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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο ∆ιαχωρισµός των απορριµµάτων στην Πηγή (∆σΠ), δηλαδή η διαλογή και 

κατάλληλη απόρριψη αυτών από τους πολίτες κατά τη στιγµή της παραγωγής 

τους θεωρείται ως το οικονοµικότερο και αποδοτικότερο εργαλείο στο πλαίσιο 

της ορθολογικής διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ). Υπό το 

πρίσµα αυτό, η Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 

ΑΜΘ – ∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε, σε συνεργασία µε την Οικολογική Οµάδα 

Ροδόπης στα πλαίσια του έργου µε τίτλο: «Επιλογές διαχείρισης αποβλήτων 

για τον έλεγχο των εκποµπών αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου 

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294» και η ανάγκη υλοποίησης 

της ∆ράσης 5 - Εφαρµογή Τοπικού Σχεδίου ∆ράσης (Action 5 - 

Implementation of Local Action Plan). Βραχυπρόθεσµη δράση Β5 "Πιλοτική 

παρακολούθηση οικιακής κοµποστοποίησης και συλλογής ανακυκλώσιµων 

υλικών σε επίπεδο νοικοκυριού, σχεδίασε και υλοποίησε την παρακολούθηση 

και καταγραφή τριών (3) διαφορετικών ροών απορριµµάτων από δέκα 

νοικοκυριά του ∆ήµου Κοµοτηνής για χρονικό διάστηµα διάρκειας πέντε (5) 

µηνών, από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο του 2013. Η συστηµατική 

καταγραφή αφορούσε τις ποσότητες ανακυκλώσιµων συσκευασιών, 

οργανικών – βιοαποδοµήσιµων και τέλος των λοιπών απορριµµάτων µε τη 

χρήση ηλεκτρονικού ζυγού και κατάλληλων κάδων. Τα αποτελέσµατα του 

προγράµµατος είναι ενθαρρυντικά και καταδεικνύουν τις δυνατότητες και τα 

οφέλη που µπορούν να προκύψουν από τη συµβολή των πολιτών και των 

νοικοκυριών στη βιώσιµη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων. 
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

∆ιαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

 

Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (Α.Σ.Α.) είναι στερεά απόβλητα που παράγονται 

από τις δραστηριότητες των νοικοκυριών (οικιακά στερεά απόβλητα), των 

εµπορικών δραστηριοτήτων (εµπορικά στερεά απόβλητα), των καθαρισµών 

οδών και άλλων κοινόχρηστων χώρων, καθώς και άλλα στερεά απόβλητα 

(από ιδρύµατα, σχολεία, επιχειρήσεις, κλπ) τα οποία µπορούν από τη φύση 

τους ή τη σύνθεσή τους να εξοµοιωθούν µε τα οικιακά στερεά απόβλητα 

(Παναγιωτακόπουλος 2007). Οι κύριες πηγές των ΑΣΑ παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 1, όπου φαίνεται και η µεγάλη ποικιλία και ανοµοιοµορφία τους. 

 

Πίνακας 1: Πηγές ΑΣΑ (Με βάση την πηγή: Παναγιωτακόπουλος 2007) 

Πηγή ΑΣΑ ∆ραστηριότητες ή 

Εγκαταστάσεις 

παραγωγής 

Συστατικά Αποβλήτων 

Οικιακά 

Απόβλητα 

Κατοικίες, Πολυκατοικίες Τροφικά υπολείµµατα, Ζυµώσιµα, 

Χαρτιά, Χαρτόνια, Πλαστικά, 

Υφάσµατα, ∆έρµατα, Ξύλα, Απόβλητα 

κήπων, Γυαλιά, Μέταλλα, Τέφρα, 

Ογκώδη αντικείµενα, Επικίνδυνα/τοξικά 

οικιακά απόβλητα, Ηλεκτρικά 

είδη/συσκευές, κλπ. 

Εµπορικά 

Απόβλητα 

Καταστήµατα, Εστιατόρια, 

Γραφεία, Ξενοδοχεία, 

Μικρές βιοτεχνίες, 

Τυπογραφεία, Συνεργεία, 

Ελαφρά βιοµηχανία, κλπ. 

Χαρτιά, Χαρτόνια, Πλαστικά, Ξύλα, 

Τροφικά υπολείµµατα, Γυαλιά, 

Μέταλλα, Ειδικά απόβλητα (ηλεκτρικές 

συσκευές, άλλες συσκευές, 

επικίνδυνα/τοξικά απόβλητα, κτλ.) 

Απόβλητα 

Ιδρυµάτων 

Σχολεία, Νοσοκοµεία, 

∆ιοικητήρια, κτλ. (δεν 

περιλαµβάνονται τα 

µολυσµατικά απόβλητα) 

Χαρτιά, Χαρτόνια, Πλαστικά, Ξύλα, 

Τροφικά υπολείµµατα, Γυαλιά, 

Μέταλλα, Ειδικά απόβλητα (ηλεκτρικές 

συσκευές, άλλες συσκευές, 

επικίνδυνα/τοξικά απόβλητα, κτλ.) 

Απόβλητα 

Καθαρισµού 

Κοινόχρηστων 

Χώρων 

Καθαρισµός οδών, 

Πάρκων, Παράλιων 

χώρων, Χώρων 

αναψυχής 

Σκουπίδια, Ξύλα, Κλαδιά, κτλ. 

 

Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (Α.Σ.Α.) αποτελούν ίσως µια από τις 

δυσκολότερες, ως προς τη διαχείρισή τους, κατηγορία αποβλήτων, κυρίως 
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λόγω της µεγάλης ποικιλίας και ανοµοιοµορφίας τους. Ακριβώς εξαιτίας του 

γεγονότος αυτού, η ορθολογική και οικονοµικά βιώσιµη διαχείρισή τους 

αποτέλεσε αντικείµενο έντονου προβληµατισµού και έρευνας τόσο σε 

ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Η ∆ιαλογή στην Πηγή (∆σΠ) των ΑΣΑ, ως εργαλείο ενός τέτοιου συστήµατος 

διαχείρισης, έχει να επιδείξει αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσµατα µε βάση 

όλα τα κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια επίτευξης µιας βιώσιµης, 

µακροπρόθεσµης και φιλικής προς το περιβάλλον λύσης στο πρόβληµα.  

Η εν λόγω πρακτική περιλαµβάνει το διαχωρισµό των απορριµµάτων κατά τη 

στιγµή της παραγωγής τους από τον πολίτη – καταναλωτή και την απόρριψή 

τους σε αντίστοιχο κάδο. Με τον τρόπο αυτό, σε µια πρώτη υπόθεση 

εργασίας, δηµιουργούνται τρία διαφορετικά ρεύµατα ροής απορριµµάτων που 

περιλαµβάνουν: 

• τα ζυµώσιµα – οργανικά, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 45,8% κατά 

βάρος των παραγόµενων ΑΣΑ της ΠΑΜΘ σύµφωνα µε τον 

Περιφερειακό Σχεδιασµό της ΑΜΘ (ΠΕΣ∆Α 2009), τα οποία και 

µπορούν να οδηγούνται σε κάδο οικιακής ή συνοικιακής 

κοµποστοποίησης. 

• τα ανακυκλώσιµα συσκευασιών που περιλαµβάνουν το χαρτί/χαρτόνι, 

πλαστικό, µέταλλο & γυαλί προς αποκοµιδή και δευτεροβάθµια 

διαλογή. Όλα τα παραπάνω κλάσµατα αντιπροσωπεύουν το 39,5% 

κατά βάρος (ΠΕΣ∆Α 2009) του συνόλου των παραγόµενων ΑΣΑ της 

ΠΑΜΘ. 

• τα λοιπά απορρίµµατα, που αντιπροσωπεύουν το µικρότερο κλάσµα 

των ΑΣΑ, ίσο µε 14,7% κατά βάρος (ΠΕΣ∆Α 2009), και τα οποία µετά 

την αποκοµιδή εάν δεν υπάρχει άλλου είδους επεξεργασία οδηγούνται 

αναγκαστικά προς το Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων 

(ΧΥΤΑ). 
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Σχήµα 2: ∆ιάγραµµα τριών διαφορετικών ρευµάτων ροής µετά από ∆σΠ. 

 

 

 
Τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή αυτού του σχήµατος 

µπορούν δραστικά να συµβάλλουν, τουλάχιστον στο επίπεδο του 

Σχεδιασµού, στην κάλυψη των κύριων απαιτήσεων που θέτουν τόσο η 

Ευρωπαϊκή όσο και η Εθνική νοµοθεσία µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ και το 

Νόµο 4042/2012 αντίστοιχα, και που αφορούν την εδραίωση της ξεχωριστής 

διαλογής χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού και µετάλλου µέχρι το 2015 αλλά και 

την ανακύκλωση του 50% ή τουλάχιστον της παραπάνω κατηγορίας (χαρτί, 

γυαλί, πλαστικό, µέταλλο), των παραγόµενων ΑΣΑ. Επιπλέον, µε το 

προαναφερόµενο θεσµικό πλαίσιο εισάγεται ο όρος βιοαπόβλητα (biowaste), 

ως κατηγορία που περιλαµβάνει τα απόβλητα από κήπους και πάρκα, τα 

απορρίµµατα τροφών και µαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις 

οµαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα 

από εγκαταστάσεις µεταποίησης τροφίµων. Για την κατηγορία αυτή, η 

απαίτηση αφορά τη βαθµιαία αύξηση του ποσοστού που συλλέγεται 

ξεχωριστά, και συγκεκριµένα τουλάχιστον 5% του συνολικά παραγόµενου 

βάρους των βιοαποβλήτων έως το 2015 µε διπλασιασµό του ποσοστού έως 

το 2020. 

Επιπλέον, µε την ορθολογική διαχείριση των ΑΣΑ µε κοµποστοποίηση για τα 

βιοαπόβλητα και ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση για τα ανακυκλώσιµα 

συσκευασιών, µπορεί να υπάρξει δραστική συµβολή στον περιορισµό των 

παραγόµενων Αερίων του Φαινοµένου του Θερµοκηπίου (ΑΦΘ) στους 
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τόπους ταφής σύµµεικτων απορριµµάτων. Πιο συγκεκριµένα, στο ακόλουθο 

γράφηµα παρουσιάζονται οι εκποµπές ΑΦΘ ανά τόνο απορριµµάτων 

κουζίνας και κήπου µέσω διαφορετικών τρόπων επεξεργασίας τους και µέσω 

ανάλυσης του κύκλου ζωής. 

 

Γράφηµα 1: Καθαρές εκποµπές (kg CO2 - ισοδύναµο) ανά τρόπο 

επεξεργασίας ενός τόνου βιοαποβλήτων (πηγή: ΕΕΑ Report 3/2011, Waste 

Opportunities ETC/SCP). 

 

 

 

Φαίνεται πως από την κοµποστοποίηση και την αναερόβια χώνευση 

προκύπτει καθαρά (net) µείωση των εκποµπών ΑΦΘ, σε αντίθεση µε την 

ταφή, από την οποία προκύπτουν καθαρά (net) υψηλές τιµές εκποµπών, έως 

1.200kg ισοδύναµου CO2 ανά τόνο βιοαποβλήτων. Συγκρίνοντας τις 

µεθόδους επεξεργασίας µε µικρές εκποµπές ΑΦΘ, διαπιστώνει κανείς ότι η 

οικιακή κοµποστοποίηση αποτελεί την πιο οικονοµική και αποτελεσµατική 

λύση, που µπορεί να εφαρµοστεί στο πλαίσιο ∆ιαλογής στην Πηγή. 

Αλλά και για τα ανακυκλώσιµα ισχύει κάτι ανάλογο. Ιδιαίτερα δε για το χαρτί 

και το χαρτόνι, που αποτελούν και το µεγαλύτερο ποσοστό των 

ανακυκλώσιµων ΑΣΑ, τα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από την 

ανακύκλωσή τους, εκτός από τον περιορισµό των εκποµπών ΑΦΘ από τους 

χώρους ταφής, περιλαµβάνουν την εξοικονόµηση χώρου στους ΧΥΤΑ, 

περιορισµό της ανάγκης κοπής δένδρων για παραγωγή χαρτιού και κατ 
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επέκταση µείωση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας για τη δραστηριότητα 

αυτή. Στον παρακάτω Πίνακα δίνονται οι τιµές ισοδύναµου CO2 που 

αποτρέπονται από την ανακύκλωση ενός τόνου ανακυκλώσιµων ΑΣΑ. 

 

Πίνακας 2: Κατηγορίες ανακυκλώσιµων και συµµετοχή τους στον περιορισµό 

εκποµπών ισοδύναµων διοξειδίου του άνθρακα (CO2-eq) (Πηγή: ISWA, White 

Paper, 2009). 

 

 

Υπό αυτό το πρίσµα, και µε την εµπειρία που αποκτήθηκε από τη δράση 

εφαρµογής οικιακής κοµποστοποίησης στο ∆ήµο Κοµοτηνής το 2011, στα 

πλαίσια πιλοτικού προγράµµατος για την ανάδειξη των δυνατοτήτων αλλά και 

των δυσκολιών που µπορεί να έχει µια τέτοια προσπάθεια, επιτεύχθηκε η 

εξαγωγή µετρήσιµων αποτελεσµάτων, τα οποία και επιβεβαιώνουν τη 

σκοπιµότητα επιλογής εφαρµογής της οικιακής κοµποστοποίησης. 

Πάνω σε αυτή τη πλατφόρµα και προκειµένου να ποσοτικοποιηθεί το όφελος 

από την εφαρµογή της µεθόδου ∆ιαλογή στην Πηγή έγινε µια πιο 

εξειδικευµένη προσέγγιση που παρουσιάζεται εδώ. 

 

Συνοπτική Περιγραφή ∆ράσης  

 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, στα πλαίσια του προγράµµατος LIFE 

09 ENV GR 294 / WASTE-C-CONTROL, η Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία 

∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Αν. Μακεδονίας – Θράκης, ∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., 

σχεδίασε τη δράση «Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση ΑΣΑ σε επίπεδο νοικοκυριού 

µε ανακύκλωση συσκευασιών και οικιακή κοµποστοποίηση» και 

προµηθεύτηκε υλικοτεχνικό εξοπλισµό για τη ∆ιαλογή στην Πηγή για δέκα 
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νοικοκυριά του ∆ήµου Κοµοτηνής, και ανέθεσε στην Οικολογική Οµάδα 

Ροδόπης την παρακολούθηση και συντονισµό της εφαρµογής της εν λόγω 

δράσης. 

∆ηµιουργήθηκε έτσι µια οµάδα εργασίας αποτελούµενη από την Αναπτυξιακή 

Ανώνυµη Εταιρία ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Αν. Μακεδονίας – Θράκης, 

∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., την Οικολογική Οµάδα Ροδόπης και έναν επιστηµονικό 

συνεργάτη αυτής, που επιφορτίστηκε µε τη διεξαγωγή των επιτόπιων 

ελέγχων, την επικοινωνία µε τους συµµετέχοντες, την ετοιµασία των 

κατάλληλων ερωτηµατολογίων και την υποστήριξη των συµµετεχόντων στη 

συµπλήρωσή τους, καθώς και την επεξεργασία των δεδοµένων που 

συλλέχθηκαν, σε συνεργασία πάντα µε την υπόλοιπη οµάδα. 

Πιο συγκεκριµένα ο εξοπλισµός που διανεµήθηκε στα έντεκα νοικοκυριά που 

αποτέλεσαν τον πυρήνα εφαρµογής της δράσης, περιελάµβανε: 

1. Ηλεκτρονικό ζυγό 

2. Κάδο απόρριψης ανακυκλώσιµων ΑΣΑ (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, 

µέταλλο) όγκου περίπου 30 λίτρων. 

3. Κάδο απόρριψης οργανικών βιοαποδοµήσιµων όγκου περίπου 3,2 

λίτρων. 

4. Ηµερολόγια καταγραφής βαρών παραγόµενων απορριµµάτων 

αντίστοιχων κατηγοριών. 

5. Ερωτηµατολόγια. 

Τα νοικοκυριά που συµµετείχαν στη δράση, επιλέχθηκαν µεταξύ αυτών που 

εκδήλωσαν ενδιαφέρον σε πρόσκληση της Οικολογικής Οµάδας Ροδόπης, και 

χρησιµοποιούσαν κάδο οικιακής κοµποστοποίησης, ήδη από το 2011, µέσω 

της συµµετοχής τους στο προηγούµενο πιλοτικό πρόγραµµα που 

διενεργήθηκε µε τη συνεργασία της ∆ΙΑΑΜΑΘ και της Οικολογικής Οµάδας 

Ροδόπης. Ο σχεδιασµός αφορούσε δέκα (10) νοικοκυριά ώστε να υπάρχει 

ευελιξία στην υλοποίηση. Στην υλοποίηση υπήρξε το ενδιαφέρον ενός 

επιπλέον νοικοκυριού και τελικά καταγράφηκαν τιµές από συνολικά 11 

νοικοκυριά. Η διάρκεια καταγραφής καθορίστηκε σε πέντε (5) µήνες. Περί τα 

τέλη Μαρτίου (28/3/2013) έγινε στην έδρα της ∆ΙΑΑΜΑΘ ΑΕΕ συγκέντρωση 

όλων των εµπλεκοµένων, παρουσιάστηκε η πρόταση και η σκοπιµότητα 

διενέργειας της δράσης, διενεργήθηκε µια πρώτη διερευνητική και 

αποσαφηνιστική συζήτηση, µοιράστηκε ο εξοπλισµός (φωτογραφία 1) και από 
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την 1η Απριλίου 2013 ξεκίνησε η εφαρµογή, που διήρκησε µέχρι και το τέλος 

Αυγούστου. 

 

Φωτογραφία 1. Ο εξοπλισµός που διανεµήθηκε στα νοικοκυριά. 
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ΙΙ. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Μεθοδολογική Προσέγγιση 

 
Η µεθοδολογική προσέγγιση στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης περιελάµβανε 

σε ένα πρώτο επίπεδο, τη συµπλήρωση, από τα εµπλεκόµενα νοικοκυριά, 

ενός ερωτηµατολογίου µε ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου χωρισµένες 

σε τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος καταγράφονται γενικές πληροφορίες που 

αφορούν στο πλήθος των µελών, στην ηλικιακή κατανοµή τους καθώς και 

πληροφορίες σχετικές µε το επίπεδο εκπαίδευσης των µελών. 

Στο δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου περιλαµβάνονται συνολικά επτά (7) 

ερωτήσεις, που σκοπό έχουν τη σκιαγράφηση της πληροφόρησης και της 

άποψης των νοικοκυριών σχετικά µε το Φαινόµενο του Θερµοκηπίου αλλά και 

σχετικά µε τη συσχέτιση της παραγωγής Αερίων του Φαινοµένου του 

Θερµοκηπίου κατά τη διαχείριση των απορριµµάτων. 

Στο τρίτο µέρος περιλαµβάνονται τρείς (3) ερωτήσεις που εξυπηρετούν την 

καταγραφή των εντυπώσεων των συµµετεχόντων στο πιλοτικό αυτό 

πρόγραµµα, τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν αλλά και τυχόν άλλες 

παρατηρήσεις / προτάσεις που θα µπορούσαν να συµβάλλουν στη βελτίωση 

µελλοντικών προσπαθειών. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, στόχος της δράσης ήταν η επεξεργασία των 

δεδοµένων της καταγραφής από τα νοικοκυριά, προκειµένου να καταστεί 

δυνατή η εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τα µεγέθη των διαφορετικών 

κατηγοριών απορριµµάτων που διαχωρίζονται και οδηγούνται προς 

ανακύκλωση – επαναχρησιµοποίηση, περιορίζοντας µε τον τρόπο αυτό την 

επιβάρυνση του ρεύµατος των λοιπών απορριµµάτων που καταλήγει στο 

ΧΥΤΑ Κοµοτηνής. 

 

Λήψη Στοιχείων 

 

Για το σκοπό αυτό τα νοικοκυριά εφοδιάστηκαν µε κατάλληλα 

διαµορφωµένους πίνακες, όπου και κατέγραψαν, µε τη συχνότητα που το 

κάθε ένα παρήγαγε απορρίµµατα, τις ποσότητες σε γραµµάρια, των τριών 

διακριτών κατηγοριών απορριµµάτων όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω 
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(βιοαποδοµήσιµα, ανακυκλώσιµα συσκευασιών, λοιπά), για το χρονικό 

διάστηµα από τον Απρίλιο έως και τον Αύγουστο του 2013.  

Για το συντονισµό της όλης προσπάθειας, κατά τη διάρκεια του πενταµήνου 

έγιναν 4 επισκέψεις στα συµµετέχοντα νοικοκυριά, και επιπλέον χρειάστηκε 

να δοθούν κάποιες διευκρινήσεις τηλεφωνικά. 

 

Πίνακας 3. Φωτογραφίες από τη ζύγιση υλικών, τη συµπλήρωση 

ερωτηµατολογίων και τη συνέντευξη στα νοικοκυριά. 

  

  

 

Η καταχώριση των δεδοµένων σε υπολογιστικά φύλλα για την επεξεργασία 

τους, έγινε σε χρόνο σχεδόν παράλληλο µε την καταγραφή από τα νοικοκυριά, 

µε µηνιαία συλλογή των καταγεγραµµένων βαρών.  

Σε ότι αφορά την οργάνωση των δεδοµένων, αυτή περιελάµβανε τη 

δηµιουργία πέντε βασικών Υπολογιστικών Φύλλων (ΥΦ) που αντιστοιχούν 

στους πέντε µήνες που διήρκησε η καταγραφή, και την καταχώριση σε 

οριζόντιες εγγραφές στο κάθε ΥΦ, των τριών ρευµάτων απορριµµάτων που 

κατέγραφε το κάθε νοικοκυριό. 

Πάνω σε αυτή την πλατφόρµα, προέκυψαν τα πρώτα, ανεπεξέργαστα (raw) 

δεδοµένα, που περιελάµβαναν τον υπολογισµό: 

• των συνολικών βαρών ανά κατηγορία απορριµµάτων και ανά 
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νοικοκυριό κατά τη διάρκεια του πενταµήνου, 

• των αντίστοιχων µέσων τιµών. 

Στη συνέχεια δηµιουργήθηκαν επιπλέον ΥΦ, έτσι ώστε να προωθηθεί η 

περαιτέρω επεξεργασία, λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των δεδοµένων, 

συµπεριλαµβανοµένου του συµπληρωµένου ερωτηµατολογίου.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο, πως σε τρεις περιπτώσεις κατά τη 

διάρκεια της καταγραφής παρουσιάστηκαν κάποιες ιδιαιτερότητες, η επίδραση 

των οποίων θεωρήθηκε σηµαντική επί του, έτσι κι αλλιώς, µικρού αρχικού 

δείγµατος των έντεκα νοικοκυριών. Έτσι, αποφασίστηκε να µη ληφθούν 

υπόψη οι περιπτώσεις αυτές, κατά την περαιτέρω επεξεργασία των 

πρωτογενών δεδοµένων, χάριν αξιοπιστίας και συνοχής των αποτελεσµάτων. 

Μια άλλη παρατήρηση αφορά τη σχετικά µεγάλη διακύµανση που 

καταγράφεται µέσω των ερωτηµατολογίων στον αριθµό µελών κάθε 

νοικοκυριού, η οποία κυµάνθηκε από ένα µέχρι έξι µέλη. 

 

To Προφίλ των συµµετεχόντων φαίνεται στα ακόλουθα γραφήµατα. Στο 

Γράφηµα 2 παρουσιάζεται το φύλο των συµµετεχόντων ατόµων-µελών των 

νοικοκυριών όπου φαίνεται ότι οριακά τα περισσότερα συµµετέχοντα µέλη 

είναι άνδρες µε ποσοστό 57%.  

 

Γράφηµα 2. Φύλο των συµµετεχόντων ατόµων-µελών των νοικοκυριών. 

 

 

Στο Γράφηµα 3 παρουσιάζεται το προφίλ της ηλικίας των συµµετεχόντων 
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ατόµων-µελών των νοικοκυριών. Φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (54%) 

αφορά άτοµα ηλικίας από 41 έως και 60 ετών. 

 

 

Γράφηµα 3. Προφίλ ηλικίας συµµετεχόντων ατόµων-µελών των νοικοκυριών. 

 

 

Στο Γράφηµα 4 παρουσιάζεται το επίπεδο εκπαίδευσης των συµµετεχόντων 

ατόµων-µελών των νοικοκυριών. Φαίνεται ότι ένα µεγάλο ποσοστό (συνολικά 

44%) διαθέτει ανώτερες σπουδές, τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

 

Γράφηµα 4. Επίπεδο εκπαίδευσης συµµετεχόντων ατόµων των νοικοκυριών. 
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ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Βάρη και ποσοστά ρευµάτων υλικών 

 
Η διάρθρωση των αποτελεσµάτων ακολουθεί την πορεία της επεξεργασίας. 

Έτσι τα πρώτα αποτελέσµατα περιλαµβάνουν τα συνολικά µηνιαία βάρη για 

κάθε ρεύµα απορριµµάτων και για κάθε νοικοκυριό, καθώς και τα αντίστοιχα 

ποσοστά που εκφράζουν αυτά στο µηνιαίο σύνολο των παραγόµενων ΑΣΑ 

από κάθε νοικοκυριό. Τα αποτελέσµατα ως ποσοστά, παρουσιάζονται 

παρακάτω σχηµατικά µε ραβδογράµµατα: 

 

 

Ραβδόγραµµα 1 έως 11: Μηνιαία Ποσοστά  συµµετοχής ρευµάτων 

απορριµµάτων για κάθε νοικοκυριό. 
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Μεταξύ άλλων, αποτυπώνεται η µη καταγραφή ρεύµατος οργανικών για τα 

νοικοκυριά 8 και 9, τα οποία και δεν εφάρµοσαν οικιακή κοµποστοποίηση, και 

παρατηρείται η ανάλογη αύξηση του ρεύµατος των λοιπών απορριµµάτων 

που επιβαρύνθηκε και µε τα οργανικά. Επιπλεόν, γίνεται φανερή η διακοπή 

µετρήσεων από τον Ιούνιο και έπειτα, για το νοικοκυριό 8 καθώς και η 

καθυστέρηση κατά ένα µήνα, στην έναρξη της καταγραφής από το νοικοκυριό 

11. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γραφική απεικόνιση, σε αντίστοιχα 

ραβδογράµµατα, των µηνιαίων ποσοστών συµµετοχής των τριών ρευµάτων 

απορριµµάτων για το σύνολο των έντεκα νοικοκυριών καθώς και για τα οκτώ 

(8) νοικοκυριά (όλα πλην του 8ου του 9ου και 11ου) στα οποία βασίστηκε και ο 

περεταίρω υπολογισµός των µέσων όρων. 
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Ροβδόγραµµα 12: Μηνιαία ποσοστά συµµετοχής ρευµάτων απορριµµάτων 

για έντεκα νοικοκυριά 
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Ροβδόγραµµα 13: Μηνιαία ποσοστά συµµετοχής ρευµάτων απορριµµάτων 

για οκτώ νοικοκυριά 
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Ακολούθως υπολογίστηκαν και παρουσιάζονται στον Πίνακα 4, τα συνολικά 

βάρη κάθε ρεύµατος απορριµµάτων, αλλά και του συνόλου των ΑΣΑ για κάθε 

νοικοκυριό, όπως επίσης και το ποσοστό συµµετοχής κάθε ρεύµατος, στη 

συνολικά παραγόµενη ποσότητα ΑΣΑ από το κάθε νοικοκυριό, στη διάρκεια 

του πενταµήνου. Στις παρατηρήσεις επί αυτών θα πρέπει να συµπεριληφθεί 

το γεγονός ότι δύο νοικοκυριά δεν εφάρµοσαν οικιακή κοµποστοποίηση, και 

εµφανίζονται µε µηδενικό σύνολο για το ρεύµα των οργανικών, 

βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων (Νοικοκυριά 8 & 9). Επιπλέον, 

αποτυπώνεται µια διαβάθµιση στα συνολικά βάρη του ρεύµατος των 

ανακυκλώσιµων συσκευασιών, µε ελάχιστη ποσότητα τα 10,352 kg 

(Νοικοκυριό 3) και µέγιστη τα 71,769 kg (Νοικοκυριό 11). Οι αντίστοιχες τιµές 

για το ρεύµα τον ζυµώσιµων οργανικών είναι: ελάχιστη – 12,600 kg 

(Νοικοκυριό 4) και µέγιστη τα 215,253 kg (Νοικοκυριό 6). Εκφρασµένα σε 

ποσοστά συµµετοχής στο σύνολο των παραγόµενων ΑΣΑ κάθε νοικοκυριού, 

τα παραπάνω µεγέθη έχουν ως εξής: για το ρεύµα των ανακυκλώσιµων το 

ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής είναι 9% και το µέγιστο 30%, ενώ για το ρεύµα 

των οργανικών, το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής είναι 24%, και µέγιστο 61%. 

Στον ίδιο Πίνακα αποτυπώνονται και οι υπολογισµοί που αφορούν το Μέσο 

Όρο (ΜΟ) του βάρους κάθε ρεύµατος απορριµµάτων που παράγει κάθε µέλος 

τόσο κατά τη διάρκεια του πενταµήνου, όσο και κατά τη διάρκεια του έτους. 

Εδώ µπορεί κάποιος να διακρίνει ότι κατά µέσο όρο κάθε άτοµο από τα µέλη 

των συµµετεχόντων Νοικοκυριών, αναγωγικά, δύναται να παράγει κατά τη 

διάρκεια ενός έτους, από 4 µέχρι και 70 kg απορριµµάτων ανακυκλώσιµων 

συσκευασιών, και από 8 µέχρι 221 kg οργανικών απορριµµάτων. Σε επίπεδο 

συνολικής παραγωγής ΑΣΑ κατά τη διάρκεια ενός έτους, κάθε άτοµο από τα 

µέλη των συµµετεχόντων Νοικοκυριών, δύναται να παράγει από 45 µέχρι και 

289 kg. 

Στον Πίνακα 5 που ακολουθεί, περιλαµβάνονται τα συνολικά βάρη των 

διαφορετικών ρευµάτων απορριµµάτων που υπολογίστηκαν λαµβάνοντας 

υπόψη και τα δεδοµένα των νοικοκυριών που δεν εφάρµοσαν οικιακή 

κοµποστοποίηση σε σύγκριση µε αυτά που προκύπτουν, εξαιρώντας τα. 

Όπως φαίνεται, ενώ για τα έντεκα νοικοκυριά τα οργανικά αποτελούν το 37% 

του συνόλου και τα λοιπά το 41%, στην περίπτωση των 8 νοικοκυριών, τα 

ποσοστά συµµετοχής των δυο αυτών ρευµάτων, στο σύνολο των 
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παραγόµενων ΑΣΑ, αντιστρέφονται. Όπως προαναφέρθηκε, για την 

µεγαλύτερη αξιοπιστία και συνοχή των αποτελεσµάτων, η περεταίρω 

επεξεργασία έγινε εξαιρώντας τα δεδοµένα των νοικοκυριών 8 & 9, αλλά και 

του 11, το οποίο και ξεκίνησε την καταγραφή των βαρών µε καθυστέρηση 

δύο µηνών. 
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Πίνακας 4: Σύνολα, ποσοστά συµµετοχής και Μέσοι Όροι διαφορετικών 

ρευµάτων απορριµµάτων  

 

Νοικοκυριό 
Κατηγορία 
αποβλήτων 

Σύνολο 
(gr) 

% 
ΜΟ Βάρους 

gr/ηµέρα/άτοµο 
ΜΟ βάρους ρεύµατος kg 

/άτοµο/ έτος 
ΜΟ βάρους ΑΣΑ 
kg /άτοµο /έτος 

1 ανακυκλώσιµα 26.700 28% 88 32 113 

Άτοµα οργανικά 34.240 36% 113 41   

2 λοιπά 33.370 35% 110 40   

2 ανακυκλώσιµα 69.520 15% 114 42 284 

Άτοµα οργανικά 134.945 29% 222 81   

4 λοιπά 268.605 57% 442 161   

3 ανακυκλώσιµα 10.352 9% 11 4 45 

Άτοµα οργανικά 52.029 47% 57 21   

6 λοιπά 49.268 44% 54 20   

4 ανακυκλώσιµα 29.310 55% 193 70 127 

Άτοµα οργανικά 12.600 24% 83 30   

1 λοιπά 10.925 21% 72 26   

5 ανακυκλώσιµα 23.438 27% 77 28 106 

Άτοµα οργανικά 30.338 34% 100 36   

2 λοιπά 34.450 39% 113 41   

6 ανακυκλώσιµα 69.681 20% 153 56 282 

Άτοµα οργανικά 215.253 61% 472 172   

3 λοιπά 67.177 19% 147 54   

7 ανακυκλώσιµα 35.605 15% 117 43 289 

Άτοµα οργανικά 183.914 76% 605 221   

2 λοιπά 21.535 9% 71 26   

8 ανακυκλώσιµα 42.950 23% 71 26 110 

Άτοµα οργανικά 0 0% 0 0   

4 λοιπά 140.790 77% 232 85   

9 ανακυκλώσιµα 24.816 53% 163 60 112 

Άτοµα οργανικά 0 0% 0 0   

1 λοιπά 21.834 47% 144 52   

10 ανακυκλώσιµα 43.592 32% 72 26 82 

Άτοµα οργανικά 64.670 47% 106 39   

4 λοιπά 27.990 21% 46 17   

11 ανακυκλώσιµα 71.769  30% 79 29 95 

Άτοµα οργανικά 19.384 8% 21 8   

6 λοιπά 147.351 62% 162 59   
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Πίνακας 5: Σύγκριση αποτελεσµάτων για 11 και 8 νοικοκυριά. 

 

Συνολικά παραγόµενα βάρη/ρεύµα 
απορριµµάτων 

Βάρος 
gr % 

ΜΟ βάρους 
kg /άτοµο/έτος 

Σύνολο για 11 νοικοκυριά      

ανακυκλώσιµα 447.733 22,2% 38 

οργανικά 747.373 37,0% 59 

λοιπά 823.295 40,8% 53 

Σύνολο για 8 νοικοκυριά (εκτός των Ν.8, Ν.9, Ν.11)      

ανακυκλώσιµα 308.198 19,9% 37 

οργανικά 727.989 47,0% 72 

λοιπά 513.320 33,1% 49 

 

Ακόµη πιο παραστατικά, ο επιµερισµός των ποσοστών των τριών ρευµάτων 

ΑΣΑ που παρήχθησαν από τα οκτώ νοικοκυριά αποτυπώνεται στο παρακάτω 

γράφηµα – πίτα: 

 

 

∆ιάγραµµα 1: Ποσοστά συµµετοχής τριών επιµέρους ρευµάτων 

απορριµµάτων στη συνολική παραγωγή ΑΣΑ ως µέσος όρος 8 νοικοκυριών 

σε πέντε µήνες. 
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Χρονοσειρές ρευµάτων υλικών 

 

Μια ακόµη ενδιαφέρουσα οπτική των αποτελεσµάτων, περιλαµβάνει τη 

διακύµανση των παραγόµενων απορριµµάτων κάθε ρεύµατος από το κάθε 

νοικοκυριό, στη διάρκεια του χρόνου εφαρµογής της περιγραφόµενης δράσης, 

οι οποίες και αποτυπώνονται στα διαγράµµατα – χρονοσειρές που 

ακολουθούν. 

 

∆ιάγραµµα 2 έως 12: Χρονοσειρές συνολικού βάρους 3 ρευµάτων ΑΣΑ για 

νοικοκυριά 1 έως 11.  
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Στο ∆ιάγραµµα 13 αποτυπώνεται η διαβάθµιση αυτή, αλλά στο επίπεδο του 

συνολικού βάρους παραγόµενων ΑΣΑ ανά κατηγορία από τα 8 νοικοκυριά, 

κατά τη διάρκεια του πενταµήνου. 

 

∆ιάγραµµα 13: Χρονοσειρά συνολικού βάρους 3 ρευµάτων ΑΣΑ από 8 

νοικοκυριά.        

 

Εξοικονόµηση ισοδύναµου CO2-eq 

Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στο τελευταίο µέρος του κεφαλαίου, 

και συγκεκριµένα στον Πίνακα 6, σχετίζονται µε την εξοικονόµηση ισοδύναµου 

CO2-eq. Οι υπολογισµοί βασίζονται στα δεδοµένα του Πίνακα 2 της σελίδας 8 

και αφορούν την Ποσότητα eq-CO2 (kg) που εξοικονοµείται από 

ανακυκλώσιµα, από οργανικά – βιοαποδοµήσιµα καθώς και συνολικά από τα 

δύο αυτά ρεύµατα απορριµµάτων που προκύπτουν από τα 8 νοικοκυριά, 

τόσο για το πεντάµηνο όσο και µε αναγωγή στη διάρκεια του έτους. 

Επιπροσθέτως, στον Πίνακα 7, αποτυπώνεται µια προσέγγιση – 

προσοµοίωση του µεγέθους του ισοδύναµου CO2-eq σε τόνους ανά έτος, 

λαµβάνοντας ως υπόθεση εργασίας την αποτελεσµατική εφαρµογή της ∆σΠ 

από το σύνολο των κατοίκων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης, όπως 

αυτοί καταµετρήθηκαν κατά την Απογραφή πληθυσµού το 2011 (Ελληνική 

Στατιστική Υπηρεσία). 
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Πίνακας 6: Υπολογισµοί εξοικονόµησης ισοδύναµου CO2-eq (kg). 

 

Νοικοκυριό 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σύνολα 
Μέσος 
όρος 

Αριθµός ατόµων 
νοικοκυριού 

2 4 6 1 2 3 2 4 1 4 6 35 3 

Ποσότητα 
ανακυκλώσιµων 

(gr) 
26.700 69.520 10.352 29.310 23.438 69.681 35.605 42.950 24.816 43.592 71.769 447.733 40.703 

Ποσότητα 
επιµέρους υλικών 

(kg) 
             

Χαρτί 20,0 52,1 7,8 22,0 17,6 52,3 26,7 32,2 18,6 32,7 53,8 336 31 

Αλουµίνιο 0,3 0,7 0,1 0,3 0,2 0,7 0,4 0,4 0,2 0,4 0,7 4 0 

Μέταλλο 0,5 1,4 0,2 0,6 0,5 1,4 0,7 0,9 0,5 0,9 1,4 9 1 

Γυαλί 1,6 4,2 0,6 1,8 1,4 4,2 2,1 2,6 1,5 2,6 4,3 27 2 

Πλαστικό 4,0 10,4 1,6 4,4 3,5 10,5 5,3 6,4 3,7 6,5 10,8 67 6 

Ποσότητα eq-CO2 
saved (kg) από 
ανακυκλώσιµα 

37,6 97,8 14,6 41,3 33,0 98,1 50,1 60,5 34,9 61,4 101,0 630 57 

Ποσότητα 
οργανικών (gr) 

34.240 134.945 52.029 12.600 30.338 215.253 183.914 0 0 64.670 19.384 747.373 67.943 

Ποσότητα eq-CO2 
saved (kg) από 

οργανικά 
41,1 161,9 62,4 15,1 36,4 258,3 220,7 0,0 0,0 77,6 23,3 897 82 

Συνολ. ποσότητα 
eq-CO2 saved (kg) 

78,7 259,8 77,0 56,4 69,4 356,4 270,8 60,5 34,9 139,0 124,3 1.527 139 
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Πίνακας 7: Υπολογισµοί εξοικονόµησης ισοδύναµου CO2-eq (kg) σε επίπεδο 

ΠΑΜΘ. 

 

Ποσότητα eq-CO2 saved (kg/άτοµο/5 µήνες) 44 

Ποσότητα eq-CO2 saved (kg/άτοµο/έτος) 105 

Μόνιµος Πληθυσµός ΠΑΜΘ 2011 (κάτοικοι) 608.182 

Εκτιµώµενη Ποσότητα eq-CO2 saved 
(tn)/έτος για την ΠΑΜΘ 

63.183 

 

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 7 φαίνεται ότι µε ορθή διαχείριση των απορριµµάτων 

που παράγονται σε ένα νοικοκυριό, δηλαδή µε οικιακή κοµποστοποίηση των 

οργανικών και ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας, ανά άτοµο θα ήταν 

δυνατή η αποφυγή εκποµπής περίπου 100 kg eq-CO2 το έτος. 
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ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Από την ανάγνωση και µελέτη των αποτελεσµάτων του πιλοτικού 

προγράµµατος, καθώς και από τη σύνθεση αυτών µε δεδοµένα που αφορούν 

το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει το δείγµα των έντεκα 

νοικοκυριών, δηλαδή το ∆ήµο Κοµοτηνής, προκύπτουν κάποια 

συµπεράσµατα, που παρατίθενται παρακάτω. 

1. Τα 2/3 των ΑΣΑ ενός νοικοκυριού µπορούν να µην απαιτούν 

ταφή. Σε ένα πρώτο επίπεδο και βασιζόµενοι στο ∆ιάγραµµα 1– πίτα 

της σελίδας 23, µπορούµε να συµπεράνουµε πως από τη συνολικά 

παραχθείσα ποσότητα ΑΣΑ των νοικοκυριών του δείγµατος των 

νοικοκυριών που συµµετείχαν στο πιλοτικό αυτό πρόγραµµα, µόνο το 

33,1% κατέληξε στο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής. ∆ιατυπώνοντάς το 

διαφορετικά, θα µπορούσαµε να πούµε πως περιορίστηκε η 

επιβάρυνση που ΧΥΤΑ Κοµοτηνής κατά ένα ποσοστό της τάξης του 

65% των συνολικών ΑΣΑ που προέκυψαν από τα συµµετέχοντα 

νοικοκυριά σε πέντε µήνες. Σκεφτόµενοι αναγωγικά, στο επίπεδο της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, και λαµβάνοντας υπόψη 

το ΜΟ παραγωγής βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιµων συσκευασιών 

ανά άτοµο, βάσει του Πίνακα 4 (σελ. 22), µπορούµε να συµπεράνουµε 

ότι η ποσότητα απορριµµάτων των παραπάνω ρευµάτων που τελικά 

θα αποτρέπονταν από το να καταλήξει σε Χώρο Υγειονοµικής Ταφής 

ανέρχεται σε, κάτι περισσότερο από, 66.000 τόνους.  

2. Τα ΑΣΑ από τα νοικοκυριά αφορούν το 38% του συνόλου των 

ΑΣΑ του ∆. Κοµοτηνής. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, και σε σχέση µε την 

ποιοτική σύνθεση των ΑΣΑ, θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι τα οικιακά 

απορρίµµατα αποτελούν ένα κλάσµα αυτών, και το υπόλοιπο 

παράγεται από εµπορικές και λοιπές επαγγελµατικές δραστηριότητες. 

Παίρνοντας ως δεδοµένα τα αποτελέσµατα της παρούσας δράσης που 

αφορούν τη µέση τιµή παραγωγής ΑΣΑ από τα νοικοκυριά, η οποία 

ανέρχεται στα 158 kg/άτοµο/έτος, καθώς και την εκτιµώµενη παραγωγή 

ΑΣΑ (kg/κάτοικο/έτος) βάσει των στοιχείων του 2012 για τη ∆ηµοτική 

Ενότητα Κοµοτηνής, η οποία ανέρχεται σε 418 kg, µπορούµε να 
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συµπεράνουµε ότι το 38% των παραγόµενων ΑΣΑ προέρχονται από 

νοικοκυριά. Κατά συνέπεια εκτιµάται ότι το υπόλοιπο 62% θα πρέπει 

να προέρχεται από εµπορικές και λοιπές δραστηριότητες (απόβλητα 

µαγαζιών, ξενοδοχείων, εστιατορίων - καφέ, σχολείων, ιδρυµάτων, 

καθαρισµών δρόµων, κλπ). Αυτό το συµπέρασµα µπορεί να βοηθήσει 

τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στον καλύτερο σχεδιασµό 

προγραµµάτων και δράσεων για µείωση και διαλογή στην πηγή των 

ΑΣΑ.  

3. Τα αποτελέσµατα της δράσης είναι ρεαλιστικά. Τα αποτελέσµατα 

που περιγράφουν την ποσότητα οικιακών ανακυκλώσιµων ΑΣΑ που 

ανακτήθηκε (ΜΟ βάρους ρεύµατος ανακυκλώσιµων 

συσκευασιών/άτοµο/έτος) στους 5 µήνες, αποτυπώνουν µια ποσότητα 

που υπολογίστηκε στα 37 kg/άτοµο/έτος. Το αντίστοιχο µέγεθος που 

προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων του 2012 που αφορούν 

τη ∆ηµοτική Ενότητα Κοµοτηνής ανέρχεται στα 30 kg/άτοµο/έτος. 

Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι έχουµε ίδιας τάξης µεγέθη, που 

διαφοροποιούνται σε ένα µικρό βαθµό κυρίως εξαιτίας του γεγονότος 

ότι τα νοικοκυριά που συµµετείχαν στο πιλοτικό πρόγραµµα 

εφάρµοσαν πιο αυστηρά και µεθοδικά τη ∆ιαλογή στην Πηγή. 

Επιπλέον, θα µπορούσε να ειπωθεί πως υπάρχουν αρκετά περιθώρια 

βελτίωσης του ποσοστού ανάκτησης των ανακυκλώσιµων 

συσκευασιών, που όµως συνδέεται άµεσα µε το βαθµό 

ευαισθητοποίησης των πολιτών, ο οποίος µε τη σειρά του µεγαλώνει 

ανάλογα µε την παροχή έγκαιρης, έγκυρης, τακτικής και στοχευµένης 

πληροφόρησης. 

4. Επιβεβαίωση του φαινοµένου της αναµενόµενης αύξησης των 

βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων τη θερινή περίοδο. Βασιζόµενοι 

στα διαγράµµατα – χρονοσειρές από 2 έως 12, µπορούµε να 

καταλήξουµε σε επιµέρους συµπεράσµατα για το τρόπο που 

λειτούργησε το κάθε νοικοκυριό κατά τη διάρκεια του πενταµήνου. 

Ωστόσο το γενικότερο συµπέρασµα προκύπτει από το διάγραµµα – 

χρονοσειρά 13, το οποίο περιλαµβάνει συγκεντρωτικά τη διακύµανση 

για τα 3 ρεύµατα και των 8 νοικοκυριών. Φαίνεται λοιπόν ότι, τα 

ρεύµατα των ανακυκλώσιµων και λοιπών απορριµµάτων κυµαίνονται 
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σε ένα σχετικά καθορισµένο εύρος τιµών καθ΄όλη τη διάρκεια του 

πενταµήνου, ενώ αντίθετα, και όπως θα ήταν αναµενόµενο για τη 

συγκεκριµένη εποχή (άνοιξη – καλοκαίρι), λόγω αύξησης της 

κατανάλωσης λαχανικών και φρούτων εποχής, η αντίστοιχη παραγωγή 

βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων αυξάνεται και αυτό αποτυπώνεται 

στο εν λόγω διάγραµµα µε χαρακτηριστικό τρόπο, ιδιαίτερα κατά το 

δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουλίου. 

5. Με ορθή διαχείριση των ΑΣΑ ενός νοικοκυριού (οικιακή 

κοµποστοποίηση οργανικών και ανακύκλωση υλικών 

συσκευασίας), είναι δυνατή η αποφυγή εκποµπής ΑΦΘ. Στο 

επίπεδο της εξοικονόµησης εκποµπής ισοδύναµου CO2-eq, τα 

αποτελέσµατα των πινάκων 6 και 7, µπορούν να αξιολογηθούν ως 

ενθαρρυντικά. Λαµβάνοντας υπόψη µάλιστα, το γεγονός ότι οι 

προβλέψεις µε βάση την εφαρµογή συγκεκριµένων µοντέλων, για τις 

παραγόµενες ποσότητες ΑΣΑ, τόσο σε εθνικό, όσο και σε επίπεδο 

περιφερειών, καταδεικνύουν µια µικρή αλλά σαφή αυξητική τάση, η 

σηµασία της αποτελεσµατικότητας της όποιας µεθόδου διαχείρισης 

αποκτά ακόµη πιο σοβαρή διάσταση. Ωστόσο, η πρόβλεψη αυτή 

καταστρατηγεί την πρώτη ενέργεια, στην ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων, όπως αυτή διατυπώνεται σε επίπεδο ΕΕ για την 

αντιµετώπιση του προβλήµατος της διαχείρισης των απορριµµάτων, 

και που δεν είναι άλλη από τη µείωση των παραγόµενων 

απορριµµάτων. Βεβαίως, η µείωση αυτή για να επιτευχθεί, απαιτείται 

αφενός περιορισµός και εκλεκτικότητα στην καταναλωτική 

συµπεριφορά των πολιτών αλλά κυρίως δέσµευση και προσαρµογή 

των κατασκευαστών στη λογική του περιορισµού του όγκου των 

συσκευασιών των προϊόντων. Εποµένως, το όποιο κέρδος από την 

αποτελεσµατική διαχείριση των ΑΣΑ αποτιµάται ρεαλιστικά µόνο όταν 

λάβουµε υπόψη ένα σύνολο παραµέτρων που µεταξύ άλλων 

περιλαµβάνουν το επίπεδο ευαισθητοποίησης των πολιτών, το θεσµικό 

και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων αλλά και των 

ΟΤΑ σε σχέση µε τα ΑΣΑ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Στον οπτικό δίσκο (CD) που συνοδεύει την παρούσα έκθεση περιέχεται ως 

παράρτηµα υλικό που αφορά: 

• Φωτογραφική τεκµηρίωση του πιλοτικού προγράµµατος 

• Πίνακες µε τα δεδοµένα καταγραφής βάρους των τριών ρευµάτων στα 

συµµετέχοντα νοικοκυριά. 

• Στοιχεία φακέλου συµµετοχής νοικοκυριού. 

 


