ελαττώνεται η
τάση του για ΠΔ.
Εγκαθίδρυση λειτουργικού και οργανωµένου προγράµµατος ανακύκλωσης. Ένας
από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους αποτροπής της ΠΔ είναι να έχει ο πολίτης
όσες περισσότερες δυνατότητες νόµιµης διάθεσης είναι δυνατό. Η παροχή της
δυνατότητας ανακύκλωσης εξοικονοµεί χρήµατα για το δηµότη, ενώ ταυτόχρονα
µειώνει την πιθανότητα ΠΔ. Η αποκοµιδή µπορεί να γίνεται δωρεάν ή µε χρέωση. Η
χρέωση πρέπει πάντα να είναι σηµαντικά µικρότερη από την αντίστοιχη για την
αποκοµιδή των σύµµεικτων απορριµµάτων. Στην περίπτωση δωρεάν αποκοµιδής και
ιδιωτικής εταιρείας πρέπει η τελευταία να εξισορροπεί το κόστος µε την πώληση των
ανακυκλώσιµων υλικών. Στην περίπτωση δωρεάν αποκοµιδής από το δήµο, το κόστος
αποκοµιδής των ανακυκλώσιµων υλικών µπορεί να καλυφθεί, εκτός από την πώληση
των ανακυκλώσιµων υλικών και από τη µείωση του κόστους τελικής διάθεσης. Μεταξύ
άλλων, το πρόγραµµα ανακύκλωσης θα πρέπει να εστιάζεται σε:
Επιλογή των κατάλληλων για την περιοχή µελέτης σηµείων ΠρΑ των
ανακυκλώσιµων. Οι εναλλακτικές είναι σε (α) drop-off centers (κάδοι τοποθετηµένοι
έξω από πολυσύχναστους χώρους), (β) κοντά στις οικίες (curbside recycling program)
και (γ) από τις οικίες (backyard collection program και πόρτα-πόρτα) [99]. Η
εναλλακτική κοντά στις οικίες εξαλείφει την ανάγκη µεταφοράς των ανακυκλώσιµων
σε µακρινές αποστάσεις, που είναι ανασταλτικός παράγοντας για τη συµµετοχή των
πολιτών στο πρόγραµµα ανακύκλωσης, και περιορίζει την αποθήκευση των
ανακυκλώσιµων στο εσωτερικό της οικίας. Η συλλογή κατευθείαν από τις οικίες
χαρακτηρίζεται από:
♦ Αποφυγή κατάληψης δηµοσίου χώρου που είναι ιδιαίτερα σηµαντικός στα
σύγχρονα αστικά συγκροτήµατα.
♦ Απαραίτητη η παρουσία των δηµοτών στις οικίες τους την ώρα της αποκοµιδής,
γεγονός ιδιαίτερα δύσκολο στη σηµερινή εποχή. Η συγκεκριµένη απαίτηση θα
µπορούσε να ικανοποιηθεί µε την πραγµατοποίηση της αποκοµιδής των
ανακυκλώσιµων κάποια προκαθορισµένη ηµέρα.
♦ Δυσκολία εφαρµογής στα µεγάλα αστικά συγκροτήµατα. Η αποκοµιδή των
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ανακυκλώσιµων απορριµµάτων κατευθείαν από την οικεία των δηµοτών
ανταποκρίνεται καλύτερα σε περιοχές όπου κυριαρχούν οι µονοκατοικίες.
♦ Μπορεί να πραγµατοποιηθεί µετά από τηλεφωνική κλήση.
♦ Πρέπει να πραγµατοποιείται µε σηµαντικά χαµηλότερο αντίτιµο ή και δωρεάν,
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ηλικιωµένων ή µε κινητικές δυσκολίες πολιτών.
Παροχή δυνατότητας ανακύκλωσης όσων περισσότερων υλικών είναι δυνατόν. Οι
κάδοι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι:
♦ Κάδοι ανακύκλωσης του ίδιου τύπου και χρώµατος για το σύνολο των υλικών.
Έτσι, εξοικονοµείται χώρος και προστατεύεται η αισθητική. Μειονέκτηµα
αποτελεί η παρεµπόδιση της “διαλογής στην πηγή” αυξάνοντας το κόστος
επεξεργασίας στο κέντρο διαλογής.
♦ Διαφορετικοί κάδοι για κάθε ανακυκλώσιµο υλικό.
♦ Κάδων χωρισµένων εσωτερικά σε διαµερίσµατα. Ο αποθηκευτικός χώρος των
οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για τη συλλογή των ανακυκλώσιµων είναι κι
αυτός χωρισµένος σε διαµερίσµατα, έτσι, το περιεχόµενο κάθε διαµερίσµατος
του κάδου κατευθύνεται στο αντίστοιχο του οχήµατος [100].
Συµπληρωµατικό πρόγραµµα ανακύκλωσης για τα ειδικά απόβλητα. Η
απαγόρευση διάθεσης και η µη αποδοχή στο ΧΥΤΑ των ειδικών αποβλήτων ενισχύει
την ΠΔ. Τα ειδικά απόβλητα, που κατά το πλείστον είναι ή περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες πρέπει να οδηγούνται σε ειδικά κέντρα διάθεσης. Η αποκοµιδή τους είναι
δυνατό να πραγµατοποιηθεί µε ή χωρίς χρέωση, από τη δηµοτική αρχή ή ιδιωτική
εταιρεία. Σε παρόµοια προγράµµατα ανά τον κόσµο, και στην περίπτωση αποκοµιδής
µε επιβάρυνση του τελευταίου κατόχου των αποβλήτων, ο φορέας διαχείρισης διαθέτει
τιµοκατάλογο και πραγµατοποιεί δωρεάν αποκοµιδή κάποιες ηµέρες το χρόνο. Η
αποκοµιδή ογκωδών και µπαζών µπορεί να γίνει είτε απευθείας από το πεζοδρόµιο
(στην περίπτωση χρέωσης, πάνω στα απόβλητα επικολλάται σήµα που δηλώνει ότι
πληρώθηκε το αντίτιµο), είτε µε τηλεφωνική ειδοποίηση, είτε µε τη µεταφορά αυτών
από τον πολίτη σε κέντρο ανακύκλωσης, όπου πιθανόν να εισπράττει αµοιβή,
φοροαπαλλαγή ή να ανταλλάσσει τα απόβλητα του µε υλικά που χρειάζεται [101-103].
Τα λειτουργικά έξοδα ενός κέντρου διάθεσης ειδικών αποβλήτων είναι δυνατό να
καλυφθούν, µεταξύ των άλλων, µε κρατική χρηµατοδότηση, από τα έσοδα πώλησης
των ανακυκλωµένων υλικών ή/και µε αύξηση στην τιµή αγοράς των σχετικών
προϊόντων, ακολουθώντας την Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντος.
Στις περιπτώσεις προγραµµάτων PAYT, η ΠΔ συνήθως παρουσιάζεται στα ογκώδη
απόβλητα, γεγονός που οφείλεται στην στον λόγκο και το βάρος αυτών, που
µεταφράζεται σε υψηλή επιβάρυνση. Η δωρεάν αποκοµιδή αυτών κάποιες µέρες το
έτος, µπορεί να µειώσει την ΠΔ αυτών.
Νοµική υποχρέωση των εταιρειών παραγωγής να δέχονται πίσω τα απορρίµµατα
των προϊόντων τους (take-back system). Η εταιρεία παραγωγής θα πρέπει να είναι
υποχρεωµένη να δέχεται πίσω τα χρησιµοποιηµένα προϊόντα. Η εταιρεία θα έχει
κέρδος από αυτήν την ανάστροφή πορεία των προϊόντων της, αφού η χρησιµοποίηση
των ανακυκλωµένων υλικών θα µειώσει το κόστος παραγωγής. Εποµένως, ύστερα από
κατάλληλη οικονοµική αποτίµηση της όλης διαδικασίας, η εταιρεία πρέπει να δίνει
οικονοµικά κίνητρα στους πελάτες (έκπτωση στην τιµή αγοράς) για την επιστροφή των
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χρησιµοποιηµένων προϊόντων της [102-105].
Καθορισµός του ύψους των επιβάρυνσης για τις ΥΔΑ. Όσο πιο υψηλή είναι η
επιβάρυνση, τόσο πιο µεγάλη πιθανότητα ΠΔ. Πρόνοια για δηµότες µε χαµηλά
εισοδήµατα, καθώς και για πολύτεκνες οικογένειες είναι απαραίτητη εφόσον έχει
παρατηρηθεί ότι η ΠΔ εµφανίζεται πιο συχνά σε γειτονιές που κατοικούνται από
δηµότες χαµηλών εισοδηµάτων [73, 75, 98].
Αποστολή της χρέωσης υπό µορφή ανεξάρτητου λογαριασµού. Η κίνηση αυτή
στοχεύει στη συνειδητοποίηση από τον δηµότη η αποκοµιδή των απορριµµάτων του
δεν είναι δωρεάν και στη µελλοντική σύγκριση, σε περίπτωση εφαρµογής PAYT, του
κόστους επιτελώντας επιτυχή προσπάθεια µείωσης των απορριµµάτων του.
Πρόσβαση του πολίτη στο σύστηµα αποκοµιδής. Η επιλογή των σηµείων
τοποθέτησης των ΜΠΑ απορριµµάτων και η χωροθέτηση αυτών πρέπει συνεκτιµά την
ανάγκη για διευκόλυνση και µείωση της όχλησης προς τους πολίτες. Η θέση ενός
κάδου που ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις ανάγκες ενός νοικοκυριού ή ενός
οικοδοµικού συγκροτήµατος είναι πιθανό να προκαλεί όχληση σε κάποιο άλλο. Οι πιο
συνηθισµένες οχλήσεις που προκαλούν οι κάδοι των απορριµµάτων είναι η κακοσµία,
υπερχείλιση, ανάπτυξη µικροοργανισµών και µικροβίων, θόρυβος κατά την εκκένωση,
αισθητική υποβάθµιση, µείωση του διαθέσιµου χώρου για στάθµευση. Η στάθµευση
αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας, γι’αυτό οι
θέσεις στάθµευσης που καταλαµβάνουν οι κάδοι των απορριµµάτων πρέπει να είναι οι
ελάχιστες δυνατές. Επιπλέον, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην εύκολη
πρόσβαση στο σύστηµα αποκοµιδής των ηλικιωµένων και κινητικές δυσκολίες
δηµοτών [73, 75].
Επιλογή ΜΠΑ απορριµµάτων. Κάθε σχήµα χρέωσης (κάδοι, σάκοι, ειδικά
αυτοκόλλητα σήµατα ή συνδυασµός τους), στην περίπτωση εφαρµογής προγράµµατος
PAYT, διαφέρει σηµαντικά στην επίδραση προς τους πολίτες και πρέπει να
διαπιστωθεί ποιο προσεγγίζει καλύτερα τις ανάγκες των δηµοτών στην περιοχή
µελέτης.
Συµπληρωµατικά θα πρέπει να [73, 75]:
o Αποφασισθεί το κατάλληλο µέγεθος ΜΠΑ απορριµµάτων. Για παράδειγµα, ένας
µικρός κάδος προσφέρει µεγάλο οικονοµικό κίνητρο στο δηµότη να µειώσει την
παραγωγή των απορριµµάτων του, όµως παράλληλα αυξάνει και την πιθανότητα
για ΠΔ.
o

Υπάρχει µεγάλη ποικιλία στα µεγέθη των προσφερόµενων κάδων, σάκων και
ετικετών. Για παράδειγµα, σε ογκοµετρικό σχήµα µε κάδους, οι ανάγκες του
δηµότη καλύπτονται µε έναν µεγάλο και έναν µικρό κάδο. Αν η ΥΚ του δίνει τη
δυνατότητα να αποκτήσει µόνο µεγάλους κάδους, τότε ο δηµότης ίσως προτιµήσει
να µην προµηθευτεί δεύτερο κάδο για καλύψει τις ανάγκες του (που θα µένει ο
µισός άδειος) και να καταφύγει στην ΠΔ [105].

o

Προσδιορισθεί η βέλτιστη συχνότητα αποκοµιδής για την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση του δηµότη.

Άµεση κινητοποίηση των ΥΚ σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Η άµεση
κινητοποίηση των ΥΚ περιορίζει την προσωρινή έξαρση του φαινοµένου της ΠΔ.
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Δ6.3.2. Κατασταλτικά µέτρα
Άµεσος καθαρισµός των περιοχών στις οποίες έχει παρατηρηθεί ΠΔ, προς
αποφυγή αθροιστικής ΠΔ στον ίδιο χώρο [89].
Θέσπιση αποτελεσµατικού νοµικού πλαισίου που να απαγορεύει την ΠΔ
απορριµµάτων. Πριν την εφαρµογή ενός προγράµµατος PAYT θα πρέπει να
αναπτυχθούν νοµικές διατάξεις που να προστατεύουν τη δηµόσια και ιδιωτική
περιουσία από την ΠΔ µε αυστηρές ποινές που να αναχαιτίζουν την τάση του
παραβάτη, όπως π.χ. επιβολή χρηµατικού προστίµου, φυλάκιση, κατάσχεση οχήµατος,
καταβολή των εξόδων για τον καθαρισµό της περιοχής, δέσµευση περιουσιακών
στοιχείων για διασφάλιση της οφειλής, ανάκληση αδειών και κοινωνική εργασία [89].
Επιτήρηση των ευαίσθητων για ΠΔ περιοχών και της εφαρµογής των σχετικών
νοµοθετικών διατάξεων από την αστυνοµία. Η φανερή ένδειξη κρατικού
ενδιαφέροντος σε συνάρτηση µε την εµφάνιση των πρώτων θετικών αποτελεσµάτων
θα αυξήσει και τη συνδροµή των πολιτών στο έργο της αστυνοµίας, αναφέροντας π.χ.
παραβάσεις που έχουν διαπιστώσει οι ίδιοι.
Ανάθεση του έργου της αστυνόµευσης για ΠΔ στη δηµοτική αστυνοµία. Η
δηµοτική αστυνοµία µπορεί να επωµισθεί την ευθύνη αυτή µια και το επιχειρησιακό
της εύρος είναι σήµερα περιορισµένο. Με τον τρόπο αυτό, απαλλάσσεται η αστυνοµία
και µπορεί να συγκεντρωθεί στο βασικό της έργο. Αρχικά, πρέπει να εξεταστεί αν το
δυναµικό της δηµοτικής αστυνοµίας επαρκεί για τη διεκπεραίωση του νέου της ρόλου
και στη συνέχεια να λάβει κατάλληλο εξοπλισµό και κυρίως εκπαίδευση, ώστε ο
δηµοτικός αστυνόµος να µην αποτελεί απλώς ελεγκτικό όργανο αλλά παράλληλα να
συνδράµει αποφασιστικά στην ενηµέρωση των δηµοτών αναφορικά µε τις
λεπτοµέρειες του νέου ΣΔΑ.
Δηµιουργία νέου σώµατος µε αποκλειστική αρµοδιότητα την επίβλεψη του
προγράµµατος PAYT και ιδιαίτερα τον περιορισµό της ΠΔ. Τα στελέχη του νέου
σώµατος θα πρέπει να εκπαιδευτούν και να εξοπλιστούν ανάλογα (όπως και στην
περίπτωση ανάληψης της ευθύνης από την δηµοτική αστυνοµία). Ο οικονοµικός
προγραµµατισµός του νέου συστήµατος PAYT θα πρέπει να περιλαµβάνει και τις
δαπάνες για τη στελέχωση και την λειτουργία του νέου σώµατος.
Δηµοσίευση περιστατικών ΠΔ και επιβολής των αντίστοιχων κυρώσεων. Η
δηµοσίευση ανάλογων περιστατικών αποτελεί ισχυρό µήνυµα στους επίδοξους
παραβάτες [73, 97].
Επαρκής ηλεκτροφωτισµός των ευαίσθητων περιοχών. Με τον ηλεκτροφωτισµό
των ευαίσθητων για ΠΔ σηµείων αυξάνεται η ορατότητα της παράβασης και η
πιθανότητα να συλληφθεί ο παραβάτης [89].
Κλείδωµα των ευαίσθητων για ΠΔ χώρων. Στις περιπτώσεις αυτές παρατηρείται οι
παραβάτες να αφήνουν τα απορρίµµατά τους έξω από την κλειδωµένη έκταση. Το
φαινόµενο όµως αυτό συνήθως σταµατάει µετά από µερικές εβδοµάδες.
Τοποθέτηση ηλεκτρονικής κάµερας στα ευαίσθητα για ΠΔ σηµεία. Το µέτρο αυτό
θα αυξήσει την ορατότητα της παράβασης, όµως η εφαρµογή του είναι πολύ πιθανό να
δηµιουργήσει κοινωνικές αντιδράσεις για την καταπάτηση των προσωπικών
δεδοµένων. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση µιας ηλεκτρονικής κάµερας για
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ανασταλτικούς σκοπούς πρέπει να συνοδεύεται από ένα σήµα που να δηλώνει την
παρουσία της.
Δ6.3.3. Ενδογενείς παράγοντες
Οι ενδογενείς παράγοντες είναι εκτιµήτριες της ατοµικής συµπεριφοράς σε σχέση µε
την ΠΔ των απορριµµάτων. Πρόκειται για ένα σύνολο κοινωνικών, οικονοµικών,
πολιτιστικών και δηµογραφικών χαρακτηριστικών που χαρακτηρίζονται ως ενδογενή,
γιατί δε µπορούν να επηρεαστούν από την εφαρµογή ενός προγράµµατος ΔΑ.
Εισόδηµα του νοικοκυριού. Η σχέση ανάµεσα στο ύψος του εισοδήµατος του
νοικοκυριού και την υιοθέτηση µιας υπεύθυνης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς τείνει
να είναι θετική. Καθώς αυξάνεται το εισόδηµα του νοικοκυριού, η τάση για ΠΔ
µειώνεται. Ωστόσο, ο ρυθµός µείωσης της ΠΔ µειώνεται καθώς αυξάνεται το εισόδηµα.
Αυτό σηµαίνει ότι αύξηση του εισοδήµατος οδηγεί σε µείωση της ΠΔ µέχρι κάποιο
σηµείο. Περαιτέρω αύξηση του εισοδήµατος δεν προκαλεί καµιά µεταβολή στην τάση
για ΠΔ. Η αύξηση του εισοδήµατος του νοικοκυριού αναµένεται να οδηγήσει σε
περιορισµό του φαινοµένου της ΠΔ για δύο κυρίως λόγους [106-108]:
Αύξηση του εισοδήµατος:
♦ Προσδίδει στο νοικοκυριό τη δυνατότητα επιλογής µεγαλύτερου εύρους
προϊόντων κι εποµένως την επιλογή προϊόντων µε ελκυστικά χαρακτηριστικά,
αναφορικά µε τη µείωση των απορριµµάτων.
♦ Οδηγεί σε αύξηση του βιοτικού επιπέδου και παράλληλη αύξηση της
περιβαλλοντικής συνείδησης, καθώς το πρόβληµα της περιβαλλοντικής
υποβάθµισης γενικότερα, παρά τη µεγάλη του σπουδαιότητα δε µπορεί να
αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα στη συνείδηση πολιτών που αντιµετωπίζουν
βιοποριστικά προβλήµατα.
♦ Δεν αναπτύσσει στον ίδιο βαθµό την ανάγκη εξοικονόµησης οικονοµικών
πόρων.
Καταγωγή των µελών του νοικοκυριού από το δήµο στον οποίο κατοικούν,
συνεπάγεται αυξηµένη συναισθηµατική σύνδεση µε την περιοχή, καθιστώντας τους
περισσότερο διστακτικούς απέναντι στην παράνοµη ρίψη των απορριµµάτων τους
[108].
Μορφωτικό επίπεδο των µελών του νοικοκυριού, η οποία οδηγεί σε αύξηση της
ενηµέρωσης δηµιουργώντας µεγαλύτερη περιβαλλοντική συνείδηση [106-109].
Σύσταση των µελών του νοικοκυριού από πλευράς φύλου (άνδρες-γυναίκες). Η
ατοµική συµπεριφορά απέναντι σε περιβαλλοντικά ζητήµατα στις γυναίκες είναι πιο
ενισχυµένη από ότι στους άντρες. Αυτή η διαφοροποίηση αποδίδεται στις διαφορετικές
εµπειρίες που λαµβάνουν τα δύο φύλα κατά τη διάρκεια της κοινωνικοποίησης τους. Οι
γυναίκες κατά τη διάρκεια της κοινωνικοποίησης τους αντιλαµβάνονται περισσότερα
διλήµµατα, σχετικά µε διαπροσωπικές σχέσεις, τα οποία µαθαίνουν να επιλύνουν µε
αίσθηµα µέριµνας και ανησυχίας. Αντίθετα, οι άνδρες, κατά τη διάρκεια της
κοινωνικοποίησης τους, τείνουν να αντιληφθούν ηθικά διλήµµατα, σχετικά µε πιο
απρόσωπες καταστάσεις, τα οποία προσπαθούν να επιλύσουν προσφεύγοντας σε
κανόνες δικαίου. Αυτή η διαφοροποίηση στην κοινωνικοποίηση των δύο φύλων,
προσδίδει στις γυναίκες µια περισσότερο προστατευτική και βιοκεντρική µατιά
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απέναντι στο περιβάλλον, η οποία συνεπάγεται µεγαλύτερη τάση για διαχωρισµό και
µειωµένη τάση για ΠΔ των απορριµµάτων [110].
Ηλικία του «αρχηγού» του νοικοκυριού λειτουργεί αρνητικά στην ένδειξη
ενδιαφέροντος για την υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Μια πιθανή εξήγηση για την
εντονότερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των νέων ατόµων εστιάζει στο γεγονός
ότι οι νέοι άνθρωποι είναι λιγότερο ενταγµένοι στην υπάρχουσα κοινωνική τάξη και
ιεραρχία. Από τη στιγµή που οι περισσότερες προτάσεις για την αντιµετώπιση της
περιβαλλοντικής υποβάθµισης θεωρείται ότι απειλούν την υφιστάµενη δοµή, είναι
επακόλουθο οι νέοι άνθρωποι να είναι περισσότερο ενεργοί σε περιβαλλοντικές
δραστηριότητες. Ωστόσο, το ποσοστό ενεργοποίησης των µεγαλύτερων ηλικιακά
πολιτών φαίνεται να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, µειώνοντας τη διαφορά από το
ποσοστό ενεργοποίησης των νεότερων µελών του κοινωνικού συνόλου. Το γεγονός
αυτό µπορεί να αποδοθεί στην καλύτερη ενηµέρωση που λαµβάνει το σύνολο των
πολιτών τις τελευταίες δεκαετίες, όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέµατα.
Μεταβιβάζοντας τα παραπάνω ερευνητικά αποτελέσµατα στο πεδίο της ΔΑ, µπορεί να
θεωρηθεί ότι η αύξηση της ηλικίας του «αρχηγού» του νοικοκυριού αναµένεται να
οδηγήσει σε µείωση της πιθανότητας για διαχωρισµό µε παράλληλη αύξηση της τάσης
για ΠΔ των απορριµµάτων [106-108, 111].
Ηλικία των παιδιών του νοικοκυριού. Αύξηση του ποσοστού των παιδιών που είναι
κάτω των πέντε ετών αναµένεται να οδηγήσει σε µείωση του διαθέσιµου χρόνου για
δραστηριότητες ανακύκλωσης και πιθανή αύξηση της ανεξέλεγκτης ρίψης των
απορριµµάτων. Αύξηση του ποσοστού των παιδιών που είναι ανάµεσα σε πέντε και
δεκαοχτώ ετών αναµένεται να οδηγήσει σε αύξηση της τάσης για ανακύκλωση και
παράλληλη µείωση της ροπής για ΠΔ εξαιτίας διαπαιδαγώγησης τους στο σχολείο και
τη µετατόπιση κάποιων «µικροδουλειών» του νοικοκυριού στα παιδιά [108].
Αριθµός των µελών του νοικοκυριού µε ηλικία µεγαλύτερη των 65 ετών. Η αύξηση
του ποσοστού των µελών του νοικοκυριού µε ηλικία µεγαλύτερη των 65 ετών οδηγεί σε
ελαφρά αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και µείωση της ΠΔ [108].
Αριθµός των µελών του νοικοκυριού µε κινητικές δυσκολίες. Η ύπαρξη µελών του
νοικοκυριού µε κινητικές δυσκολίες, λόγω δυσκολίας πρόσβασης στο σύστηµα µειώνει
τις προσπάθειες διαχωρισµού [109].
Συµµετοχή σε περιβαλλοντικά φιλικές δραστηριότητες εκτός οικείας συνεπάγεται
αυξηµένη περιβαλλοντική συνείδηση και υποδηλώνει αυξηµένη πρόθεση για µείωση
των απορριµµάτων και για απόρριψη της λύσης της ΠΔ [107, 108].
Ενδιαφέρον του δηµότη για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Η σχέση ανάµεσα
στην περιβαλλοντική αντίληψη και συµπεριφορά αποτελεί θέµα µελέτης πολλών
ερευνητών. Οι διάφορες µελέτες έχουν καταλήξει σε διαφορετικά αποτελέσµατα. Έτσι,
κάποιες κατέληξαν σε µια µετριοπαθή µεν, αλλά θετική σχέση ανάµεσα. Οι πιο
πρόσφατες διαπίστωσαν µια αδύναµη σχέση ανάµεσα στις περιβαλλοντικές αξίες και
την ατοµική ενεργοποίηση. Οι ασταθείς βάσεις αυτής της σχέσης εδράζονται στην
αντίληψη του ατόµου ότι η αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων µπορεί
να προέλθει µόνο µέσα από την ενεργοποίηση των κρατικών οργανισµών. Μια πιθανή
εξήγηση της αντίφασης ανάµεσα σε περιβαλλοντικές αξίες και ατοµική συµπεριφορά
αποτελεί η αντίθεση ανάµεσα στα συλλογικά και ατοµικά ενδιαφέροντα: οι
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περιβαλλοντικές ανησυχίες του ατόµου εδράζονται στην υπάρχουσα πληροφόρηση, η
οποία είναι προσανατολισµένη στα συλλογικά ενδιαφέροντα και την κοινωνική
ευηµερία. Η ενεργοποίηση όµως του πολίτη, συνήθως πραγµατοποιείται σε συνάρτηση
µε τα προσωπικά του συµφέροντα [107].
Απόδοση των κρατικών και δηµοτικών υπηρεσιών στην καταπολέµηση της
περιβαλλοντικής υποβάθµισης ενισχύει την περιβαλλοντική ενεργοποίηση του
πολίτη, µειώνοντας την πιθανότητα εµφάνισης ΠΔ [108].
Iδιοκατοίκηση. Η διαµονή σε µη ιδιόκτητη κατοικία παρουσιάζει θεωρητικά
µεγαλύτερες πιθανότητες για εµφάνιση ΠΔ, αφού ο ιδιοκτήτης είναι φυσικό να είναι
περισσότερο ευαίσθητος στην υποβάθµιση της περιουσίας του και της γύρω περιοχής
[106-109].
Πυκνότητα του πληθυσµού. Καθώς αυξάνεται η πυκνότητα του πληθυσµού,
περιορίζεται ο διαθέσιµος εξωτερικός χώρος για την ανάπτυξη του προγράµµατος
ανακύκλωσης, γεγονός που µειώνει την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος
ανακύκλωσης [106].
Διαµονή σε µονοκατοικία ή πολυκατοικία. Οι δηµότες που κατοικούν σε
πολυκατοικίες εµφανίζονται περισσότερο επιρρεπείς στο φαινόµενο της ΠΔ για τρεις
κυρίως λόγους: [106, 108].
♦ Αντιµετωπίζουν µεγαλύτερες πρακτικές δυσκολίες στο διαχωρισµό και την
αποθήκευση των ανακυκλώσιµων απορριµµάτων. Η εφαρµογή προγραµµάτων
ανακύκλωσης έχει δείξει ότι τα επίπεδα ανακύκλωσης είναι γενικά χαµηλότερα
στις πολυκατοικίες.
♦ Διαθέτουν δυσκολότερη πρόσβαση στο σύστηµα αποκοµιδής.
♦ Είναι πιο δύσκολο να ανακαλυφθούν οι κάτοχοι των αποβλήτων που
διατέθηκαν παρανόµως.
Ο αριθµός του ορόφου στον οποίο βρίσκεται το νοικοκυριό σε συνδυασµό µε την
ύπαρξη ανελκυστήρα. Σύµφωνα µε σχετικές έρευνες, χαρακτηριστικά της οικίας,
όπως ο αριθµός του ορόφου και η λειτουργία ανελκυστήρα, επηρεάζουν τα ποσοστά
ανακύκλωσης κι εποµένως έµµεσα το φαινόµενο της ΠΔ [109].
Η ύπαρξη διαθέσιµου χώρου για την ΠρΑ των ανακυκλώσιµων απορριµµάτων. Οι
δηµότες που διαθέτουν επαρκή χώρο για το διαχωρισµό και την αποθήκευση των
ανακυκλώσιµων
απορριµµάτων
τους
παρουσιάζουν
υψηλότερα
ποσοστά
ανακύκλωσης, γεγονός που θεωρητικά τους αποµακρύνει από το φαινόµενο της ΠΔ
[109].
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Case-study υπολογισµού των δεικτών όχλησης και διευκόλυνσης στο Δήµο
Καλαµαριάς του ΠΣΘ και χαρτογραφικής απεικόνισης αυτών µε χρήση ΓΣΠ

Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων
Η έρευνα στηρίχθηκε σε επιτόπιες παρατηρήσεις και µετρήσεις και αφορούσε τη
χωροθέτηση των κάδων το έτος 2004 σε ένα µεγάλο µέρος της έκτασης του Δήµου
Καλαµαριάς. Αφού έγινε διαχωρισµός των γενικών οικοδοµικών µορφών του Δήµου
Καλαµαριάς σε κλάσεις διαφορετικών χαρακτηριστικών, όλες οι περιοχές του δήµου
κατατάχθηκαν στις κατάλληλες κλάσεις (Πίνακας 1). Οι περιοχές που εντάχθηκαν
στην έρευνα επιλέχθηκαν µε γνώµονα τη δοµή των κτιρίων και την κατανοµή του
ανοιχτού χώρου γύρω από αυτές, ώστε το δείγµα να αποτελείται όσο το δυνατόν από
περιοχές διαφορετικών χαρακτηριστικών. Συγκεκριµένα επιλέχθηκαν οι περιοχές της
Νέας Κρήνης, της Κηφισιάς, του Φοίνικα, του Κέντρου και του Αγίου Ιωάννη (Εικόνα 1).
Στον Πίνακα 2 δίνεται ο πληθυσµός και η έκταση της κάθε περιοχής για το έτος
µελέτης.
Πίνακας 1. Διαχωρισµός των περιοχών του Δ. Καλαµαριάς σε κλάσεις.
ΠΕΡΙΟΧΗ
1

Κέντρο

2

Κολέγιο

2

Καραµπουρνάκι

4

Άγιος Ιωάννης

5
6
7
8
9
10
11
12
12

Γυµνάσιο
Δερκών
Αρετσού
Νέα Κρήνη
Άγιος Γεώργιος
Βυζάντιο
Λιµενεργάτες
Άγιος Παντελεήµων
Τένις

14

Κηφισιά

15
16

Βότση
Φοίνικας

ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Κέντρο
Κολέγιο α
Κολέγιο β
Καραµπουρνάκι α
Καραµπουρνάκι β
Άγιος Ιωάννης α
Άγιος Ιωάννης β
Άγιος Ιωάννης γ
Γυµνάσιο
Δερκών
Αρετσού
Νέα Κρήνη
Άγιος Γεώργιος
Βυζάντιο
Λιµενεργάτες
Άγιος Παντελεήµων
Τένις
Κηφισιά α
Κηφισιά β
Κηφισιά γ
Βότση
Φοίνικας

ΚΛΑΣΗ
A
B
C
B
C
C
D
F
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
B
E
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Πίνακας 2. Περιγραφή περιοχών και επεξήγηση κλάσεων.
ΚΛΑΣΗ
Α
B
C
D
E
F

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ/ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ
Κεντρική – πυκνοκατοικηµένη περιοχή, Εµπορικό κέντρο, Περιορισµένος
ελεύθερος χώρος
Πολυκατοικίες βαριάς κατασκευής, Πυκνοκατοικηµένη περιοχή, >6 κατοικίες ανά
είσοδο, Περιορισµένος ελεύθερος χώρος
Πολυκατοικίες µέτριας κατασκευής, Πυκνοκατοικηµένη περιοχή, >6 κατοικίες ανά
είσοδο
Αποσπώµενες πολυκατοικίες, Πυκνοκατοικηµένη περιοχή, >6 κατοικίες ανά
είσοδο, Μέτριος ελεύθερος χώρος
Αποσπώµενες πολυκατοικίες, Πυκνοκατοικηµένη περιοχή, >2 κατοικίες ανά
είσοδο, Μέτριος ελεύθερος χώρος
Μονοκατοικίες, Συγκροτήµατα κατοικιών, 1-2 Κατοικίες ανά είσοδο, Εκτεταµένος
ελεύθερος χώρος

Πίνακας 3. Πληθυσµός και έκταση των περιοχών του Δήµου Καλαµαριάς.
ΠΕΡΙΟΧΗ
1
2
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14
15
16

Κέντρο
Κολέγιο
Καραµπουρνάκι
Άγιος Ιωάννης
Γυµνάσιο
Δερκών
Αρετσού
Νέα Κρήνη
Άγιος Γεώργιος
Βυζάντιο
Λιµενεργάτες
Άγιος Παντελεήµων
Τένις
Κηφισιά
Βότση
Φοίνικας

ΕΚΤΑΡΙΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

21,89
22,21
28,11
24,26
25,60
26,95
22,07
29,16
27,72
27,28
21,12
22,21
22,40
17,72
28,17
27,86

7.758
4.470
5.478
4.590
7.926
6.409
5.486
4.928
7.907
8.274
7.628
2.908
2.965
4.819
6.214
4.226

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
254
200
195
124
222
228
165
169
210
202
245
176
169
272
162
152

Σύµφωνα µε την παραπάνω κατάταξη, η Νέα Κρήνη αποτελεί περιοχή βαριάς
κατασκευής µε περιορισµένο ελεύθερο χώρο, κλάση Β, όπως και το Κέντρο, σε ακόµα
πιο έντονο βαθµό, κλάση Α, ενώ αντίθετα, η Κηφισιά εντάσσεται στην κλάση της
µέτριας κατασκευής C και ο Άγ. Ιωάννης στις κλάσεις D και F. Στην περίπτωση των
κλάσεων D και F, το φαινόµενο της όχλησης δεν έχει µεγάλες διαστάσεις, λόγω
ύπαρξης συγκροτηµάτων µονοκατοικιών µε 1 έως 2 κατοικίες ανά είσοδο, καθώς
επίσης και εκτεταµένου ελεύθερου χώρου, παράγοντες που συµβάλουν στη µείωση της
όχλησης. Η τελευταία περιοχή που επιλέχθηκε είναι η περιοχή του Φοίνικα που
αποτελείται από ανεξάρτητες οικοδοµές, µε αυξηµένο πληθυσµό, κλάση Ε.
184

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ και ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εικόνα 1. Τοπογραφικός χάρτης του Δήµου Καλαµαριάς και των επιµέρους περιοχών
του.
Αρχικά, έγινε οπτική παρατήρηση του κάθε κτιρίου που φέρει κατοικίες (Οικιστική
Μονάδα (ΟΜ)) ξεχωριστά, µε σκοπό να χαρακτηριστεί η θέση της εισόδου του,
ανάλογα µε το που βρισκόταν σε σχέση µε το δρόµο (µπροστά ή στο πλάι) και
καταγράφηκε ο αριθµός των κατοικιών αυτής. Για τον υπολογισµό των κατοίκων κάθε
ΟΜ θεωρήθηκε ότι η µέση οικογένεια στο συγκεκριµένο δήµο αποτελείται από 2,5
µέλη. Έπειτα, µετρήθηκε η απόσταση της εισόδου της ΟΜ από τους γύρω
τοποθετηµένους κάδους dıj, και η απόσταση µεταξύ αυτών των κάδων Dıj. Οι κάδοι που
λήφθηκαν υπόψη ήταν εκείνοι που βρίσκονταν σε απόσταση µέχρι και 20 m από την
είσοδο της ΟΜ, αποδεχόµενοι ότι ο κάδος σε µεγαλύτερη απόσταση προκαλεί
αµελητέα όχληση. Η παραδοχή αυτή προέκυψε από προηγούµενη έρευνα σε επίπεδο
δηµοτών του Δήµου Πανοράµατος του ΠΣΘ που διεξάχθηκε από το Εργαστήριο
Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τµήµατος
Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την παραπάνω
έρευνα, το 30% θεωρεί ότι η τοποθέτηση ενός κάδου δεν αποτελεί όχληση προς αυτούς,
ενώ το 46,15% δέχεται το ίδιο για µία απόσταση µεταξύ 10 έως 50 m (Εικόνα 2).
Επιπλέον, καθορίσθηκε και το σηµείο διευκόλυνσης b των κατοίκων από την
τοποθέτηση των κάδων, στη βάση της ίδιας έρευνας, αποδεχόµενοι ότι η µέγιστη
επιτρεπόµενη απόσταση ενός κάδου από ένα νοικοκυριό που εξακολουθεί να
διευκολύνει τα µέλη της είναι αυτή των 50 m (Εικόνα 3).
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Εικόνα 2. Γραφική απεικόνιση των απαντήσεων στην ερώτηση: «Ποια είναι η ελάχιστη
απόσταση ενός κάδου απορριµµάτων από την οικία σας που δεν θα σας
δηµιουργούσε πρόβληµα οχλήσεων (οσµών, θορύβου κ.λπ.);»

Εικόνα 3. Γραφική απεικόνιση των απαντήσεων στην ερώτηση: «Ποια είναι η µέγιστη
απόσταση ενός κάδου απορριµµάτων από την οικία σας που θεωρείτε
ικανοποιητική;»

Ποιοτική ανάλυση κάθε περιοχής
Ο τιµές του δείκτη όχλησης Α χωρίστηκαν σε κλάσεις των δέκα µονάδων και σε κάθε
κλάση αντιστοιχήθηκε ο αριθµός των ΟΜ µε τιµές µέσα στα όρια αυτής (Πίνακες 4, 6,
10, 12 και 16). Στις Εικόνες 4(α) έως 8(α) φαίνεται η ποσοστιαία κατανοµή των ΟΜ για
κάθε κλάση για τις 5 µελετώµενες περιοχές αντίστοιχα. Για κάθε ΟΜ και σε κάθε
περιοχή αθροίστηκε το σύνολο των κάδων (Πίνακες 5, 7, 9, 11 και 13) που βρίσκονταν
τοποθετηµένοι σε απόσταση από την ΟΜ µικρότερη ή ίση των 20 m (απόσταση που
θεωρήθηκε η µέγιστη η οποία µπορεί να προκαλέσει όχληση). Στις Εικόνες 4(β), έως
και 8(β) παρουσιάζεται το ποσοστό των ΟΜ µε συγκεκριµένο αριθµό κάδων στο
σύνολο της µελετώµενης περιοχής.
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Νέα Κρήνη

Πίνακας 4. Τιµές δείκτη όχλησης Α για τις
ΟΜ στην περιοχή της Ν. Κρήνης.
Τιµή Α Αριθµός OM
0-10,00
112
10,01-20,00
24
20,01-20,00
4
20,01-40,00
5
40,01-50,00
0

(α)

Πίνακας 5. Αριθµός κάδων σε απόσταση
≤b=20m από τις ΟΜ στην περιοχή της Ν.
Κρήνης.
Αριθµός
κάδων
0
1
2
3
4
5

Αριθµός ΟΜ
48
68
19
5
1
4

(β)

Εικόνα 4. Κατανοµή ΟΜ στην περιοχή της
Ν. Κρήνης α) µε βάση τον δείκτη όχλησης
Α και β) ανάλογα µε τον αριθµό των
κάδων σε απόσταση ≤b=20 m από αυτές.
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Κηφισιά

Πίνακας 6. Τιµές δείκτη όχλησης Α για τις
ΟΜ στην περιοχή της Κηφισιά.
Τιµή Α Αριθµός OM
0-10,00
87
10,01-20,00
10
20,01-20,00
2
20,01-40,00
2
40,01-50,00
2

(α)

Πίνακας 7. Αριθµός κάδων σε απόσταση
≤b=20m από µια ΟΜ στην Κηφισιά.
Αριθµός
κάδων
0
1
2
2
4
5

Αριθµός ΟΜ
17
72
12
2
0
0

(β)

Εικόνα 5. Κατανοµή ΟΜ στην περιοχή της
Κηφισιάς α) µε βάση τον δείκτη όχλησης
Α και β) ανάλογα µε τον αριθµό των
κάδων σε απόσταση ≤b=20 m από αυτές.
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Φοίνικας

Πίνακας 8. Τιµές δείκτη όχλησης Α για τις
ΟΜ στην περιοχή του Φοίνικα.
Τιµή Α Αριθµός OM
0-10,00
32
10,01-20,00
14
20,01-20,00
7
20,01-40,00
0
40,01-50,00
0
>50,01
3

(α)

Πίνακας 9. Αριθµός κάδων σε απόσταση
≤b=20m από τις ΟΜ στην περιοχή του
Φοίνικα.
Αριθµός κάδων Αριθµός ΟΜ
0
16
1
2
2
20
2
5
4
8
5
3
6
2

(β)

Εικόνα 6. Κατανοµή ΟΜ στην περιοχή
του Φοίνικα α) µε βάση τον δείκτη
όχλησης Α και β) ανάλογα µε τον αριθµό
των κάδων σε απόσταση ≤b=20 m από
αυτές.
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Κέντρο

Πίνακας 10. Τιµές δείκτη όχλησης Α για
τις ΟΜ στην περιοχή του Κέντρου.
Τιµή Α Αριθµός OM
0-10,00
147
10,01-20,00
4
20,01-20,00
0
20,01-40,00
0
40,01-50,00
0
(α)

Πίνακας 11. Αριθµός κάδων σε απόσταση
≤b=20m από τις ΟΜ στην περιοχή του
Κέντρου.
Αριθµός κάδων Αριθµός ΟΜ
0
50
1
74
2
20
2
7
4
0
5
0
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(β)

Εικόνα 7. Κατανοµή ΟΜ στην περιοχή του
Κέντρου α) µε βάση τον δείκτη όχλησης Α
και β) ανάλογα µε τον αριθµό των κάδων
σε απόσταση ≤b=20 m από αυτές.
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Άγιος Ιωάννης

Πίνακας 12. Τιµές δείκτη όχλησης Α για
τις ΟΜ στην περιοχή του Άγ. Ιωάννη.
Τιµή Α
0-10,00
10,01-20,00
20,01-20,00
20,01-40,00
40,01-50,00

Αριθµός ΟΜ
57
1
0
0
0
(α)

Πίνακας 13. Αριθµός κάδων σε απόσταση
≤b=20m από τις ΟΜ στην περιοχή του Άγ.
Ιωάννη.
Αριθµός κάδων Αριθµός ΟΜ
0
26
1
14
2
10
2
6
4
1
5
1

(β)

Εικόνα 8. Κατανοµή ΟΜ στην περιοχή του
Αγ. Ιωάννη α) µε βάση τον δείκτη όχλησης
Α και β) ανάλογα µε τον αριθµό των
κάδων σε απόσταση ≤b=20 m από αυτές.
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Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα
Στις Εικόνες 9 έως 10 παρουσιάζονται γραφικά τα αποτελέσµατα για το σύνολο των
µελετώµενων περιοχών.

Εικόνα 9. Κατανοµή των ΟΜ ανάλογα µε τον αριθµό των κάδων σε απόσταση ≤20 m
στο σύνολο των µελετώµενων περιοχών του Δήµου Καλαµαριάς.

Εικόνα 10. Διακύµανση των δεικτών όχλησης A και διευκόλυνσης C στις µελετώµενες
περιοχές του Δήµου Καλαµαριάς.
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Εικόνα 11. Διαχωρισµός κάδων σε κλάσεις ανάλογα µε την απόστασή αυτών dij=Χ από
την είσοδο της ΟΜ στο σύνολο των µετρήσεων.

Χαρτογραφική απεικόνιση των δεικτών όχλησης Α και διευκόλυνσης C σε ΓΣΠ
Για τον δείκτη όχλησης Α αντιστοιχίστηκε ένα χρώµα για κάθε µια από τις 6 κλάσεις
τιµών του σε κάθε οικοδοµή (0-10, 10.01-20 κ.ο.κ) και αντίστοιχα για τον δείκτη
διευκόλυνσης C ορίσθηκαν δυο χρώµατα, ανάλογα µε το αν η τιµή του ήταν µικρότερη
από το σηµείο διευκόλυνσης (b=50 m) ή όχι (ΝΑΙ-ΟΧΙ). Τέλος, η εισαγωγή των
περιγραφικών πληροφοριών, δηλαδή των δεδοµένων της έρευνας πεδίου, έγινε
επιλέγοντας ένα προς ένα τα οικόπεδα-κτίρια και προσθέτοντας τον κωδικό του δείκτη
όχλησης Α και τον κωδικό του δείκτη διευκόλυνσης C. Στις Εικόνες 12 έως 21 που
ακολουθούν, αναπαρίστανται γραφικά οι τιµές των δύο δεικτών για τις πέντε περιοχές
µελέτης του Δήµου Καλαµαριάς.
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Εικόνα 12. Χαρτογραφική απεικόνιση του δείκτη όχλησης Α για την περιοχή της Ν.
Κρήνης.

Εικόνα 13. Χαρτογραφική απεικόνιση του δείκτη διευκόλυνσης C για την περιοχή της Ν.
Κρήνης.
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Εικόνα 14. Χαρτογραφική απεικόνιση του δείκτη όχλησης Α για την περιοχή της
Κηφισιάς.

Εικόνα 15. Χαρτογραφική απεικόνιση του δείκτη διευκόλυνσης C για την περιοχή της
Κηφισιάς.
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Εικόνα 16. Χαρτογραφική απεικόνιση του δείκτη όχλησης Α για την περιοχή του
Φοίνικα.

Εικόνα 17. Χαρτογραφική απεικόνιση του δείκτη διευκόλυνσης C για την περιοχή του
Φοίνικα.
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Εικόνα 18. Χαρτογραφική απεικόνιση του δείκτη όχλησης Α για την περιοχή του
Κέντρου.

Εικόνα 19. Χαρτογραφική απεικόνιση του δείκτη διευκόλυνσης C για την περιοχή του
Κέντρου.
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Εικόνα 20. Χαρτογραφική απεικόνιση του δείκτη όχλησης Α για την περιοχή του Αγ.
Ιωάννη.

Εικόνα 21. Χαρτογραφική απεικόνιση του δείκτη διευκόλυνσης C για την περιοχή του
Αγ. Ιωάννη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

1.

1.1.

Παραδείγματα
συστημάτων
συλλογής
και
προσωρινής
αποθήκευσης απορριμμάτων σε χώρες του εξωτερικού
Ατομικά συστήματα συλλογής

Σύστημα συλλογής οικιακών απορριμμάτων ανά τετράγωνο
1.1.1.1 Παρίσι (Πληθυσμός 10.500.000)
Στο Παρίσι υπάρχουν διάφοροι τρόποι συλλογής απορριμάτων, όπως το σύστημα πόρτα –
πόρτα, (βλ. Κεφ. 1.1.3.1), η απόθεση σε προσδιορισμένα σημεία, (βλ. Κεφ. 1.2.1.1) και το
σύστημα με ραντεβού ή σινιάλο του υπαλλήλου καθαριότητας που αναφέρεται
παρακάτω.
Mε ραντεβού ή σήμα (π.χ. κορνάρισμα) «sur appel ou signalement»
Τα απορρίμματα και τα επικίνδυνα προϊόντα διαχειρίζονται στο σπίτι από τις υπηρεσίες
καθαριότητας κατόπιν ραντεβού με τα τμήματα καθαριότητας ή του δικτύου του Δήμου
του Παρισιού ή μετά από σήμα του υπαλλήλου καθαριότητας οι κάτοικοι φέρνουν τα
σκουπίδια στο όχημα το πρωί 6:00 – 8:00 και το μεσημέρι 12:00 – 14:00. 1
Σύστημα συλλογής οικιακών απορριμμάτων στο πεζοδρόμιο (curbside collection)

1.1.2.1 Σηάτλ (Πληθυσμός 563.374)
«Το Σηάτλ το 1987 αντιμετώπισε μια κρίση στη διαχείριση απορριμμάτων. Οι τελευταίες
δύο χωματερές, που έκλεισαν το 1983 και το 1986, είχαν γίνει υπερχρηματοδοτούμενες
περιοχές που θα κόστιζαν πάνω από $90 000 000 για να γίνουν περιβαλλοντικά ασφαλείς.
Η Υπηρεσία στερεών απορριμμάτων σκέφτηκε την αποτέφρωση των απορριμμάτων. Οι
κάτοικοι εξέφρασαν αμέσως την αντίθεση τους ανησυχώντας για τη μόλυνση του αέρα
και την τελική διάθεση της στάχτης. Η υπηρεσία ανταποκρίθηκε στις ανησυχίες των
πολιτών και χρησιμοποίησε την κρίση σαν μια ευκαιρία για να λανσάρει την ελάττωση
των απορριμμάτων και του προγράμματος ανακύκλωσης που δεν είχαν μέχρι τότε
επιχειρηθεί σε τόσο μεγάλη κλίμακα.

1

www.paris.fr
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Το σχέδιο του Σηάτλ το 1989 “On the road to recovery” περιείχε:
o παροχή ανακύκλωσης στο πεζοδρόμιο και συλλογή απορριμμάτων στην αυλή για
τους κατοίκους και απαγόρευση απορριμμάτων αυλής στα οικιακά απόβλητα.
o μείωση, ανακύκλωση, μετατροπή σε λίπασμα 60% των απορριμμάτων του 1998.
o απορρίμματα χωματερών σε ξηρές χωματερές
o υπολογίσιμη δομή για ενθάρρυνση της ανακύκλωσης.
o δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα έδειχνε στους πολίτες πως
να επιτύχουν μείωση των απορριμμάτων και στόχους ανακύκλωσης, και παροχή
εργαλείων για να το καταφέρουν.»2
1.1.2.2 Λονδίνο3 (Πληθυσμός 7.172.091)
Στο Λονδίνο εφαρμόζονται τρία βασικά συστήματα προσωρινής αποθήκευσης και
συλλογής, το σύστημα συλλογής στο πεζοδρόμιο, οι κάδοι σε συγκεκριμένες τοποθεσίες
και τα κέντρα συλλογής (MRF).
Σύστημα Συλλογής στο πεζοδρόμιο (Kerbside Collection)
Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει συλλογή από σπίτι σε σπίτι ανακυκλώσιμων υλικών. Ο
ιδιοκτήτης ξεχωρίζει τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα σε ειδικούς σάκκους ή κουτιά.
Συλλέγονται μερικές φορές ταυτόχρονα με τα οικιακά απορρίματα και μερικές φορές
ξεχωριστά.
Σύστημα συλλογής απορριμμάτων από πόρτα σε πόρτα
1.1.3.1 Παρίσι (Πληθυσμός 10.500.000)
«Τα οικιακά απορρίμματα αποθηκεύονται προσωρινά μέσα στις κατοικίες σε κάδους με
πράσινο καπάκι, και η συλλογή τους διενεργείται καθημερινώς. Το γυαλί συγκεντρώνεται
σε κάδους με άσπρο καπάκι και συλλέγεται μια φορά την εβδομάδα. Τα υπόλοιπα
ανακυκλώσιμα απορρίμματα (χαρτί‐χαρτόνι, πλαστικά) ρίπτονται σε κάδους με κίτρινο
καπάκι και εκκενώνονται μια φορά την εβδομάδα (ή και δύο σε κάποιες ζώνες).
Η συλλογή οικιακών απορριμμάτων γίνεται από πόρτα σε πόρτα, από 455 οχήματα,
προσαρμοσμένα στις γαλλικές προδιαγραφές και τους κανονισμούς ασφαλείας , υγιεινής
και θορύβου.»4

http://www.ci.seattle.wa.us/util/About_SPU/Garbage_System/index.asp
Sustainable Waste Management
Making Waste Work
A strategy for Sustainable Waste Management in England and Whales
John Gummer, Secretary of State for the Environment
William Hague, Secretary of State for Wales
4 www.paris.fr
2
3
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Σύστημα συλλογής απορριμμάτων από τις αυλές ή τα υπόγεια

1.1.4.1 Φραγκφούρτη (Πληθυσμός 652.000)
Στην Φραγκφούρτη η συλλογή των απορριμμάτων γίνεται στην πίσω αυλή του
ακαλύπτου, σε τρεις κάδους ανακύκλωσης. Τα οχήματα της ιδιωτικής υπηρεσίας
καθαριότητας έχουν κλειδιά από όλες τις πολυκατοικίες και μπορούν οι συλλέκτες να
βγαίνουν στον ακάλυπτο και να αδειάζουν τους κάδους αλλιώς ο διαχειριστής της
πολυκατοικίας είναι υποχρεωμένος να βγάζει τους κάδους έξω.
Στα προάστια της Φρανκφούρτης όπως π.χ. στο Offenbach οι κάδοι βρίσκονται σε ειδικούς
χώρους στα πεζοδρόμια και τα οχήματα διαθέτουν ειδικούς ρομποτικούς βραχίονες ώστε
να ανασηκώνουν τους κάδους και να τους αδειάζουν αυτόματα.
Σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες η ανακύκλωση των πλαστικών συσκευασιών, των
απορριμμάτων που αποσυνθέτονται βιολογικά, και των παλιών χαρτιών αποθηκεύονται
στο σπίτι και συλλέγονται κάθε 14 μέρες ενώ τα δοχεία των γυαλιών τοποθετούνται σε
δημόσιους χώρους. 5

5

FES Frankfurter Entsorgungs‐ und Service GmbH (Frankfurt refuse disposal and service company)
www.fes‐frankfurt.de
http://www.umweltbundesamt.de/index‐e.htm
http://www.bmu.de/english/soil_waste_water/aktuell/35018.php
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Εικόνα 1.1 Οδηγίες ανακύκλωσης της Φρακφούρτης μεταφρασμένες στα ελληνικά.
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1.1.4.2 Οσάκα – Ιαπωνία (Πληθυσμός 8.804.806)
Συστήματα συλλογής σε πολυώροφα κτίρια
«Από τον Απρίλιο του 1993, όταν πρόκειται για ένα πολυώροφο κτίριο (μια κατασκευή
με τρεις ή παραπάνω ορόφους και με 20 ή παραπάνω διαμερίσματα, με κάλυψη 2000 μ2
ή παραπάνω) η νέα νομοθεσία επιβάλλει στους ιδιοκτήτες να παρέχουν εγκαταστάσεις
συλλογής οικιακών απορριμμάτων και εξοπλισμού ανακύκλωσης με τις παρακάτω
προδιαγραφές:
Να έχουν σωστό μέγεθος και χωρητικότητα, και να μην αναμιγνύονται με άλλα
αντικείμενα.
Η κατασκευή πρέπει να είναι απλή και ασφαλής για την εκφόρτωση και τη συλλογή
και πρέπει να είναι σε μέρος βολικό για την εκφόρτωση και τη συλλογή.
Πρέπει να είναι σχεδιασμένη, έτσι ώστε τα απορρίμματα να μην διασκορπίζονται έξω
και να μην εκλύουν οσμές.
Πρέπει να να παρέχεται ύδρευση και αποχέτευση, εξαερισμός και εξοπλισμός
φωτισμού.»6

Εικόνα 1.2 Waste Collection Facilities

1.1.4.2 Σουηδία – Στοκχόλμη (Πληθυσμός 1.700.000)
Στη Σουηδία σύμφωνα με τον κανονισμό πρέπει να προβλέπονται χώροι μέσα ή δίπλα
στα κτίρια για την αποθήκευση των απορριμμάτων. Οι χώροι πρέπει να συμφωνούν με
την ποσότητα των απορριμμάτων, τη σύνθεση των απορριμμάτων, το σύστημα
διαχείρισης συλλογής και τη συχνότητα συλλογής. Οι αποθηκευτικοί χώροι, τα στόμια,
οι αγωγοί πρέπει να διατηρούνται καθαροί και να διατάσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε
να διευκολύνεται ο καθαρισμός. Τα στόμια απορριμμάτων και οι αγωγοί πεπιεσμένου
αέρα μπορούν να κλειδώνονται από τους σχετικούς χώρους αποθήκευσης. Για τα
απορρίμματα που αποσυντίθενται πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος ψύξης. Ο αγωγός
απορριμμάτων πρέπει να έχει κυκλική διατομή και μεγαλύτερη εσωτερική διάμετρο
6

http://www.city.osaka.jp/kankyojigyo/english/waste/waste_04.html
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από την μεγαλύτερη πλευρική διάσταση του ανοίγματος του στομίου. Ένα άνοιγμα
στομίου με διάμετρο μεγαλύτερη των 0.30 μ. πρέπει να προσαρμοστεί με μια μηχανή
ασφαλείας.
Οι διαδρομές μεταφοράς των απορριμμάτων πρέπει να διατάσσονται έτσι ώστε να
έχουν κλίση, πλάτος και ύψος έτσι ώστε η μεταφορά των τρόλεϊ και άλλου εξοπλισμού
να γίνεται βολικά και χωρίς κανένα κίνδυνο. Ηλεκτρικό φως, ράμπες, χώροι στάσης,
και επαρκείς καθαροί χώροι μπροστά από πόρτες πρέπει να παρέχονται.
Οι χώροι αποθήκευσης δεν πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε η μεταφορά
απορριμμάτων να πρέπει να γίνεται μέσα από χώρους όπου οι άνθρωποι είναι
παρόντες παρά αραιά, ή όπου αποθηκεύεται φαγητό. Ούτε πρέπει να τοποθετούνται
έτσι ώστε δύσοσμα απορρίμματα να πρέπει να μεταφέρονται από δημόσιους χώρους
άμεσα γειτονικά σε κατοικίες ή κτίρια εργασιών.
Χώροι και διατάξεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να σχεδιάζονται έτσι
ώστε οι διαφορετικοί τύποι απορριμμάτων να μπορούν να αποθηκευτούν και να
συλλεχθούν ξεχωριστά. Είναι πιθανό για τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα και για τα
ογκώδη απορρίμματα να αποθηκεύονται και να διαχειρίζονται χωριστά.7
Ο κανονισμός επιβάλλει στους κατοίκους των παλιών κτιρίων (πριν το 1977) να έχουν
ένα χώρο για την αποθήκευση των απορριμμάτων μέσα στα κτίρια που να είναι
εύκολα και ασφαλώς προσβάσιμος από τους υπαλλήλους του δήμου και να
ενημερώνουν τις υπηρεσίες καθαρισμού για κάθε αλλαγή στην διάταξη του κτιρίου. 8
1.1.4.3 Παρίσι (Πληθυσμός 10.500.000)
Οδηγίες προς τους κατοίκους για τοποθέτηση των χώρων αποθήκευσης απορριμμάτων
μέσα στα κτίρια κατοικιών (Φυλλάδια του Δήμου, Διεύθυνση Προστασίας του
Περιβάλλοντος)
Από το 2002 όλα τα διαμερίσματα του δήμου του Παρισιού διαμορφώθηκαν ώστε να
συμπεριλάβουν τις διαδικασίες ανακύκλωσης. Ξεκίνησε μια καμπάνια ενημέρωσης
των πολιτών και υποστήριξης του με οδηγίες ανακαίνισης υπαρχόντων κτιρίων ώστε η
ανακύκλωση να γίνεται μέσα στις κατοικίες. Το πρόγραμμα αυτό ενσωματώθηκε στο
πολεοδομικό σχέδιο του Παρισιού και ειδικά φυλλάδια με οδηγίες ανακαίνισης και
συγκεκριμένα κοστολόγια εργασιών είναι στη διάθεση των κατοίκων της πόλης ανά
πάσα στιγμή.
Για την υλοποίηση του προγράμματος ήταν απαραίτητος ο επαναπροσδιορισμός της
διάταξης των χώρων ισογείου και υπογείου των κτιρίων του Παρισιού με κύριο
γνώμονα την δημιουργία κατάλληλων χώρων καθαριότητας.

Building regulations, Mandatory provisions and General Recommendations
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=1697
8 Swedish Legislation
The Planning and Building Act. The Act on Technical Requirements for Construction Works, etc. The Environmental
Code. Current wording June 1st 2004
7
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Τρεις βασικοί τρόποι προτείνονται:
o Η ανανέωση του χώρου καθαριότητας
o Η αναδιαμόρφωση ενός υπάρχοντος χώρου σε χώρου καθαριότητας
o Η δημιουργία μιας ειδικής διαχείρισης
Κύριες συστάσεις
o

o

o
o

o
o
o

Να μελετηθεί το σύνολο της ροής των απορριμμάτων των κατοίκων: οικιακά
απορρίμματα, ανακυκλώσιμα προϊόντα, γυαλί, ογκώδη απορρίμματα.
Διευκόλυνση της ανακύκλωσης, εύνοια της εγγύτητας των κάδων για τους
κατοίκους, της προσβασιμότητα τους, του φιλικού χαρακτήρα τους.
Διευκόλυνση της διαχείρισης των κάδων.
Εύνοια της υγιεινής, της καθαριότητας και της ασφάλειας για τους χρήστες
όπως και για το προσωπικό του δήμου.
Προσοχή στην οικονομία ενέργειας: εξοικονόμηση φωτός, απώλεια ζέστης.
Ενσωμάτωση στη σκέψη, του ζητήματος των απορριμμάτων με όγκο.
Σε συνεργασία με τις τοπικές υπηρεσίες καθαριότητας να δοθεί η απαραίτητη
πληροφορία και η σήμανση ώστε το σύστημα να είναι κατανοητό από τους
κατοίκους.

Η φύση της διαχείρισης θα επιλεχθεί με βάση
o Τη νομοθεσία
o Τη διαμόρφωση των κοινών συμφέροντων
o Τον αριθμό των κατοίκων
o Τις διοικητικές επιφυλάξεις της καθημερινής συντήρησης και διαχείρισης
o Την ευαισθησία του τόπου σε προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας.
o Τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κάδους για τους κατοίκους
o Το κόστος
Παραδείγματα υλοποίησης
Α) Ανακαίνιση υπάρχοντος χώρου
Γενικό πλαίσιο
Ο υπάρχων χώρος επιτρέπει την αποθήκευση του συνόλου των κάδων αλλά απαιτεί
ανακαίνιση.
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Εικόνα 1.3 Κάτοψη παραδείγματος ανακαίνισης υπάρχοντος χώρου
Τεχνικές οδηγίες
Πρόβλεψη προδιαγραφών:
o Ύδρευση
o Εκκένωση
o Εξαερισμό
o Επαρκή φωτισμό
o Πυράντοχη πόρτα με κλειδαριά
o Νέα βαφή
o Πλακόστρωση στο δάπεδο

Εικόνα 1.4 Παράδειγμα ανακαίνισης υπάρχοντος χώρου
Πληροφορίες
Πρόβλεψη για την τοποθέτηση αφισών πάνω από τους κάδους με οδηγίες
ανακύκλωσης από τις υπηρεσίες καθαριότητας του δημοτικού διαμερίσματος
Δυνατά σημεία
Αυτή η λύση δεν προϋποθέτει την αλλαγή των συνηθειών των κατοίκων.
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Πραγματοποιούμενες εργασίες
o Νέος φωτισμός, βαφή, πλακόστρωση δαπέδου και τοίχου, πυράντοχη πόρτα με
κλειδαριά, εγκατάσταση σημείου ύδρευσης, εκκένωσης, εξαερισμού.
o Ανα‐επίστρωση, πλακόστρωση δαπέδου, βαφή δαπέδου και οροφής 1000 με 2000
ευρώ
o Φωτισμός, εγκατάσταση σημείου ύδρευσης, εκκένωσης, εξαερισμού 1000 με 2500
ευρώ
o Πρόσβαση, πυράντοχη πόρτα με κλειδαριά 1000 με 2000 ευρώ
Β) Αναδιαμόρφωση ενός χώρου

Εικόνα 1.5 Κάτοψη παραδείγματος αναδιαμόρφωσης ενός χώρου
Γενικό πλαίσιο
Ο υπάρχων χώρος δεν επιτρέπει την αποθήκευση του συνόλου των κάδων. Η
αντιμετώπιση αυτή εκμεταλλεύεται έναν άχρηστο χώρο για τη δημιουργία ενός
καινούργιου χώρου καθαριότητας ή ενός χώρου αποθήκευσης για τους συνοδευτικούς
κάδους.
Τεχνικές οδηγίες
o Διευθέτηση των κάδων σε επαρκή όγκο για κάθε ροή απορριμμάτων: οικιακά
απορρίμματα , γυαλί, άλλα ανακυκλώσιμα προϊόντα.
o Πρόβλεψη προδιαγραφών:
o Ύδρευση
o Εκκένωση
o Εξαερισμό
o Επαρκή φωτισμό
o Πυράντοχη πόρτα με κλειδαριά
o Νέα βαφή
o Πλακόστρωση στο δάπεδο
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Εικόνα 1.6 Παραδείγματα αναδιαμόρφωσης ενός χώρου
Πληροφορίες
Παρουσίαση στους κατοίκους με κάθε μέσο (αφίσες, σήμανση εγγύτητας), τον ακριβή
καθορισμό του νέου χώρου, τις συνθήκες πρόσβασης, και τις συμβουλές ανακύκλωσης.
Δυνατά σημεία
Η εγκατάσταση παραμένει στο κτίριο χωρίς να χρειάζεται νέα κατασκευή.
Παρατηρήσεις
Να λαμβάνονται υπόψη στην διάταξη οι περιορισμοί της διαχείρισης, κυρίως
διευκολύνοντας την πρόσβαση και την κυκλοφορία κατά την είσοδο και την έξοδο των
κάδων. Να επιλέγεται, αν είναι δυνατόν, το νέο δωμάτιο ευνοώντας την πρόσβαση και
την εγγύτητα στο σύνολο των κατοίκων.
Πραγματοποιούμενες εργασίες
o Ενίσχυση φωτισμού, βαφή τοίχου και οροφής, πλακόστρωση δαπέδου και
τοίχου, πλίνθοι στα στόμιο εκκένωσης, πυράντοχη πόρτα με κλειδαριά,
εγκατάσταση σημείου ύδρευσης, εκκένωσης, εξαερισμού.
o Ανα‐επίστρωση, πλακόστρωση δαπέδου, βαφή δαπέδου και οροφής 1000 με 2000
ευρώ
o Φωτισμός, εγκατάσταση σημείου ύδρευσης, εκκένωσης, εξαερισμού 1000 με 2000
ευρώ
o Πρόσβαση, πυράντοχη πόρτα με κλειδαριά 1000 με 2000 ευρώ
Γ) Οπές στους τοίχους

Εικόνα 1.7 Παραδείγματα οπών στους τοίχους
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Γενικό πλαίσιο
Σε κάθε τύπο δωματίου, είναι πιθανή και επιθυμητή η εγκατάσταση οπών στους
τοίχους ώστε να περιορισθεί η πρόσβαση στους χώρους καθαριότητας στους φύλακες.
Αυτή η λύση προτείνεται σε περιπτώσεις που τα δωμάτια παρουσιάζουν προβλήματα
υγιεινής ή ασφάλειας. Η πρόσβαση στις οπές μπορεί να τοποθετείται είτε στο
εσωτερικό είτε στο εξωτερικό του κτιρίου αναλόγως.
Τεχνικές συμβουλές
Να υπάρχει στη διάθεση των κατοίκων μια οπή ανά τύπο απορριμμάτων,
αναγνωρίσιμη από τη σήμανση (χρωματικοί κώδικες, συμβουλές ανακύκλωσης κτλ.)
Ανάγκη για το φύλακα ή την υπηρεσία καθαριότητας να πραγματοποιεί περιστροφές
των κάδων πριν την αναχώρηση. Πρόβλεψη μιας πορείας (πεζής) για τη διευκόλυνση
της πρόσβασης.

Εικόνα 1.8 Κατόψεις εγκαταστάσεως οπών στους τοίχους
Δυνατά σημεία
Αυτή η λύση έχει το προνόμιο μιας εύκολη πρόσβασης για τους κατοίκους (εγγύτητα
στις κατοικίες, ίσως και στους διαδρόμους). Είναι μια πρακτική λύση, προσαρμόσιμη σε
διαφορετικούς τύπους κατοικίας. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μία ή περισσότερες ροές
απορριμμάτων.
Παρατηρήσεις
o Απαιτείται προσοχή στην καθαριότητα του χώρου γύρω από τις οπές. Να
υπολογίζεται η περιστροφή των κάδων κατά την είσοδο και έξοδο τους από το
δωμάτιο.
o Να υπάρχει πρόβλεψη κοντινού δωματίου για τα αντικείμενα που δεν χωράνε
στις τρύπες.
Πραγματοποιούμενες εργασίες
Τρύπημα των τοίχων, εγκατάσταση των οπών, κλείσιμο των δωματίων.
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Κόστος κατασκευής: διαφέρει ανάλογα με το γενικό πλαίσιο.
Δ) Αποθήκευση στο υπόγειο

Εικόνα 1.9 Παράδειγμα αποθήκευσης στο υπόγειο
Γενικό πλαίσιο
Όταν δεν υπάρχει χώρος για ένα δωμάτιο στο ισόγειο, προσβάσιμο στους κατοίκους, ή
αν το υπάρχον δωμάτιο δεν επιτρέπει την αποθήκευση των κάδων μίας ή
περισσοτέρων ροών, μπορούμε να εγκαταστήσουμε οπές σε έναν τοίχο με ένα
δακτύλιο που οδηγεί τα απορρίμματα στους κάδους στο υπόγειο, ή στο χώρο
στάθμευσης. Αυτή η λύση μπορεί να πραγματοποιηθεί και στο εξωτερικό του κτιρίου
με ένα στόμιο εκκένωσης σε μια αυλή, ένα κήπο ή ένα χώρο στάθμευσης.
Τεχνικές συμβουλές
Να υπάρχει στη διάθεση των κατοίκων μια οπή ανά τύπο απορριμμάτων,
αναγνωρίσιμη από τη σήμανση (χρωματικοί κώδικες, συμβουλές ανακύκλωσης κτλ.)
Ανάγκη για το φύλακα ή την υπηρεσία καθαριότητας να πραγματοποιεί περιστροφές
των κάδων πριν την αναχώρηση. Πρόβλεψη μιας πορείας (πεζής) για τη διευκόλυνση
της πρόσβασης
Προσοχή, μια ράμπα πρόσβασης ή ένας ανελκυστήρας είναι αναγκαία συνθήκη για τη
διαχείριση των κάδων μέχρι το σημείο της συλλογής.
Πληροφορίες
Οι οδηγίες ανακύκλωσης που αντιστοιχούν σε διαφορετικό τύπο απορριμμάτων
επαναλαμβάνονται στις οπές. Η διάταξη πρέπει να γίνεται στο πέρασμα των κατοίκων
που πρέπει να έχουν προειδοποιηθεί για την αλλαγή του σημείου αποθήκευσης των
απορριμμάτων.
Δυνατά σημεία
Αυτή η λύση είναι μια πρωτότυπη και αισθητική εναλλακτική που επιτρέπει την
επίλυση των δυσκολιών αποθήκευσης για ένα μεγάλο αριθμό κατοικιών και για όλους
του τύπους ροής.
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Παρατηρήσεις
Κάποιοι υπολογιστικοί παράμετροι ενσωματώνονται στη σύλληψη του σχεδιασμού:
προσαρμογή περιστροφής των κάδων κάτω από τα στόμια εκκένωσης, έξοδος των
κάδων με ανελκυστήρα ή ρυμούλκηση για παρουσίαση στη συλλογή.
Πρόβλεψη ενός δωματίου για τα αντικείμενα που δε χωράνε στις οπές.
Πραγματοποιούμενες εργασίες
Οπές: τρύπημα των τοίχων ή των δαπέδων (αν το δωμάτιο είναι στο υπόγειο), κλείσιμο
των δωματίων.
Στόμια εκκένωσης: Τρύπημα του δαπέδου, πολλοί προμηθευτές προτείνουν τρόπους με
ή χωρίς καπάκι.
Κόστος κατασκευής
Τρύπα ανάλογα με τον προμηθευτή 500 με 1000 ευρώ
Δακτύλιος
ανάλογα με τον τόπο
Στόμια εκκένωσης
ανάλογα με τον τόπο
Εργασίες κατεδάφισης
ανάλογα με τον τόπο
Ε) Διατάξεις στο εξωτερικό του κτιρίου

Εικόνα 1.10 Παράδειγμα αποθήκευσης στο εξωτερικό του κτιρίου

Γενικό πλαίσιο
Οι κοινόχρηστοι χώροι στο εσωτερικό του κτιρίου δεν επιτρέπουν την αποθήκευση του
συνόλου ή μέρους των κάδων. Συνεπώς αναζητείται λύση στο εξωτερικό του κτιρίου:
κατασκευή υπόστεγου ή μια μονάδα σε τομή.
Τεχνικές συμβουλές
o Επιλογή μιας χωροθέτησης που να ευνοεί την εγγύτητα για τους κατοίκους.
o Να ληφθεί υπόψη η διαχείριση των κάδων έως το σημείο της συλλογής.
o Ενημέρωση των διοικητικών αρχών (άδεια κατασκευής).
o Σταθεροποίηση του χώρου με μια επίστρωση ασφάλτου ή με μια στρώση
σκυροδέματος.
o Εγκατάσταση σημείου νερού και εκκένωσης.
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Εικόνα 1.11 Παραδείγματα αποθήκευσης στο εξωτερικό του κτιρίου

Πληροφορίες
Τα καπάκια των κάδων θα πρέπει να έχουν χρώματα που ανταποκρίνονται στους
διαφορετικούς τύπους απορριμμάτων με οδηγίες για την ανακύκλωση.
Τοποθέτηση της εγκατάστασης στο πέρασμα των κατοίκων και προειδοποίηση για την
αλλαγή του σημείου αποθήκευσης.
Δυνατά σημεία
Γρήγορο στην εγκατάσταση, εύκολο στη συντήρηση, αυτή η λύση τοποθέτησης των
κάδων στο εξωτερικό δεν απαιτεί αλλαγή του υπάρχοντος κτιρίου. Κάποια προϊόντα
είναι εύκολα στη συναρμολόγηση και στη μεταφορά και παρουσιάζουν αντίσταση στο
χρόνο και στις διαβρώσεις.
Παρατηρήσεις
Μπορεί να αποτελέσει μια οπτική ενόχληση, παρουσιάζοντας κινδύνους συσσώρευσης
απορριμμάτων στο κοντινό χώρο. Πρόβλεψη ενός δωματίου για αντικείμενα που δε
χωράνε στα ανοίγματα.
Πραγματοποιούμενες εργασίες
o Σταθεροποίηση του χώρου με μια επίστρωση ασφάλτου ή
σκυροδέματος.
o Εγκατάσταση σημείου νερού και εκκένωσης.
Κόστος κατασκευής
o Κάλυμμα χωρίς υποχώρηση
o Προκατασκευασμένο έπιπλο για 1 κάδο με 2 τροχούς
o Προκατασκευασμένο έπιπλο για 1 κάδο με 4 τροχούς
ευρώ κάδους με 2 τροχούς
ΣΤ) Χρήση ενός υπάρχοντος κοιλώματος αποθήκευσης
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με μια στρώση

100 ευρώ
750 με 1500 ευρώ
1000 με 2000
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Εικόνα 1.12 Παράδειγμα χρήσης ενός υπάρχοντος κοιλώματος

Γενικό πλαίσιο
Αν το δωμάτιο δεν επιτρέπει την αποθήκευση των κάδων, ή αν δεν υπάρχει δωμάτιο
και οι κάδοι αποθηκεύονται στο διάδρομο ή στον προθάλαμο του κτιρίου. Εδώ
απαιτείται μια λύση που να αφορά τις μικρές συλλογές δεδομένου ενός αριθμού
περιορισμών των κάδων. Η πρόταση αυτή περιέχει την μεγέθυνση του χώρου
αποθήκευσης σε συνήθεις αποστάσεις ώστε να επιτρέπει τη διάθεση ενός κάδου ανά
τύπο απορριμμάτων.
Τεχνικές συμβουλές
o Να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι φωτιάς και υγιεινής, πιο ευαίσθητοι σε
κοινόχρηστους χώρους.
o Πρόβλεψη εξαερισμού και φωτισμού.
o Πρόβλεψη ενός χώρου για το πλύσιμο των κάδων.
o Να λαμβάνονται υπόψη οι διαστάσεις των κάδων και οι εργονομικοί
περιορισμοί.
Πληροφορίες
Πρόβλεψη πάνω από τους κάδους να τοποθετηθούν αφίσες με οδηγίες για την
ανακύκλωση από τις υπηρεσίες καθαριότητας.
Δυνατά σημεία
Η διάταξη μένει κοντά στις κατοικίες. Είναι μια εναλλακτική λύση για τα στενά κτίρια,
σε μήκος, χωρίς αυλή ή άλλους κοινόχρηστους προσβάσιμους χώρους.
Παρατηρήσεις
Η διάταξη αυτή μπορεί να αποτελέσει οπτική ενόχληση για τους κατοίκους. Το σύνολο
των κάδων θα είναι το αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής.
Πραγματοποιούμενες εργασίες
Ενίσχυση φωτισμού, βαφή τοίχων και οροφής, δημιουργία εξαερισμού. Εργασίες
τοιχοποιίας.
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Κόστος κατασκευής
Ενίσχυση φωτισμού
Συντήρηση τοπικής υγρασίας (IP LOCAL HUMIDE)
400 ευρώ
Βαφή
180 με 250 ευρώ
Εργασίες κατεδάφισης

Εικόνα 1.13 Παράδειγμα χρήσης ενός υπάρχοντος κοιλώματος

Ζ) Πρόσβαση των κάδων από ένα διπλανό κτίριο

Εικόνα 1.14 Παράδειγμα πρόσβασης των κάδων από ένα διπλανό κτίριο
Συμβουλές διαχείρισης
Ο χώρος πρέπει να είναι καθαρός, με μια καλή πρόσβαση και στο πέρασμα των
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κατοίκων. Η πληροφόρηση των χρηστών πρέπει να προβλέπεται στους κοινόχρηστους
χώρους και στο δωμάτιο.
Για να εξασφαλίσουμε τις καλές συνθήκες της ανακύκλωσης στο εσωτερικό του
δωματίου, πρέπει να βάλουμε τον πράσινο κάδο των οικιακών απορριμμάτων κοντά
στην πρόσβαση.
Κάθε κτίριο πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ένα δωμάτιο περίκλειστο και με εξαερισμό
για την αποθήκευση των οικιακών απορριμμάτων πριν από τη μεταφορά τους.
Γενικό πλαίσιο
Περισσότερα κτίρια μιας ίδιας ή διαφορετικών νομικών ενοτήτων (συν‐ιδιοκτησίες,
ενοικιαζόμενα, εμπορικά) ομαδοποιούνται ώστε να διαχειριστούν από κοινού τα
απορρίμματα τους, την αποθήκευση και την είσοδο και την έξοδο των κάδων.
Πραγματοποιούμενες εργασίες
Προσδιορίζεται ανάλογα με τη περίπτωση, ο κανόνας της άδειας πρόσβασης στους
κάδους σε μια γειτονική ιδιοκτησία.
Πληροφορίες
Μια σήμανση που να δείχνει την πορεία μέχρι τους κάδους είναι απαραίτητη. Θα
σχηματοποιήσει το διάλογο ανάμεσα στις δύο ιδιοκτησίες και θα ενημερώσει για την
νέα στρατηγική. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται αφίσες και οδηγίες
ανακύκλωσης από τις υπηρεσίες καθαριότητας.
Δυνατά σημεία
o Βελτίωση του χώρου
o Μείωση του κόστους εξόδου και καθαρισμού των κάδων.
Παρατηρήσεις
Η διαχείριση των κτιρίων πρέπει να γίνεται στην αρχή του σχεδίου ώστε να
αντιμετωπίζονται η νομική πραγματοποιησιμότητα, και για να γίνεται η
διαπραγμάτευση της τοποθέτησης των κάδων και των συνθηκών πρόσβασης.
1.1.5 Σύστημα συλλογής απορριμμάτων με απόθεση σε αγωγό σε κάθε όροφο
που καταλήγει στο υπόγειο
1.1.5.1 Μιλάνο (Πληθυσμός 4.280.820) 9

Τα στερεά οικιακά απορρίμματα που συλλέγονται στο εσωτερικό των κατοικιών, από
τις σκάλες και γενικά από χώρους κατοικήσιμους και από προσαρτημένους
περίφραχτους χώρους, πρέπει να είναι χωρισμένα από τους κατοίκους σε κάδους
αντιστοίχως, που είναι τοποθετημένοι σε χώρους που περιγράφει το ακόλουθο άρθρο.
Στις καινούργιες κατασκευές πρέπει να έχουν μελετηθεί χώροι για την περισυλλογή
των απορριμμάτων προς ανακύκλωση που να εγγυούνται την ευπρέπεια του κτιρίου
9

www.communedimilano.it, Κτιριοδομικός Κανονισμός
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και του γύρω χώρου. Τέτοιοι χώροι δεν προσμετρούνται στην επιφάνεια δόμησης.
Οι αγωγοί απορριμμάτων απαγορεύονται στα καινούργια κτίρια. (Στα παλιά κτίρια
υπήρχε σε κάθε όροφο ένα άνοιγμα στον τοίχο από όπου πετούσες τα απορρίμματα σε
ένα κανάλι εντοιχισμένο που κατέληγε στο υπόγειο.). Οι αγωγοί αυτοί μπορούν να
γίνουν αποδεκτοί στα καινούργια κτίρια αν το ζητήσει κάποιος για συγκεκριμένους
λόγους και να ακολουθήσει τους παρακάτω κανόνες.
Α) Αυτοί οι αγωγοί να είναι τοποθετημένοι έξω από τα διαμερίσματα (σε μπαλκόνια,
σκάλες κ.τ.λ.)
Β)Να είναι τα απορρίμματα μέσα σε σακούλες έτσι ώστε να μην διαχέονται στον
αγωγό.
Γ)Να είναι τουλάχιστον ένας αγωγός για κάθε 500 τ.μ. εξυπηρετούμενης επιφάνειας.
Αν αυτός ο αγωγός καταλήγει σε δύο χώρους συλλογής μπορεί να εξυπηρετήσει και
1000 τ.μ. 10
Τα κτίρια θα πρέπει να έχουν ένα χώρο αποκλειστικά για τη συλλογή των οικιακών
απορριμμάτων
Ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος από όλους ακόμα και από
αναπήρους και να είναι τόσο μεγάλος ώστε να μπορούν να αποθηκεύουν ποσότητα
απορριμμάτων όχι λιγότερη από 4,50 λίτρα για κάθε κάτοικο του κτιρίου. Η
ακεραιότητα του κάδου πρέπει να είναι εγγυημένη μέσα στο χώρο αλλά και κατά τη
μεταφορά του στο χώρο συλλογής.11

12

Ο χώρος πρέπει να έχει:

Α)
Ελάχιστο ύψος 2μ. Και επιφάνεια επαρκή (Βλέπε προηγούμενο άρθρο) αλλά
σίγουρα όχι μικρότερο από 2 τ.μ.
Β)
Πόρτα μεταλλική 1,00 χ1,80
Γ)
Πάτωμα και τοίχους με τελειώματα καμπυλωμένα με χρήση υλικών λείων και
βαμμένων με βερνίκια αδιάβροχα που να μπορούν να πλυθούν.
Δ)
Πύργο αεραγωγού σε απόσταση τουλάχιστον 10 μ. Από οποιοδήποτε άνοιγμα
κατοικίας σε περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένος ο χώρος αυτός στο κτίσμα,
διαφορετικά ο αεραγωγός να βγαίνει από την κορυφή της στέγης.
Ε)
Πιθανότητα σύνδεσης με βρύση όπου να μπορεί να συνδεθεί μηχανή
αποσυμφόρησης αποχέτευσης
Ζ)
Ο χώρος να έχει αποχέτευση (σιφόν)
Η)
Προστασία του χώρου από έντομα
1.1.5.2 Τορίνο
Από 15/01/2005 είναι υποχρεωτικό στα καινούργια κτίρια αλλά και στα παλιά που
κάνουν ανακαίνιση να έχουν χώρους στο ισόγειο ή στο υπόγειο που να είναι
προσβάσιμοι κατευθείαν από το δρόμο όπου θα τοποθετούνται αποκλειστικά οι κάδοι
www.communedimilano.it, Κτιριοδομικός Κανονισμός, Άρθρο 59 (Υποχρεωτικό)
www.communedimilano.it, Κτιριοδομικός Κανονισμός, Άρθρο 60 (Χώρος Ντεπόζιτο)
12 www.communedimilano.it, Κτιριοδομικός Κανονισμός, Άρθρο 61 (Χώρος Συλλογής)
10
11
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με τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα. Τέτοιοι χώροι μπορούν να είναι κατασκευασμένοι
και στις αυλές των κτιρίων.13
1.1.5.3
Ιsola System: Υπόγειο σύστημα
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.14

για

συλλογή

ανακυκλώσιμων

και

μή

Εικόνα 1.15 Σύστημα Isola (www.isola.cc)

13
14

Commune Di Torino, www.comune.torino.it
www.isola.cc
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Εικόνα 1.16 Σύστημα Isola (www.isola.cc)
Το σύστημα Isola αποτελείται από υπόγεια κέντρα αποθήκευσης μονής τροφοδοσίας
που επιτρέπουν την διάθεση ψηφιακής παρακολούθησης εώς και έξι διαφορετικών
τύπων απορριμμάτων. Κάθε κέντρο αποθήκευσης έχει το δικό υπολογιστή που
χειρίζεται από μια οθόνη επαφής, που συνδέεται ασύρματα με ένα κεντρικό
υπολογιστή επιτρέποντας την επεξεργασία της πληροφορίας που σχετίζεται με τη
διαφοροποιημένη διάθεση απορριμμάτων.
Το σύστημα ΙSOLA παρέχει μια αξιόπιστη κα οικονομική εναλλακτική για τον
παραδοσιακό τρόπο πόρτα‐πόρτα και για τα οικιακά συστήματα κάδων συλλογής.
Εκτός από το χαμηλό κόστος διαχείρισης το σύστημα αυτό έχει τα παρακάτω
σημαντικά πλεονεκτήματα.
Βελτιώνει την υπηρεσία συλλογής απορριμμάτων και χαμηλώνει το κόστος
διαχείρισης.
Είναι συμβατό με τους νέους Ιταλικούς και Ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς που
προτείνουν να πληρώνει ο χρήστης για τα απορρίμματα που παράγει και παραδίδει
Επαναφέρει τον αρχικό χαρακτήρα του αστικού περιβάλλοντος απελευθερώνοντας το
από κάδους απορριμμάτων στην επιφάνεια των δρόμων.
Επηρεάζει την αστική υγιεινή και το περιβάλλον με ένα πιο αποδεκτό τρόπο.
Πιο ειδικά:
H συλλογή βελτιώνεται γιατί κάθε κάδος του συστήματος ISOLA αδειάζεται μόνο όταν
είναι τελείως γεμάτος. Το μηχάνημα μετράει τον όγκο και το βάρος των απορριμμάτων
και συμπιέζει τα απορρίμματα, στο 1/5 τα μη ανακυκλώσιμα, στο 1/8 το πλαστικό και
στο ½ το χαρτί. Η δράση γίνεται στο ισόγειο χωρίς να απαιτείται προσπάθεια ούτε και
να υπάρχει κίνδυνος για τον χρήστη αφού δεν αφήνει ανοιχτό χώρο που θα μπορούσε
218
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να εγκλωβίσει τους περαστικούς ή τους χρήστες.
Το μηχάνημα μπορεί να αναγνωρίσει την ταυτότητα του χρήστη, να καταγράψει ώρα,
ημερομηνία, τύπο απορριμμάτων, όγκο, βάρος, τοποθεσία παράδοσης και νούμερο
αποθηκευτικού χώρου.
Οι κάδοι τοποθετούνται υπόγεια και κρύβονται από την όψη των δρόμων
Η υπόγεια αποθήκευση δημιουργεί καλύτερες συνθήκες λόγω της χαμηλής
θερμοκρασίας.
Ο χρήστης μπορεί να φέρει τα απορρίμματα όποια ώρα θέλει.
Ο χρήστης χρησιμοποιεί μια οθόνη και επικοινωνεί με το σύστημα στη γλώσσα της
επιλογής του.
Ο χρήστης δεν έρχεται σε επαφή με κανένα μέρος του εξοπλισμού που αγγίζει τα
απορρίμματα. Ο τροφοδότης ανοίγει και κλείνει αυτόματα.
Το μηχάνημα είναι γρήγορο στην εφαρμογή.
Το άνοιγμα τροφοδοσίας βρίσκεται 80 εκ. πάνω από το δάπεδο για να διευκολύνει το
χρήστη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τους ανάπηρους.
Κάθε συλλέκτης ISOLA εξυπηρετεί 300 χρήστες. Μπορεί να αδειαστεί από κανονικά
φορτηγά.
Το σύστημα τοποθετείται σε μέρος κοντινό στους χρήστες. (όχι μεγαλύτερη απόσταση
από 150 μ. από τα σπίτια τους. )
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ιστορικά κέντρα πόλεων.

Σύστημα συλλογής απορριμμάτων με πεπιεσμένο αέρα
Automated Vacuum Assisted Collection
Pneumatic collection system
1.1.6.1 Νέα Υόρκη (Πληθυσμός 19.227.088)
Roosevelt Island (automated vacuum assisted collection)
Αυτοματοποιημένο σύστημα συλλογής με αντλίες στο Roosevelt Island15

15

The Works: Anatomy of a City, Kate Ascher, The Penguin Press, New York 2005, p. 184- 203
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Εικόνα 1.17 Σύστημα συλλογής με πεπιεσμένο αέρα (Νησί Ρούσβελτ, Νέα Υόρκη) Kate
Ascher – Anatomy of a City
Σχεδιασμένο να χειρίζεται απορρίμματα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές βασίζεται σε
μια σειρά από κεκλιμένους αγωγούς εκφόρτωσης που τρέχουν κατακόρυφα στα υψηλά
κτίρια του νησιού και συνδέονται με ένα σωλήνα 20 ιντσών που τρέχει κάτω από το
νησί. Φυγόκεντρες τουρμπίνες τραβούν τα απορρίμματα στα 60 mph διαμέσου μιας
αντλίας σε μια κεντρική εγκατάσταση συλλογής, συμπίεσης, κιβωτιοποίησης.
Επανδρωμένο από εννέα τμήματα εργαζομένων Υγιεινής, το σύστημα έχει την
ικανότητα να συλλέγει απορρίμματα από 20.000 ανθρώπους, καθιστώντας το, το
μεγαλύτερο από μόνο 10 τέτοια συστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. (Ένα υπάρχει στην
Disney World.) Σήμερα επεξεργάζεται 8 τόνους κάθε μέρα, καθώς είναι σχεδιασμένη η
επέκταση σε εννέα νέα κτίρια διαμερισμάτων στο νησί.
1.1.6.2 Κοπενχάγη, Δανία (Πληθυσμός 490.000 ή 5,316 κάτοικοι ανά km2)
Κανονισμοί οικιακών απορριμμάτων στην πόλη της Κοπενγχάγης
(Regulation on household waste in the city of Copenhagen)16
Σύμφωνα με τους κανονισμούς αυτούς οι ιδιοκτήτες έχουν τη ευθύνη να διαχωρίζουν
τα απορρίμματα στην κατοικία τους με συγκεκριμένες οδηγίες και να τα τοποθετούν
σε συγκεκριμένα είδη εξοπλισμού για το συγκεκριμένο σκοπό. Είναι υποχρεωμένοι να
φέρουν τα οικιακά απορρίμματα χωρίς απορρίμματα φαγητού σε τοποθεσίες των
υπηρεσιών του δήμου με βάση τους κανόνες του χώρου.
Υπάρχουν δοκιμαστικά πλάνα διαχείρισης απορριμμάτων σε τμήματα ή σε ολόκληρη
16

www.mst.dk/waste
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την πόλη, στα οποία ο κάτοικος πρέπει να συμμετέχει σύμφωνα με τις οδηγίες της
διεύθυνσης.
Δεν επιτρέπεται στους κατοίκους να χειρίζονται τα απορρίμματα μόνοι τους όπως με
κάψιμο κ.τ.λ.
Τα οικιακά απορρίμματα πρέπει να αποθηκεύονται με ειδικό εξοπλισμό που να πληρεί
τις προδιαγραφές και να είναι για το συγκεκριμένο σκοπό σύμφωνα με συγκεκριμένες
οδηγίες.
O εξοπλισμός αυτός πρέπει να τοποθετείται και να συντηρείται σύμφωνα με τις
οδηγίες έτσι ώστε να μην αποτελεί ενόχληση για τους κατοίκους, να μην υπάρχει
υπερχείλιση, να υπάρχει εύκολη πρόσβαση, επαρκής φωτισμός και χώρος για
τοιχοκόλληση οδηγιών.
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η Διοίκηση μπορεί να επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί το
σύστημα πεπιεσμένου αέρα ή άλλα συστήματα συλλογής.
Οδηγίες για την κατασκευή των χώρων αποθήκευσης απορριμμάτων δίδονται από το
R98 , την υπηρεσία συλλογής απορριμμάτων.
Ο ιδιοκτήτης πρέπει να ενημερώνει την υπηρεσία συλλογής για τις αλλαγές στο κτίριο.
Σύμφωνα με τον κανονισμό από τη 1η Ιανουαρίου του 2003 ξεκίνησε το πρόγραμμα
πληρωμής για τη συλλογή απορριμμάτων ανάλογα με τον τύπο τους.
(Regulations on tariffs for collection of Household Waste in the City of Copenhagen as per 1
January 2003)
1.1.6.3 Οσάκα‐Ιαπωνία (Πληθυσμός 1.700.000)17
Σύστημα συλλογής με πεπιεσμένο αέρα
Το σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Οσάκα, στο συγκρότημα
κατοικιών Morinomiva (2.000 νοικοκυριά) και στην πόλη του Nanko (10.000 νοικοκυριά)
ως σύστημα συλλογής για τα ψηλά κτίρια.

17

www.city.osaka.jp/kankyojigyo/english/waste/waste_04.html
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Εικόνα 1.18 Σύστημα συλλογής με πεπιεσμένο αέρα στην Οσάκα, Ιαπωνία

1.2

Κοινόχρηστα Συστήματα Συλλογής

Σύστημα συλλογής απορριμμάτων με απόθεση σε προσδιορισμένες τοποθεσίες
(Κέντρα συλλογής)
1.2.1.1 Παρίσι (Πληθυσμός 10.500.000)

18

Εθελοντική απόθεση «apport volontaire»
Για το γυαλί υπάρχουν σε διάφορα σημεία κολώνες τοποθετημένες στο δημόσιο δρόμο.

Εικόνα 1.19 Κολώνες ηχομειωτικές για γυαλί στο δήμο του Παρισιού
18

www.paris.fr
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1050 κολώνες ηχομειωτικές είναι στη διάθεση των κατοίκων του Παρισιού στους
δημόσιους δρόμους. Μια ειδική προσοχή απαιτείται στη συσκευή ηχομείωσης για τη
επιλογή των κολώνων. Οι τόνοι γυαλιού που συγκεντρώθηκαν το 2004 είναι σε πρόοδο
4% σε αναλογία με τον προηγούμενο χρόνο.
Για τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα, τα μεγάλα απορρίμματα και τα τοξικά προϊόντα η
απόθεση γίνεται σε σκουπιδότοπους ή σε χώρους καθαριότητας.
1.2.1.2 Λονδίνο19 (Πληθυσμός 7.172.091)
1.2.1.2.1

Κάδοι σε συγκεκριμένες τοποθεσίες (Bring Systems)

Οι κάτοικοι φέρουν τα απορρίμματα τους σε συγκεκριμένα σημεία. Το σύστημα αυτό
περιέχει ελέυθερους κάδους τοποθετημένους σε συγκεκριμένα σημεία όπου το κοινό
μπορεί να αποθέσει μια ποικιλία από υλικά, όπως γυάλινα μπουκάλια και υφάσματα.
Αυτοί οι κάδοι ποικίλουν σε μέγεθος, από μικρούς κάδους, τοποθετημένους σε χώρους
parking, για γυαλί και μεταλλικά δοχεία, σε μεγαλύτερους κάδους, σε συγκεκριμένα
σημεία συλλογής για ένα ευρύτερο φάσμα υλικών. Οι κάδοι αδειάζονται συχνά και τα
υλικά μεταφέρονται σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις MRF για επιπλέον διαχωρισμό ή
δίνονται στο εμπόριο.
1.2.1.2.2

Εγκαταστάσεις
facilities)

ανακύκλωσης

υλικών

(MRF

material

recycling

Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών από μεγάλα κτίρια που
δέχονται πάνω από 30 διαφορετικά είδη υλικών προς ανακύκλωση έως μικρές
εγκαταστάσεις που βρίσκονται μέσα σε υπάρχοντα κτίρια και δέχονται από 6 και πάνω
ανακυκλώσιμα υλικά. Ουσιαστικά, οι εγκαταστάσεις αυτές εξυπηρετούν στο να
προσθέτουν αξία στα αναμεμειγμένα ανακυκλώσιμα υλικά με μια ποικιλία μεθόδων,
όπως ο διαχωρισμός, το πλύσιμο, η συσσώρευση (αποθήκευση υλικών εωσότου να
επιτευχθεί μια μεγαλύτερη ποσότητα. Για παράδειγμα, αναμεμειγμένα πλαστικά
μπορούν να ανακυκλωθούν για να χρησιμοποιηθούν ως έπιπλα κήπου, αλλά το κόστος
ανά τόννο είναι σημαντικά χαμηλότερο από τα διαχωρισμένα πλαστικά υψηλής
ποιότητας. Τα υλικά διαχωρίζονται και συσκευάζονται είτε μηχανικά είτε
χειρωνακτικά.
1.2.1.3 Ζυρίχη (1.100.000)20
Στα μέσα της δεκαετίας του ‘80, μια βασική πολιτική με αλλαγή προσανατολισμού
σημειώθηκε στην πόλη της Ζυρίχης. Ενώ παλαιότερα η διαχείριση απορριμμάτων είχε
19

Sustainable Waste Management
Making Waste Work
A strategy for Sustainable Waste Management in England and Whales
John Gummer, Secretary of State for the Environment
William Hague, Secretary of State for Wales

20

http://www.eaue.de/winuwd/109.htm, (European Academy of the Urban Environment)
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συγκεντρωθεί στην αποτέφρωση των απορριμμάτων, μια ιδέα αναπτύχθηκε με νέες
προτεραιότητες, βασισμένη στην αποφυγή και ανακύκλωση απορριμμάτων καθώς και
στην τακτοποίηση απορριμμάτων με ένα περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. Οι
δραστηριότητες του Τμήματος Αποβλήτων της Ζυρίχης είναι ένα καλό παράδειγμα
μιας καλής τοπικής πρακτικής για τους παρακάτω λόγους.
Στο έργο «Zurich Recycling» εγκαθιδρύθηκε μια συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών σε
όλη την πόλη. (σπασμένο γυαλί, μπουκάλια κρασιού, μέταλλα, χρησιμοποιημένο λάδι)
Περιέχει επίσης τη συλλογή λιπάσματος σε δύο περιοχές κατοικίας και θα επεκταθεί
σε ολόκληρη την πόλη.
Με τον ονομαζόμενο «Zuri‐Sack» για απορρίμματα προς αποτέφρωση μια χρέωση
σάκκου εισήχθηκε και έγινε αποδεκτή από ποσοστό μεγαλύτερο του 97% του
πληθυσμού της Ζυρίχης.
Μια εκτεταμένη και συνεπής πληροφοριακή καμπάνια παροτρύνει τους καταναλωτές
να συμμετέχουν στην οικολογική αυτή προσέγγιση και να εγκαινιάζουν τις δικές τους
δραστηριότητες composting.
Τα απορρίμματα προς ανακύκλωση συλλέγονται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες της
ανακύκλωσης της Ζυρίχης χωρίς χρέωση σε ειδικούς κάδους για γυαλί, πέτρα,
κεραμικά, χρησιμοποιημένο λάδι κτλ.
Από το 1993 τα υπόλοιπα απορρίμματα που δεν ανακυκλώνονται τοποθετούνται από
τους κατοίκους σε σάκκους Zuri‐ Sack (απορρίμματα προς αποτέφρωση) και έπειτα σε
κάδους σε ειδικούς χώρους στο δρόμο, σε parking, ή σε πλαϊνές διεξόδους του κτιρίου.
Για τα απορρίμματα σε Ζuri‐sack υπάρχει ειδική χρέωση. Για το μεγαλύτερο σάκο 110
λτ. Η χρέωση είναι 3 ελβετικά φράγκα, για τα 60 λίτρα. 2.10 ελβετικά φράγκα, 1,25 για
τα 35 λίτρα και 65 σεντς για τα 17 λίτρα. Αυτό είναι ένα καλό κίνητρο για να
παρακινήσει τους κατοίκους να χρησιμοποιούν τις μεθόδους ανακύκλωσης.
Σύστημα συλλογής απορριμμάτων με απόθεση σε κοινόχρηστο κάδο
1.2.2.1 Molok deep Collection System21
Το σύστημα Μolok είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα χειρισμού των στερεών
απορριμμάτων από τη Φινλανδία. Πιο συμπιεσμένο και υγειινό από τις παραδοσιακές
μεθόδους και σχεδόν χωρίς καθόλου οσμές, το σύστημα συλλογής σε βάθος, Μolok,
παρέχει πολλά ασυναγώνιστα χαρακτηριστικά και ειδικά σε τοποθεσίες όπου ο τόπος
είναι σημαντικός.

21

www.molok.com
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Εικόνα 1.20 Κάδος Molok
Συγκρινόμενο με παραδοσιακά οριζόντια συστήματα συλλογής απορριμμάτων, ο
κατακόρυφος σχεδιασμός του Μolok σημαίνει ότι μόνο το 40% του κάδου είναι
εμφανές, ενώ το υπόλοιπο 60% είναι κάτω από το έδαφος σε βάθος 1.5 μ.
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του κατακόρυφου σχεδιασμού είναι ότι οι δυνάμεις
βαρύτητας κάνει τα απορρίμματα να αυτοσυμπιέζονται.

Λεζάντα

Γραμμή εδάφους

T1 – Εσωτερική θερμοκρασία
Τ2 – Εξωτερική θερμοκρασία
Τ3 – Θερμοκρασία Απορριμάτων
Η1- Εσωτερική υγρασία
Η2 – Εξωτερική Υγρασία
Επίπεδο απορριμάτων

Εικόνα 1.21 Κάδος Molok, Σημεία μέτρησης θερμοκρασίας και υγρασίας στους κάδους
Μolok
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Εικόνα 1.22 Κάδος Molok
Σχέδια από: Comparison of Deep Collection system with traditional systems, Ana Goulart

Αρχές λειτουργίας
Τα παλιά απορρίμματα μένουν στον πάτο του κάδου. Τα καινούργια καλύπτουν τα
παλιά.
Η δροσιά του εδάφους καθυστερεί την ανάπτυξη βακτηρίων, και μειώνει την κακοσμία.
Η δροσιά της νύχτας βοηθά στην ψύχρανση των απορριμμάτων της προηγούμενης
μέρας.
Το καπάκι είναι ελαφρύ και εύκολο στη χρήση, κλείνει αυτόματα, και έτσι τα
απορρίμματα δεν ενοχλούνται από τα ζώα ή τον αέρα.
Απαιτείται μικρότερη συχνότητα αδειάσματος γιατί ο κάδος Μolok αδειάζεται μόνο
όταν είναι γεμάτος, μειώνοντας τους θορύβους και τις οσμές από το συχνό άδειασμα
των παραδοσιακών κάδων.
Το 40% της κατακόρυφης κατασκευής είναι πάνω από το έδαφος. Το συνολικό ύψος
είναι 2.5 μ. ενώ είναι κυρίως υπόγειο.
Έχει 4 με 5 φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα από τους κάδους ίδιας επιφάνειας.
Επιτυγχάνεται μεγαλύτερη πυκνότητα απορριμμάτων εξαιτίας της αυτοσυμπιεστικής
ιδιότητας λόγω βαρύτητας. Διπλή χωρητικότητα σε σχέση με άλλους κάδους.
Η αποτελεσματική συλλογή είναι δυνατή ακόμα και με ένα μη συμπιεστικό μηχάνημα.
Για την ανακύκλωση απαιτείται λιγότερος χώρος.
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Εικόνα 1.26 Κάδος molok
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Διαδικασία Συλλογής κάδων molok

Εικόνα 1.23 Ανυψωμένος σάκος που πιάνεται από το όχημα με υδραυλικό βραχίονα

Εικόνα 1.24 Ο ανυψωμένος σάκος ανοίγεται αφήνοντας τη βάση (liner) μιας χρήσης μέσα στο όχημα συλλογής

Εικόνα 1.25 Ο ανυψωμένος σάκος κλείνει και τοποθετείται μέσα στους κάδους εγκαθιστώντας νέα βάση (liner)

Σχέδια από: Comparison of Deep Collection system with traditional systems, Ana Goulart

Παραδείγματα έχουμε στην Δανία, στην Πορτογαλία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
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στον Καναδά, στη Φινλανδία, στη Νορβηγία, στην Ελλάδα (Ναύπλιο), στη Σουηδία, στη
Βραζιλία, στο Ισραήλ, στη Χιλή, και στη Νέα Ζηλανδία.
Εικόνες από www.molok.com

Εικόνα 1.27 Κάδος molok

Εικόνα 1.28 Κάδος molok στη Δανία
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Εικόνα 1.29 Κάδος molok στο Ισραήλ

Εικόνα 1.30 Κάδος molok στη Σουηδία
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Εικόνα 1.31 Κάδος molok στο Ναύπλιο, Eλλάδα

Εικόνα 1.32 Κάδος molok στο Ελσίνκι, Φινλανδία
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Εικόνα 1.33 Κάδος molok στη Δανία – Φωτογραφίες: Iskra Dukovska
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Σύστημα συλλογής απορριμμάτων με πεπιεσμένο αέρα σε κοινόχρηστους χώρους
(ROS ROCA‐SITA) Spain

1.2.3.1 Βαρκελώνη, Ισπανία22
Το παραπάνω σύστημα χρησιμοποιήθηκε στο κέντρο της Βαρκελώνης το 2004,
στο αστικό συγκρότημα «2004 Universal Forum of Cultures” που περιλάμβανε ένα
συνεδριακό κέντρο, ξενοδοχεία πολυτελείας, χώρους αναψυχής και ψυχαγωγίας, μια
πανεπιστημιούπολη και κτίρια κατοικιών. Για το κομμάτι αυτό της πόλης με 35.000
κατοίκους χτίζεται ένα δίκτυο με υπόγειους σωλήνες 10 χιλιομέτρων που θα συλλέγει
τρεις τύπους απορριμμάτων: οικιακά απορρίμματα, ανακυκλώσιμα απορρίμματα, και
βιοδιασπάσιμα απορρίμματα.

Εικόνα 1.34 Σύστημα συλλογής με πεπιεσμένο αέρα στη Βαρκελώνη

1.2.3.2 Λεών, Ισπανία (Πληθυσμός 150.000)23
Σύστημα συλλογής στερεών αποβλήτων με πεπιεσμένο αέρα στο ιστορικό κέντρο
της Λεών
Η Λεών είναι μια πόλη βορειοδυτικά στην Ισπανία με 150.000 κατοίκους. Έχει ένα
ιστορικό κέντρο με μια πλούσια πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά πολλών
διαφορετικών περιόδων. Ο γοτθικός καθεδρικός ναός είναι το κύριο μνημείο. Το
περιτειχισμένο κομμάτι της αποτελεί τη μεσαιωνική και ρωμαϊκή περιοχή και κατέχει
καίριο ρόλο στη ζωή της πόλης λόγω της κεντρικής του θέσης.
Το σημείο αυτό διακρίνεται από έλλειψη υποδομής και οι αρχές έχουν αρχίσει να
εφαρμόζουν στρατηγικές ώστε να αποκατασταθεί η περιοχή. Μία από αυτές τις
στρατηγικές είναι και το σύστημα συλλογής με πεπιεσμένο αέρα.
Τα απορρίμματα αδειάζονταν σε κάδους τοποθετημένους σε δημόσιες οδούς ενώ η
συλλογή τους αποτελούσε όχληση για την περιοχή με τα φορτηγά στους στενούς

www.suez.com/documents/english/devdurable2004/actu/1‐CP_SITA‐Ros‐Roca_01.05_def_en.pdf
www.cardiff.ac.uk/archi/programmes/cost8/case/waste/leon.html
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μεσαιωνικούς δρόμους. Με το νέο σύστημα συλλογής οι παλιοί κάδοι
αντικαταστάθηκαν από μοντέρνα κουτιά και τα φορτηγά δεν χρειάστηκε να
ξαναμπούν στο κέντρο συμβάλλοντας στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και
στην υγιεινή της περιοχής.

Εικόνα 1.35 Σύστημα συλλογής με πεπιεσμένο αέρα στο Ιστορικό κέντρο της Λεών
Το σύστημα συλλέγει και με πεπιεσμένο αέρα οδηγεί τα απορρίμματα μέσα από ένα
υπόγειο δίκτυο σωλήνων από τα σημεία παραγωγής στις τελικές εγκαταστάσεις
διάθεσης. Στο κεντρικό σημείο τα απορρίμματα διαχωρίζονται και τοποθετούνται
αυτόματα σε μεγάλους κάδους για να μεταφερθούν σε κέντρα κατεργασίας
απορριμμάτων.
Είναι ένα επιλεκτικό σύστημα που έχει δύο ειδών σημεία συλλογής. Τα πράσινα κουτιά
για τα οργανικά απορρίμματα και τα κίτρινα κουτιά είναι για χαρτί και χαρτόνι. Το
γυαλί δε μπορεί να συλλεχθεί από αυτό το σύστημα και συλλέγεται σε παραδοσιακούς
κάδους.
Τα κουτιά συλλογής διαχωρίζονται σε οικιακά και εμπορικά σημεία για οικογένειες και
μπαρ και εστιατόρια αντίστοιχα.
o Υπάρχει ένα κεντρικό συμείο συλλογής.
o Υπάρχουν 51 φρεάτια συντήρησης.
o Υπάρχουν 71 κουτιά συλλογής.
o 2 αναρροφητικές βαλβίδες
o 8 βαλβίδες εισαγωγής αέρα.
o Μέγιστη απόσταση μεταφοράς λιγότερο από 1,300 μέτρα.
o Μια αναρροφητική εγκατάσταση με σωλήνες εξαγωγής, φυγοκεντρωτή
διαχωρισμού απορριμμάτων, συμπιεστή απορριμμάτων, εσωτερικό δοχείο
συστήματος μεταφοράς και εξοπλισμό καθαρισμού αέρα.
Η περιοχή που εξυπηρετείται από το νέο σύστημα έχει 4,000 κατοίκους, 150 μπάρ και
εστιατόρια που παράγουν 10,000 κιλά ανά μέρα οργανικών απορριμμάτων και
απορριμμάτων και 1,000 κιλά ανά μέρα γυαλί.
Το συνολικό κόστος του έργου ήταν 5,200.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από
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ευρωπαϊκά κονδύλια.
Το ετήσιο κόστος συντήρησης είναι περίπου 100,000 ευρώ.
1.2.3.3 Technocuum (Κεντρική συλλογή απορριμμάτων (CRC) System)24
Ένα σύστημα μεταβίβασης απορριμμάτων και μεταφοράς (Σύστημα Οχήματος)
Πρόκειται για ένα τελείως αυτοματοποιημένο σύστημα συλλογής και μεταφοράς με
ερμητικά σφραγισμένο σχεδιασμό. Συνεπώς είναι αδύνατο για τα ποντίκια,
κατσαρίδες, μύγες και έντομα να επιβιώσουν.
Ο χειρισμός ξεκίνησε από την πόλη Ιτάμι κοντά στην Οσάκα το 1989 και εφαρμόστηκε
και στην πόλη του Kumamoto στην Ιαπωνία.
Ο χειρισμός ξεκίνησε στη Σιγκαπούρη το 1999 και αποδείχτηκε αποτελεσματικός και
εξαιρετικά αποδεκτός.

Εικόνα 1.37 Σύστημα Technocuum στην πόλη Κουμαμότο

Εικόνα 1.38 Σύστημα Technocuum στην Σινγκαπούρη

24

http://www.hitachi‐elev.com.hk/eng/domesticwaste.html
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Εικόνα 1.39 Σύστημα Technocuum
Το κλειστό σύστημα εμποδίζει τις διαρροές απορριμμάτων ενώ βελτιώνει την εμφάνιση
και την καθαριότητα της γειτονιάς.
Τα οχήματα συλλογής δεν κάνουν το γύρο στον περίβολο, και έχουν ως αποτέλεσμα
ένα πιο υγιές και ασφαλές περιβάλλον.
Ο έλεγχος με υπολογιστή επιτρέπει το χειρισμό από έναν μόνο υπάλληλο.
Το σύστημα είναι προσαρμοστικό και μπορεί να έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από
μεγάλα συγκροτήματα κατοικιών έως επαγγελματικές περιοχές του κέντρου.

Εικόνα 1.40 Σύστημα Technocuum
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1.2.3.4 Σινγκαπούρη (Πληθυσμός 4.351.400) 25
Άμεση συλλογή
Πόρτα‐πόρτα
Η συλλογή γίνεται απευθείας από τα κτίρια. Ένα φορτηγό περνάει από πόρτα σε
πόρτα και συλλέγει τα απορρίμματα που είναι τοποθετημένα έξω από τα κτίρια.
Έμμεση συλλογή
Η συλλογή γίνεται από προσδιορισμένα σημεία κεντρικής συλλογής. Τα απορρίμματα
μεταφέρονται πρώτα σε αυτά τα σημεία και αποθηκεύονται σε ογκώδεις κάδους και
συμπιεστές. Κάθε σημείο συλλογής εξυπηρετεί ένα ψηλό κτίριο διαμερισμάτων
κατοικίας, και μπορεί να περιέχει μαγαζιά και εμπορικά συγκροτήματα, κέντρα
φαγητού. Χρειάζεται μια ξεχωριστή ομάδα υπαλλήλων για να μεταφέρουν τα
απορρίμματα από την πηγή απορριμμάτων στα σημεία συλλογής και αυτό σημαίνει
διπλή διαχείριση των απορριμμάτων.
Στα νέα συγκροτήματα κατοικιών, μόνο ένα κοινός κεντρικός αγωγός παρέχεται με το
σημείο διάθεσης τοποθετημένο κοντά στους ανελκυστήρες κάθε ορόφου. Ο αγωγός
καταλήγει σε ένα δωμάτιο αποθήκευσης στο ισόγειο όπου μια εγκατάσταση
αυτόματης διαχείρισης απορριμμάτων εξυπηρετεί όλο το τετράγωνο. Αυτό το σύστημα
περιορίζει το διπλό χειρισμό και ελαττώνει τις οσμές. Δεν είναι όμως τόσο επαρκές όσο
η έμμεση συλλογή από τα κέντρα γιατί ο συλλέκτης πρέπει να συλλέγει από κάθε
τετράγωνο παρά από κέντρα εξυπηρέτησης διαφόρων τετραγώνων.
Σύστημα συλλογής με πεπιεσμένο αέρα
Τα απορρίμματα μεταφέρονται μέσα από ένα υπόγειο δίκτυο σωλήνων με πεπιεσμένο
αέρα σε σημεία κεντρικής αποθήκευσης και συμπίεσης. Το σύστημα είναι πιο
παραγωγικό και υγιές ενώ δεν υπάρχει χειρωνακτικός χειρισμός και μεταφορά των
απορριμμάτων. Το σύστημα έχει εγκατασταθεί σε νοσοκομεία και ιδιωτικά
συγκροτήματα. Εξαιτίας του υψηλού κόστους εγκατάστασης, δεν έχει εγκατασταθεί
ακόμα σε μεγαλύτερη κλίμακα παρά τον καθαρό και ήσυχο χειρισμό και την υψηλή
παραγωγικότητα.

25

Solid Waste Management in Singapore Μία εργασία από τον Jonah Joshua Simon, Member, Society of Environmental
Health, Singapore. Nov 2003
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2. Εισαγωγή
Ο όγκος απορριμμάτων ανά κάτοικο και ανά είδος απορρίμματος καθορίζει άμεσα το
χρονοδιάγραμμα συλλογής απορριμμάτων και τον αριθμό των υπαλλήλων που
χρειάζονται. Τα δύο αυτά στοιχεία ο όγκος και η συχνότητα θα δώσουν στοιχεία για
την σχεδίαση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης στις κατοικίες. Τα μεγέθη, τα ύψη, τα
βάθη, και οι γενικότερες διαστάσεις θα επηρεαστούν από την ποσότητα των
παραγόμενων σκουπιδιών σε συγκεκριμένα τμήματα της πόλης αλλά και ταυτόχρονα
τα προτεινόμενα μεγέθη μπορούν να οδηγήσουν σε μια νέα συχνότητα συλλογής αλλά
και σε ένα διαχωρισμό των δρομολογίων της συλλογής. Με βάση αυτό το σκεπτικό,
παρακάτω γίνεται μια καταγραφή σχέσης όγκου παραγόμενων απορριμμάτων και
χρονοδιαγράμματος συλλογής σε συγκεκριμένες πόλεις της Ευρώπης και της
Αμερικής.
2.1

Νέας Υόρκη (Πληθυσμός 19,227,088)26

Το τμήμα καθαριότητας της Νέας Υόρκης διαθέτει 10.000 εργαζόμενους και είναι
υπεύθυνο για ότι αφορά από αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμό δρόμων έως
απομάκρυνση χιονιού. Η πόλη παράγει καθημερινά 12.000 τόνους οικιακών
απορριμμάτων και δημοτικών (από σχολεία κτλ.) απορριμμάτων . Τα συλλέγει δύο
φορές την εβδομάδα και σε κάποιες περιοχές τρεις ή τέσσερις. Μία φορά την εβδομάδα
συλλέγει τα ανακυκλώσιμα και αδειάζει τους μικρούς κάδους στις γωνιές των δρόμων
και διατηρεί προγράμματα για εποχιακά απορρίμματα. Το τμήμα καθαριότητας δεν
είναι υπεύθυνο για τα εμπορικά απορρίμματα, δηλαδή αυτά που προέρχονται από
επιχειρήσεις όπως εστιατόρια , γραφεία, καταστήματα και εργοστάσια. Ιδιωτικές
εταιρίες καθαρισμού αναλαμβάνουν τα παραπάνω από το 1957 ενώ ο δημόσιος φορέας
είναι υπεύθυνος μόνο για τον έλεγχο των εταιριών.
Το τμήμα υγιεινής είναι υπεύθυνο για 59 διαμερίσματα και εξυπηρετείται από 6.000
οχήματα. Σχεδόν 2.100 από αυτά είναι οχήματα συλλογής πρώτης γραμμής (τα
περισσότερα rear loading trucks). 450 είναι σκούπες δρόμου, 350 αλατιέρες , 275
ειδικευμένα οχήματα συλλογής, 280 φορτωτές και πάνω από 2000 άλλα οχήματα
υποστήριξης.
Τα οχήματα υγιεινής είναι από τα λιγότερο ρυπαντικά για το περιβάλλον σε όλο το
έθνος. Ultra low sulfur diesel fuel με ειδικά φίλτρα μπορούν να μειώσουν τις απορροές
κατά 90%.
25.000 κάδοι απορριμμάτων βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία σε όλη την πόλη και
εκκενώνονται 2‐7 φορές την εβδομάδα.
Απαγορεύεται νομικά η ρίψη οικιακών απορριμμάτων στους μικρούς κάδους που
βρίσκονται στους δρόμους.

26

The Works: Anatomy of a City, Kate Ascher, The Penguin Press, New York 2005
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Εικόνα 2.1 Παράδειγμα δρομολογίου αποκομιδής. Καθημερινό και εβδομαδιαίο

Ειδικά γεγονότα, πρωτοχρονιά, άλλες γιορτές, παρελάσεις,
Την πρωτοχρονιά στην Times Square η αποκομιδή ξεκινά από τις 11:00 και συνεχίζεται
μετά τις 12:00 για όλη τη νύχτα και το επόμενο πρωί. Σε παρελάσεις οι εργαζόμενοι του
τμήματος καθαρισμού με φυσητήρες μετακινούν τα απορρίμματα σε σημεία απ’όπου
μπορούν να συλλεχθούν.
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Εικόνα 2.2 Παράδειγμα δρομολογίου αποκομιδής της πρωτοχρονιάτικης γιορτής στην
Times Square
Τα απορρίμματα της Νέας Υόρκης απομακρύνονται με μεγαλύτερα φορτηγά σε
εκτάσεις (landfills) στην Pennsylvania, στο New Jersey και στο Ohio. Τα 2/3 των οικιακών
απορριμμάτων του Manhattan μετακινείται από οχήματα του τμήματος Υγειινής στο
Essex Resource Recovery Facility στο Newark, New Jersey όπου καίγεται για να παράγει
ηλεκτρισμό.
2.2

Παρίσι (Πληθυσμός 10.500.000) 27

Το 2004 1.203.902 τόνοι απορριμμάτων συλλέχτηκαν σε όλο το Παρίσι από τις υπηρεσίες
καθαριότητας. Αυτό σημαίνει, ότι 100 κιλά απορριμμάτων παράγονται μέσα σε 3
δευτερόλεπτα.
Από το 2002, ημερομηνία εγκαθίδρυσης της προοδευτικής επιλεκτικής συλλογής σε όλο
27

www.paris.fr
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το Παρίσι, η πρόοδος ήταν αστραπιαία: το 2004, ήταν σχεδόν 55% από τα
ανακυκλώσιμα απορρίμματα (γυαλί και πολυ‐υλικά) επιπλέον από το 2002 που
οδηγήθηκαν προς το δρόμο της ανακύκλωσης.
Η συλλογή
Στο Παρίσι η οργάνωση της συλλογής των οικιακών απορριμμάτων και των σχετικών
είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος. Το 2004, οι δημόσιες
υπηρεσίες υποστήριζαν τη συλλογή στα διαμερίσματα 5, 6,8,9,12, 14, 16, 17,19 και 20,
ενώ η συλλογή των υπολοίπων διαμερισμάτων πραγματοποιούνταν από τις ιδιωτικές
υπηρεσίες. Για μια λογική και βελτιωμένη διαχείριση σε κάθε διαμέρισμα η αποκομιδή
των οικιακών απορριμμάτων καθώς και των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
πραγματοποιήθηκαν από την ίδια υπηρεσία (κρατική ή ιδιωτική). Η συλλογή γυαλιού
εμπιστεύτηκε εξολοκλήρου στην επιχείρηση.
1) Εμπειρία επιλεκτικής συλλογής χαρτιού στα γραφεία του 8ου διαμερίσματος και
χαρτόκουτων στα εμπορικά κτίρια στο 3ο διαμέρισμα.
2) Μετά το 9ο και το 14ο, διαχείριση μιας δεύτερης εβδομαδιαίας συλλογής
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στο 3ο.
3) 87% των Παριζιάνων επωφελήθηκαν από κάδους με κίτρινο καπάκι για να
ταξινομήσουν τα απορρίμματα τους.
4) Από 11 μεχρι 16 Οκτωβρίου 30 000 άτομα ήρθαν στη συνάθροιση για την πρόληψη
των απορριμμάτων στην πλατεία του Δημαρχείου.
5) Το αυτοκόλλητο Stopub διανεμήθηκε σε 800.000 αντιπροσωπευτικά δείγματα μαζί με
μια δημοτική εφημερίδα της πόλης του Παρισιού.
Η επιτυχία που ήρθε από την επιλεκτική συλλογή οδήγησε την πόλη του Παρισιού στο
να διαχειριστεί , μετά το 9ο και 14ο διαμέρισμα, μια συλλογή δι‐εβδομαδιαία στο 3ο
διαμέρισμα και να οργανώσει μια πειραματική ανάλυση για τους επαγγελματίες, μια
πρώτη επιλεκτική συλλογή για τα χαρτιά των γραφείων στο 8ο και μια ειδική συλλογή
χαρτόκουτων στους εμπόρους του 3ου.
Για να υποκινήσουν τους Παριζιάνους να ξεχωρίζουν τα απορρίμματα περισσότερο και
καλύτερα, ο δήμος εξέδωσε ένα υπόμνημα ταξινόμησης 2004 πιο λεπτομερές στη
διαχείριση των απορριμμάτων και οργάνωσε μια καμπάνια στηριγμένη στην ποιότητα
της ταξινόμησης στο 16ο διαμέρισμα. Παράλληλα, η ανάγκη για έκθεση των σωστών
κτιρίων για την ταξινόμηση μέσα στα κτίρια ενσωματώθηκε στο πολεοδομικό σχέδιο
του Παρισιού, υπό διαμόρφωση. Δημοσιεύτηκαν κάρτες για την διευκόλυνση της
διαχείρισης των απορριμμάτων μέσα στις πολυκατοικίες.
Ανάμεσα στο τέλος του 2005 και την αρχή του 2006, το Παρίσι, θα είναι ακόμα πιο
μακριά, χάρη στην δι‐εβδομαδιαία συλλογή που γίνεται σε όλη την πόλη.
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Αλλά, τώρα η πρόκληση που πρέπει να αναλάβει ο δήμος και μαζί και οι κάτοικοι του
Παρισιού, είναι εκείνη της πρόληψης των απορριμμάτων και ακόμα η ελάττωση της
ποσότητας των παραγόμενων απορριμμάτων.
Το forum των απορριμμάτων που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο στην πλατεία του
Δημαρχείου, ήταν η πρώτη μαρτυρία της θέλησης της πόλης να δράσει προς αυτήν την
κατεύθυνση.
Η συλλογή οικιακών απορριμμάτων γίνεται από 455 οχήματα, προσαρμοσμένα στα
γαλλικά στάνταρ και τους κανονισμούς ασφαλείας , υγιεινής και θορύβου.

2.3

Σηάτλ (Πληθυσμός 563.374) 28

Νοικοκυριά ανά τύπο
Συνολικά νοικοκυριά

258499

100.0 %

Οικογένειες νοικοκυριά

113400

43.87%

46310

17.91%

84648

32.75%

32349

12.51%

20916

8.09%

10949

4.24%

145099

56.13%

Ο Νοικοκύρης μένει μόνος

105542

40.83%

Ο Νοικοκύρης είναι πάνω από τα 65

24029

9.3%

Νοικοκυριά με παιδιά κάτω των 18

50783

19.65%

Νοικοκυριά με άτομα από 65 χρονών και πάνω

49171

19.02%

Μέσο μέγεθος νοικοκυριού

2.08

Μέσο μέγεθος οικογένειας

2.87

με παιδιά κάτω των 18
Οικογένειες παντρεμένων ζευγαριών
με παιδιά κάτω των 18
Γυναίκα νοικοκυρά, χωρίς σύζυγο
με παιδιά κάτω των 18
Μη οικογένειες νοικοκυριά

2.4

Ζυρίχη (Πληθυσμός 1.100.000)29

Αστικά απορρίμματα (χωρίς του εμπορίου) 2ʹ580ʹ000 t 1)
Εκ των οποίων αποτεφρώνονται : 91% et mis en décharge 1%
2000: 355 kg/κάτοικο.; 2001: 350 kg/κάτοικο.; 2002: 350 kg/κάτοικο.; 2003: 341 kg/κάτοικο. ;
2004 : 348 kg/κάτοικο.
Απορρίμματα εργοταξίου (χωρίς υλικά εκσκαφής) 11ʹ000ʹ000 t 2)
28
29

http://seattle.areaconnect.com/statistics.htm
Office fédéral de lʹenvironnement, des forêts et du paysage
DÉCHETS 2004: QUANTITÉS PRODUITES ET QUANTITÉS VALORISÉES
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Πολιτικού χαρακτήρα 6ʹ000ʹ000 t
κτίρια 5ʹ000ʹ000 t
υλικά εκσκαφής χωρίς τα μεγάλα έργα,
όπως NEAT, AlpTransit, etc.) 30‐40 Mio. m3
Ειδικά απορρίμματα 1ʹ126’000 t 3)
Ειδικά απορρίμματα που μειώθηκαν στην Ελβετία: (νούμερα 2002) 1ʹ004ʹ400 t
Από τα οποία: ‐ βελτιώθηκαν 77’900 t
‐ απολυμάνθηκαν 245’400 t
‐ αποτεφρώθηκαν 414’800 t
‐ mis en décharge 266’400 t
Ειδικά απορρίμματα που εξάχθηκαν στην Ελβετία: (νούμερα 2002) 121’600 t
Από τα οποία: ‐ βελτιώθηκαν 44‘600 t
‐ απολυμάνθηκαν 3‘900 t
αποτεφρώθηκαν 36‘200 t
‐ mis en décharge 36‘900 t
Χώρες προορισμού: D, F, I, B, NL, A, SF
Καθαρισμός λάσπης (ξερή MS) (νούμερα 2002) 199ʹ500 t TS 3)
(Καθαρισμός λάσπης υγρής env. 4 millions t)
‐ 21% βελτιωμένη στη γεωργία 42’200 t
‐ 79% αποξηραμένα και αποτεφρωμένα 157’300 t
ou mises en décharge
Σύνολο Απορριμμάτων 14ʹ905’500 t
(2.01 t/κάτοικοι.)

2.5

Λονδίνο (Πληθυσμός 7.172.091)30

Στο Λονδίνο γίνεται διεβδομαδιαία συλλογή από κάδους πεζοδρομίου. Καθώς ο Δήμος
αντιμετώπισε προβλήματα με κατοίκους που δεν έφερναν τα απορρίμματα τους στους
κάδους τις συγκεκριμένες ώρες αποφάσισαν να ξεκινήσουν μια καμπάνια (Love the
streets strategy). Κολλούσαν αυτοκόλλητες ταμπελίτσες στους σάκους των
απορριμμάτων που αποθέτονταν σε λάθος ώρα, ενώ υπάλληλοι έκαναν έλεγχο της
πηγής των απορριμμάτων αυτών.
Η Πράξη Οικιακής ανακύκλωσης 2003 (Household Waste Recycling Act 2003)

30

www.odpm.gov.uk «How to improve residential Areas»
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προϋποθέτει όλες οι αρχές συλλογής απορριμμάτων να παρέχουν σύστημα συλλογής
στο πεζοδρόμιο για τουλάχιστον δύο ανακυκλώσιμα υλικά μέχρι το 2010.
Η Πράξη Προστασίας του Περιβάλλοντος 1990 (S46) επισημαίνει ότι οι αρχές συλλογής
πρέπει να καθορίζουν διακανονισμούς συλλογής για οικιακά απορρίμματα και τύπους
δοχείων για χρήση.
Η Πράξη Προστασίας του Περιβάλλοντος 1990 (s46) επισημαίνει ότι μέλη του κοινού
πρέπει να τοποθετούν τα απορρίμματα τους έτοιμα προς συλλογή σε κάθε δοχείο και
σημείο που έχει καθοριστεί από τις τοπικές αρχές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Παραδείγµατα κατασκευαστικών µονάδων στο Δήµο Καλαµαριάς, Συκεών
και Θεσσαλονίκης
1.

Δήµος Καλαµαριάς
o Τυπικό κτίριο διαµερισµάτων

(πολυκατοικία) µε 4 ή παραπάνω ορόφους.
o Βρίσκεται κοντά στο κέντρο του δήµου.
o Κεντρική είσοδος.
o Το ισόγειο, µε πυλωτή χρησιµοποιείται ως

χώρος στάθµευσης για τους κατοίκους.
o Χωρίς πίσω αυλή ή εσωτερικό ελεύθερο

χώρο – Μπροστινό ανοιχτό χώρο χωρίς
κήπο.
o Σχετικά µεγάλα πεζοδρόµια.
o Τυπικό κτίριο διαµερισµάτων

(πολυκατοικία) µε 4 ή παραπάνω ορόφους.
o Βρίσκεται κοντά στο κέντρο του δήµου.
o Κεντρική είσοδος.
o Το ισόγειο, µε πυλωτή χρησιµοποιείται ως

χώρος στάθµευσης για τους κατοίκους.
o Με πίσω αυλή ή εσωτερικό ελεύθερο χώρο –

Μπροστινό ανοιχτό χώρο χωρίς κήπο.
o Πολύ µεγάλα πεζοδρόµια.

o Παλιά, ανεξάρτητη διώροφη µονοκατοικία,

µε ιδιωτική αυλή και ανοιχτό χώρο.
o Υπερυψωµένο ισόγειο και ηµιυπόγειο.
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o Τυπικό κτίριο διαµερισµάτων

(πολυκατοικία) µε 4 ή παραπάνω ορόφους.
o Βρίσκεται κοντά στο κέντρο του δήµου.
o Περιµετρικός ανοιχτός χώρος και πίσω

σκεπαστός χώρος στάθµευσης (διπλή
είσοδος).
o Σχετικά µεγάλα πεζοδρόµια.

o Τυπικό κτίριο διαµερισµάτων

(πολυκατοικία) µε 4 ή παραπάνω ορόφους.
o Βρίσκεται κοντά στο κέντρο του δήµου.
o Χωρίς ανοιχτό χώρο αλλά µε σχετικά

µεγάλα πεζοδρόµια.
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o Κτίριο διαµερισµάτων κοντά στα προάστια

του Δήµου Καλαµαριάς κοιτώντας σε δύο
οικόπεδα.
o Πολύ µεγάλα πεζοδρόµια.
o Μεγάλος πρόσθιος ανοιχτός χώρος και

κήπος.
o Ισόγειο µε πυλωτή.

o Κεντρικοί δρόµοι της Καλαµαριάς (κέντρο).
o Κτίρια διαµερισµάτων µε πίσω ανοιχτούς

χώρους (κυρίως)

o Ανεξάρτητα κτίρια διαµερισµάτων σε

νεόκτιστη περιοχή.
o Μεγάλος ανοιχτός χώρος γύρω από κάθε

κτίριο.
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o Εργατικές κατοικίες.
o Μεγάλοι ανοιχτοί χώροι και κήποι.
o Διώροφα κτίρια µε µία ή δύο κεντρικές

εισόδους, που κοιτούν στη µια πλευρά.

o
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2. Δήµος Συκεών
2.1. Ιστορικό Κέντρο
o Ένα µη ανακαινισµένο παλιό κτίριο του

ιστορικού τετραγώνου των Συκεών.
o Εξαιτίας των περιορισµένων πεζοδροµίων

και δρόµων, οι κάδοι των σκουπιδιών µιας
µικρής περιοχής µαζεύονται σε µια
συγκεκριµένη τοποθεσία.
o Οι περισσότεροι δρόµοι σε αυτή την

περιοχή της πόλης είναι πλακόστρωτοι.
o Η απουσία πεζοδροµίων είναι εµφανής σε

αυτό τη φωτογραφία.

o Ανακαινισµένο τριώροφο µε τετραώροφο

κτίριο. (Μία ή δύο οικογένειες).
o Γειτονικός φράχτης διέξοδος που

χρησιµοποιείται για είσοδος.

o Ανακαινισµένα διώροφα κτίρια. (Κυρίως

για µια οικογένεια).
o Πολύ περιορισµένα πεζοδρόµια ή καθόλου

πεζοδρόµια.
o Δρόµοι µε κλίση.
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o Ανακαινισµένα διώροφα κτίρια. (Κυρίως

για µια οικογένεια).
o Πολύ περιορισµένα πεζοδρόµια ή καθόλου

πεζοδρόµια.
o Δρόµοι µε κλίση.
o Ιδιωτικός ανοιχτός χώρος (Μπροστά ή

πίσω).

2.2. Παλαιές περιοχές
o Κατοικίες µίας ή περισσότερων οικογενειών

(το περισσότερο 3 νοικοκυριά).
o Περιορισµένα πεζοδρόµια ή καθόλου

πεζοδρόµια.
o Δρόµοι κυρίως µε κλίση.
o Ιδιωτικός ανοιχτός χώρος (Μπροστά, πίσω

ή κλειστός εσωτερικός).
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2.3. Νεόκτιστες περιοχές
o Κατοικίες πολλών οικογενειών (2 και

παραπάνω νοικοκυριά σε κάθε κτίριο).
o Πολλοί ανοιχτοί χώροι.
o Κυρίως ανεξάρτητα κτίρια µε ιδιωτικούς

χώρους στάθµευσης.
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o Κατοικίες

πολλών οικογενειών (4 και
παραπάνω νοικοκυριά σε κάθε κτίριο).

o Πολλοί ανοιχτοί χώροι.
o Κυρίως κτίρια
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3. Δήµος Θεσσαλονίκης
3.1. Σαράντα Εκκλησιές
o Ένα τυπικό κτίριο διαµερισµάτων,

(πολυκατοικία) µε 3 ή παραπάνω
ορόφους.
o Βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Πόλης.
o Είσοδος από πλάγιο κοινόχρηστο ανοιχτό

χώρο.
o Στην πίσω πλευρά βλέπει σε ακάλυπτο

χώρο.
o Σχετικά µεγάλα πεζοδρόµια.
o Τα κτίρια ενώνονται ανά δύο. Ασυνεχές

µέτωπο.

o Ένα τυπικό κτίριο διαµερισµάτων,

(πολυκατοικία) µε 3 ή παραπάνω
ορόφους.
o Βρίσκεται στον κοντά στο κέντρο της

περιοχής.
o Είσοδος από το κέντρο του οικοπέδου

(πυλωτή).
o Στην πίσω πλευρά βλέπει σε ακάλυπτο

χώρο.
o Σχετικά µεγάλα πεζοδρόµια.
o Στο ισόγειο έχει πυλωτή.
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o Ένα τυπικό κτίριο διαµερισµάτων,

(πολυκατοικία) µε 3 ή παραπάνω
ορόφους.
o Βρίσκεται στον κεντρικό δρόµο της

περιοχής.
o Είσοδος από πλάγιο κοινόχρηστο ανοιχτό

χώρο.
o Στην πίσω πλευρά βλέπει σε ακάλυπτο

χώρο.
o Σχετικά µεγάλα πεζοδρόµια.
o Στο ισόγειο καταστήµατα. Συνεχές

µέτωπο.

o Ένα τυπικό κτίριο διαµερισµάτων,

(πολυκατοικία) µε 3 ή παραπάνω
ορόφους.
o Βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Πόλης.
o Είσοδος από πλάγιο κοινόχρηστο ανοιχτό

χώρο.
o Στην πίσω πλευρά βλέπει σε ακάλυπτο

χώρο.
o Πολύ µικρά πεζοδρόµια. Σχετικά µικροί

δρόµοι.
o Τα κτίρια ενώνονται ανά δύο. Ασυνεχές

µέτωπο.
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o Ένα τυπικό κτίριο διαµερισµάτων,

(πολυκατοικία) µε 3 ή παραπάνω
ορόφους.
o Βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Πόλης.
o Είσοδος από πλάγιο κοινόχρηστο ανοιχτό

χώρο.
o Στην πίσω πλευρά βλέπει σε ακάλυπτο

χώρο.
o Σχετικά µικρά πεζοδρόµια.
o Τα κτίρια ενώνονται ανά δύο. Ασυνεχές

µέτωπο.
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3.2. Κέντρο
o Δρόµοι κοντά στο κέντρο της πόλης.
o Κτίρια µε τρεις και περισσότερους ορόφους
o Μεγάλα πεζοδρόµια
o Κτίρια µε ή χωρίς ανοιχτούς χώρους. (πίσω

και µπροστά)

o Ένα τυπικό κτίριο διαµερισµάτων,

(πολυκατοικία) µε 4 ή παραπάνω ορόφους.
o Βρίσκεται στο κέντρο της Πόλης.
o Είσοδος από το δρόµο.
o Το ισόγειο είναι στο επίπεδο του δρόµου ενώ

για τον ακάλυπτο πρέπει να κατέβεις ύψος
µισού ορόφου.
o Σχετικά µεγάλα πεζοδρόµια.
o Τα κτίρια είναι ενωµένα µεταξύ τους.

Σχηµατίζουν συνεχές µέτωπο.
o Στην πίσω πλευρά βλέπει σε περίκλειστο

κλειστό ακάλυπτο χώρο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
Case study εκτίµησης κόστους ΔΑ και ύψους των επιβαρύνσεων στην περίπτωση
εφαρµογής προγράµµατος PAYT στο Δήµο Πανοράµατος
Αρχικά θεωρήθηκε ότι οι πολίτες δε θα αλλάξουν τις συνήθειες τους, ούτε τη
συµπεριφορά τους σχετικά µε την παραγωγή και την ατοµική ΔΑ . Σε αυτήν την
περίπτωση, όλα τα απορρίµµατα θα οδηγούνται προς ταφή, εκτός από τα
ανακυκλώσιµα που συλλέγονται από το Σύνδεσµο Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Μείζονος Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, εκτιµήθηκε η ποσότητα των
απορριµµάτων προς τις διάφορες ροές διαχείρισης για το πρώτο έτος εφαρµογής του
PAYT σύµφωνα µε τη µελέτη «Μeasuring source reduction» της SERA1. Υπολογίστηκε
το συνολικό κόστος διαχείρισης των απορριµµάτων CT, η µοναδιαία και η συνολική
χρέωση WT προς τους πολίτες για 4 σενάρια εφαρµογής: (i) χρέωση βάσει του βάρους,
(ii) χρέωση βάση του όγκου-σχήµα κάδων (iii) χρέωση βάσει του όγκου-σχήµα σάκων
και, (iv) χρέωση βάσει του όγκου-σχήµα αυτοκόλλητων ετικετών. Ως έτος αναφοράς
λήφθηκε το 2005. Στη συνέχεια έγινε σύγκριση των αποτελεσµάτων για 3 περιπτώσεις:
(α) εφαρµόζεται σχήµα PAYT αλλά δεν επιτυγχάνεται µείωση της ποσότητας των
απορριµµάτων προς ταφή (περίπτωση Α),
(β) εφαρµόζεται σχήµα PAYT και επιτυγχάνεται µείωση της ποσότητας των
απορριµµάτων προς ταφή (περίπτωση Β) και,
(γ) κανένα σχήµα PAYT δεν εφαρµόζεται (περίπτωση Γ).
Έτσι, η µελέτη χωρίζεται σε δύο τµήµατα που εστιάζουν άµεσα (α) στο κόστος
διαχείρισης CT που αφορά τη δηµοτική αρχή (επιλέχθηκε η διβάθµια δοµή χρέωσης, και
διαχωρίστηκε το κόστος σε εκείνο που µεταβάλλεται ανάλογα µε την ποσότητα ΠΑ
(µεταβλητό κόστος διαχείρισης-CV) και σε εκείνο που παραµένει σταθερό (σταθερό
κόστος διαχείρισης-CC) και είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της υπηρεσίας και, (β)
στο ύψος των τελών καθαριότητας που πληρώνουν οι πολίτες (υπολογίστηκε η
συνολική χρέωση WT, η σταθερή και πάγια WC για όλους τους δηµότες, όπως και η
µεταβλητή WV ανάλογα µε την ποσότητα ΠΑ (WT = WC + WV).
Ετήσιο κόστος ΔΑ
Το CC για το πρώτο έτος, που είναι το άθροισµα του κόστους λειτουργίας και του
κόστους των επενδύσεων (υπολογισµένες µε ετήσια απόσβεση 20%), παρουσιάζεται
στην Εικόνα 1α. Το κόστος των επενδύσεων είναι ίδιο, είτε επιτευχθεί είτε όχι η
προβλεπόµενη µείωση στα απορρίµµατα που οδηγούνται προς ταφή. Το κόστος
Σύµφωνα µε τη µελέτη «Μeasuring source reduction» της Skumatz Economic Research Associates (SERA),
στην περίπτωση εφαρµογής ενός προγράµµατος PAYT, η µέση µείωση της παραγωγής στην πηγή
κυµαίνεται µεταξύ 5-7%, η αύξηση της ανακύκλωσης κατά 6% και η αύξηση της κοµποστοποίησης επίσης
6% (Skumatz, 2000). Στην παρούσα εργασία έγινε η παραδοχή ότι η παραγωγή στην πηγή θα µειωθεί 6%
και η ανακύκλωση θα αυξηθεί κατά το ίδιο ποσοστό. Για την περίπτωση της κοµποστοποίησης, επειδή δεν
είναι διαδεδοµένη στην Ελλάδα και εφόσον δεν υπάρχει οργανωµένο πρόγραµµα κοµποστοποίησης στο
δήµο Πανοράµατος αλλά και ούτε στην ευρύτερη περιοχή, προβλέπεται ότι θα περιοριστεί στην
κοµποστοποίηση της αυλής αγγίζοντας το ποσοστό του 2%.
1
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λειτουργίας, για καθένα από τα σενάρια εφαρµογής, θα µειωθεί αν επιτευχθεί η
προβλεπόµενη µείωση, κατά το ποσό που αντιστοιχεί στα έσοδα από τα προγράµµατα
ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης του δήµου. Στο δήµο Πανοράµατος, θεωρείται ότι
τα έσοδα θα προέρχονται µόνο από την ανακύκλωση (εάν και εφόσον ο ΟΤΑ
οργανώσει δηµοτικό πρόγραµµα ανακύκλωσης) αφού η κοµποστοποίηση που θα
πραγµατοποιείται θα είναι κοµποστοποίηση της αυλής. Το CV για το πρώτο έτος, που
είναι το άθροισµα του µεταβλητού κόστους συλλογής, µεταφοράς και τελικής
διάθεσης, παρουσιάζεται στην Εικόνα 1β. Για τα συστήµατα χρέωσης µε χρήση
τυποποιηµένων σάκων και αυτοκόλλητων ετικετών στο CV προστίθεται και το κόστος
αγοράς των τυποποιηµένων σάκων και των αυτοκόλλητων ετικετών αντίστοιχα.

(α)

(β).

Εικόνα 1. Σύγκριση (α) CC και (β) CV για το πρώτο έτος εφαρµογής σχήµατος PAYT
µεταξύ των περιπτώσεων Α και Β.
Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται το ποσοστό µείωσης του CT και για τα τέσσερα σενάρια,
για το πρώτο έτος εφαρµογής, στην περίπτωση που επιτευχθεί η προβλεπόµενη µείωση
σε σχέση µε το αν δεν επιτευχθεί. Το ποσοστό αυτό είναι της τάξης του 10% περίπου και
για τα τέσσερα σχήµατα. Το CT, αν υλοποιηθεί σχήµα PAYT και δεν επιτευχθεί η
προβλεπόµενη µείωση σε σύγκριση µε το CT στην περίπτωση που δεν υλοποιείται
κανένα σχήµα PAYT, παρουσιάζεται στην Εικόνα 3β. Το µεγαλύτερο ποσοστό αύξησης
προκύπτει µε την εφαρµογή του συστήµατος χρέωσης µε χρήση σάκων και είναι της
τάξης του 6%. Το ποσοστό µείωσης του CT αν υλοποιηθεί το PAYT και επιτευχθεί η
προβλεπόµενη µείωση σε σχέση µε το αν δεν υλοποιηθεί το PAYT, παρουσιάζεται στην
Εικόνα 3γ. Το µεγαλύτερο ποσοστό µείωσης προκύπτει µε την εφαρµογή του
συστήµατος χρέωσης µε χρήση αυτοκόλλητων ετικετών και είναι της τάξης του 9%.
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CV

CC

Εικόνα 2. Σύγκριση του CT για το πρώτο έτος εφαρµογής σχήµατος PAYT µεταξύ των
περιπτώσεων Α και Β.

Εικόνα 3. Ποσοστιαία σύγκριση (%) του CT για το πρώτο έτος εφαρµογής σχήµατος
PAYT µεταξύ των περιπτώσεων (α) Α και Β, (β) Α και Γ και, (γ) Β και Γ.

Το CT κατά το πρώτο έτος εφαρµογής ενός σχήµατος PAYT και για τα τέσσερα σενάρια
εφαρµογής, αν επιτευχθεί ή όχι η προβλεπόµενη µείωση, παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.
Επιβαρύνσεις για τις υπηρεσίες καθαριότητας
Στην Εικόνα 5α παρουσιάζεται γραφικά το WT που θα έχει µια οικογένεια τριών µελών
(µέσο µέγεθος νοικοκυριού), ανάλογα µε την ποσότητα των απορριµµάτων που θα θέτει
προς συλλογή. Η γραµµή B-B αντιστοιχεί στη µοναδιαία ΠΑ (ΜΠΑ) όπως εκτιµήθηκε
από τα στοιχεία του δήµου Πανοράµατος χωρίς προσπάθεια µείωσης της παραγωγής
(1,74 kg/ca.ηµέρα), ενώ η γραµµή A-A σε αυτήν που αντιστοιχεί στην περίπτωση που
επιτυγχάνεται µείωση της παραγωγής (1,5 kg/ca.ηµέρα). Τέλος, η γραµµή µε τα βέλη
αντιστοιχεί στην ποσότητα απορριµµάτων που υπολογίζεται σύµφωνα µε τη ΜΠΑ
όπως προβλέφθηκε για το δήµο Πανοράµατος και για το 2005 (1,11 kg /cap.ηµέρα) στη
«Μελέτη κατάρτισης νοµαρχιακού πλαισίου ΔΑ του Νοµού Θεσσαλονίκης»
(Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης 1999). Αποδεικνύεται ότι, το σχήµα των
σάκων είναι το πιο ακριβό, ενώ ακολουθούν το σχήµα βάρους και κάδων, µε το σχήµα
των ετικετών να είναι το πιο συµφέρον για τους δηµότες. Στην Εικόνα 5α παρουσιάζεται
το WT µιας οικογένειας 3 µελών, αν επιτύχει ή όχι τις προβλεπόµενες αλλαγές στην
παραγωγή και για τα τέσσερα σενάρια εφαρµογής.
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WV

WC

(α)

(β)

Εικόνα 4. Σύγκριση του WT για µια µέση οικογένεια 3 µελών (α) ανάλογα την ποσότητα
που τοποθετεί για συλλογή και, (β) µεταξύ των περιπτώσεων Α και Β, για
το πρώτο έτος εφαρµογής σχήµατος PAYT.

Στην Εικόνα 5β παρουσιάζεται το ποσοστό µείωσης του WT που θα έχει µια µέση
οικογένεια 3 µελών αν επιτύχει να µειώσει τα απορρίµµατα που θέτει προς συλλογή στο
προβλεπόµενο ποσοστό στην περίπτωση εφαρµογής σχήµατος PAYT. Αν λοιπόν
υιοθετηθεί το σχήµα χρέωσης βάσει του βάρους των απορριµµάτων, το WT µιας
τριµελούς οικογένειας αν αυτή αλλάξει τη συµπεριφορά της όσον αφορά την παραγωγή
και ΔΑ της, θα µειωθεί κατά 8,54%. Αν υιοθετηθεί το σχήµα των κάδων, το WT θα
µειωθεί κατά 10,46%, µε το σχήµα χρέωσης µε χρήση τυποποιηµένων σάκων θα µειωθεί
κατά 11,55% και µε το σχήµα των αυτοκόλλητων ετικετών θα µειωθεί κατά 11,31%.
Στον Πίνακας 1 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα στοιχεία κόστους για τα τέσσερα
σενάρια εφαρµογής PAYT, για µια µέση οικογένεια τριών µελών, στο δήµο
Πανοράµατος. Δίνεται επίσης, η διαφορά που θα επέλθει στη χρέωση για µια µέση
οικογένεια, αν επιτύχει ή όχι την προβλεπόµενη µείωση στην ποσότητα των
απορριµµάτων που θέτει προς συλλογή. Γίνεται τέλος, σύγκριση ανάµεσα στα τέσσερα
σενάρια εφαρµογής.
Σύνοψη αποτελεσµάτων
Η εφαρµογή της µεταβλητής κοστολόγησης µε βάση το βάρος των απορριµµάτων αν
και απαιτεί µεγάλες αρχικές επενδύσεις, έχει σχετικά µικρό WC (€/hs.έτος) λόγω του
τρόπου απόσβεσης αυτών στον ετήσιο οικονοµικό απολογισµό του δήµου. Όσον αφορά
στη χρέωση µε βάση τον όγκο των απορριµµάτων και τη χρήση των κάδων, το WC είναι
µεγαλύτερο από ότι για το σχήµα των τυποποιηµένων σάκων και των αυτοκόλλητων
ετικετών γιατί έχει υπολογιστεί στο κόστος και αγορά νέων κάδων ως αρχική επένδυση.
Στα υπόλοιπα σχήµατα συµπεριλήφθηκε ως αρχική επένδυση µόνον η καµπάνια
πληροφόρησης και ενηµέρωσης των δηµοτών.

261

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ και ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

(α)

(β)

Εικόνα 5. α) Σύγκριση του WT για µια µέση οικογένεια 3 µελών σύµφωνα µε τη ΜΠΑ
1,11 kg/cap.ηµέρα και, (β) ποσοστό µείωσης του WT που θα έχει µια µέση
οικογένεια 3 µελών, µεταξύ των περιπτώσεων Α και Γ, για το πρώτο έτος
εφαρµογής σχήµατος PAYT.
Πίνακας 1. Σύγκριση των τεσσάρων σεναρίων εφαρµογής του PAYT.
Μέση οικογένεια (3 ca/hs)
WC (€/hs.έτος)
WV χωρίς την προβλεπόµενη µείωση (1,74
kg/ca.ηµέρα) (€/hs.έτος)
WV µε την προβλεπόµενη µείωση (1,5
kg/ca.ηµέρα) (€/hs.έτος)
WT χωρίς την προβλεπόµενη µείωση (1,74
kg/ca.ηµέρα) (€/hs.έτος)
WT µε την προβλεπόµενη µείωση (1,5
kg/ca.ηµέρα) (€/hs.έτος)
Διαφορά WT µεταξύ των περιπτώσεων
επίτευξης και µη της προβλεπόµενης µείωσης
(€/hs.έτος)
Επικερδές όταν η επιφάνεια της οικίας είναι
πάνω από: (m2) - χωρίς την προβλεπόµενη
µείωση
Επικερδές όταν η επιφάνεια της οικίας είναι
πάνω από: (m2) - µε την προβλεπόµενη µείωση

Βάρος
154,49
***
241,79
*
207,94
**
396,28
***
362,43
****
33,85

Κάδοι
151,80
**
243,27
**
201,96
*
395,07
**
353,76
**
41,31

Σάκοι
143,89
*
260,76
****
214,02
***
404,65
****
357,91
***
46,74

Ετικέτες
143,89
*
245,92
***
201,84
*
389,81
*
345,73
*
44,08

*

**

****

***

212

211

217

209

***

**

****

*

194
****

189
**

192
***

185
*

Σηµείωση: Με ένα αστερίσκο (*) συµβολίζεται η χαµηλότερη τιµή, ενώ όσο περισσότεροι είναι οι αστερίσκοι
(µέχρι τέσσερις), τόσο µεγαλύτερη.

Το σχήµα των κάδων είναι δύσκολο να εφαρµοσθεί σε συµπλέγµατα πολυκατοικιών και
γενικά σε πυκνοκατοικηµένες δοµές, καθώς κάθε νοικοκυριό θα πρέπει να έχει δικό του
υποδοχέα απορριµµάτων. Η χρήση τυποποιηµένων σάκων δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες
διαφορές από τη χρήση των αυτοκόλλητων ετικετών. Τα δύο αυτά συστήµατα έχουν το
µεγαλύτερο WV στην περίπτωση µη επίτευξης της µείωσης της παραγωγής, καθώς η
αγορά των σάκων ή των ετικετών από το δήµο, συνυπολογίζεται στο CV. Η ουσιαστική
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διαφορά τους είναι στο κόστος αγοράς των σάκων ή των ετικετών.
Η κοστολόγηση των υπηρεσιών καθαριότητας στην Ελλάδα, γίνεται χωρίς να
λαµβάνονται υπόψη όλες οι απαιτούµενες παράµετροι. Στον υπολογισµό του κόστους
για τη διαχείριση των απορριµµάτων δε συµπεριλαµβάνεται το κόστος για την
αποκατάσταση ανενεργών χωµατερών, το ενδεχόµενο, καθώς και το περιβαλλοντικό
και κοινωνικό κόστος. Για την εφαρµογή της πλήρους κοστολόγησης όµως, είναι
απαραίτητο να συνυπολογίζονται όλα αυτά τα είδη κόστους.
Η υλοποίηση της µεταβλητής κοστολόγησης µε βάση το βάρος των απορριµµάτων αν
και απαιτεί µεγάλες αρχικές επενδύσεις, έχει σχετικά µικρό σταθερό ποσό χρέωσης
(€/hs*a) λόγω των αποσβέσεων µε τις οποίες υπολογίζονται οι επενδύσεις αυτές στον
ετήσιο οικονοµικό απολογισµό του δήµου. Το σύστηµα αυτό είναι βασισµένο σε
ιδιαίτερα εξελιγµένες τεχνολογίες, απαιτεί εξειδικευµένο προσωπικό για τη λειτουργία
του, και έτσι κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολο να εφαρµοσθεί. Όσον αφορά τη χρέωση µε
βάση τον όγκο των απορριµµάτων και τη χρήση των κάδων, το σταθερό ποσό χρέωσης
(€/hs*a) εφόσον δεν απαιτείται αγορά καινούριων κάδων από το δήµο είναι ίδιο όπως και
για το σύστηµα των τυποποιηµένων σάκων και των αυτοκόλλητων ετικετών. Το
µεταβλητό ποσό χρέωσης όµως (€/hs*a), είναι µικρότερο από ότι στα άλλα δύο
συστήµατα υπολογισµού της χρέωσης βάση του όγκου. Το σύστηµα των κάδων είναι
δύσκολο να εφαρµοσθεί σε συµπλέγµατα πολυκατοικιών και γενικά σε
πυκνοκατοικηµένες δοµές, καθώς κάθε νοικοκυριό θα πρέπει να έχει τα δικά του δοχεία
συλλογής απορριµµάτων. Η χρήση τυποποιηµένων σάκων για την εφαρµογή της
µεταβλητής κοστολόγησης δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διαφορές από τη χρήση των
αυτοκόλλητων ετικετών. Τα δύο αυτά συστήµατα έχουν το µεγαλύτερο µεταβλητό
κόστος, καθώς η αγορά των σάκων ή των ετικετών από το δήµο, συνυπολογίζεται στο
µεταβλητό κόστος συλλογής των απορριµµάτων. Η ουσιαστική διαφορά τους είναι στο
κόστος αγοράς των σάκων ή των ετικετών. Οι τυποποιηµένοι σάκοι έχουν µεγαλύτερο
κόστος αγοράς από τις ετικέτες, µε αποτέλεσµα να έχουν οι δηµότες µεγαλύτερο
µεταβλητό ποσό χρέωσης ανά σάκο απορριµµάτων. Αυτό βέβαια µπορεί να
λειτουργήσει ως κίνητρο για µείωση της ποσότητας των απορριµµάτων που θέτουν
προς συλλογή και αύξηση της προσπάθειας για ανακύκλωση και κοµποστοποίηση.
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ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ
FCA

Full Cost Accounting

LWP

Light Weight Packaging

OTA

Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

PAYT

Pay As You Throw

PPP

Polluter Pays Principle

PRP

Producer Responsibility Principle

US-EPA

United States’ Environmental Protection Agency

ΑπΑ

Αποκοµιδή Απορριµµάτων

ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

ΓΣΠ

Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών

ΔΑ

Διαχείριση Απορριµµάτων

ΔσΠ

Διαλογή στην Πηγή

ΜΠΑ

Μέσα Προσωρινής Αποθήκευσης

ΟΜ
ΟΟΣΑ

Οικιστική Μονάδα
Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη

ΠΑ

Παραγωγή Απορριµµάτων

ΠΔ

Παράνοµη Διάθεση

ΠρΑ

Προσωρινή Αποθήκευση

ΠΣΘ

Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης

ΡΠΑ

Ρυθµός Παραγωγής Απορριµµάτων

ΣΑΑ

Σύστηµα Αποκοµιδής Απορριµµάτων

ΣΔΑ

Σύστηµα Διαχείρισης Απορριµµάτων

ΣΔΙΤ

Συµπράξεις Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα

ΤΚ
ΥΔΑ
ΥΚ
ΧΥΤΑ
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Τέλη Καθαριότητας
Υπηρεσίες Διαχείρισης Απορριµµάτων
Υπηρεσίες Καθαριότητας
Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων

