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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι αλλαγές που 

υφίσταται καθηµερινά η ανθρωπότητα, επιτάσσουν την ανάγκη για γρήγορη και 

άµεση ενηµέρωση γύρω από τα κοινωνικά και όχι µόνο δρώµενα. Η χρήση της 

τεχνολογίας έχει βοηθήσει σε µεγάλο βαθµό στην µετάδοση αυτών των µηνυµάτων, 

δίνοντας την δυνατότητα σε όλους να γνωρίσουν τον κόσµο. Ένα µεγάλο µέρος αυτής 

της ενηµέρωσης πηγάζει από την πληροφορική και την χρήση των πληροφοριακών 

συστηµάτων τα οποία στόχο έχουν την διαχείριση της πληροφορίας. 

Σήµερα υπάρχουν εκατοµµύρια πληροφοριακά συστήµατα, τα οποία έχουν ως 

βάση κυρίως το διαδίκτυο και µοιράζονται σε ένα πλήθος κατηγοριών ανάλογα τις 

ανάγκες που καλύπτουν. Η χρήση τέτοιων συστηµάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη, 

µε αποτέλεσµα αυτά να βρίσκουν εφαρµογή, εκτός των άλλων, και σε ένα από τα πιο 

έντονα περιβαλλοντικά προβλήµατα της σύγχρονης εποχής, που είναι η παραγωγή, η 

διάθεση και η ανακύκλωση των απορριµµάτων. Οι συνέπειες της λανθασµένης 

διαχείρισης των απορριµµάτων  γίνονται αισθητές σε όλους µας: τεράστιες περιοχές 

εδάφους µολύνονται, επιφανειακά και υπόγεια νερά ρυπαίνονται από την έκλυση 

βαρέων µετάλλων, διοξίνες από την καύση των σκουπιδιών προσβάλλουν τον 

ατµοσφαιρικό αέρα, ψάρια, πουλιά και θηλαστικά τίθενται σε κίνδυνο από τα µικρά 

απορρίµµατα.  

Η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία αναλύει ένα πληροφοριακό σύστηµα, που 

θα µπορούσε να υλοποιηθεί στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα στον τοµέα 

της ανακύκλωσης, σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει τα τελευταία 

χρόνια για την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, γίνεται µια παρουσίαση 

του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήµατος του ∆.Θ., µε αναφορές στον σχεδιασµό, 

την υλοποίηση, τις δυνατότητες και τις αδυναµίες του. Στη συνέχεια παρατίθενται 

προτάσεις για την βελτίωση του σχεδιασµού, της αποτελεσµατικότητας, καθώς και 

της λειτουργίας του συγκεκριµένου πληροφοριακού συστήµατος.  

 
 

 

Λέξεις κλειδιά: Ανακύκλωση, Πληροφοριακό Σύστηµα, Αντίστροφη Εφοδιαστική 

Αλυσίδα, Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα, Απορρίµµατα. 
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Abstract 
 

During the last years the furious development of technology and the changes that 

happen to humanity every day, make the need for fast and immediate education very 

intense as far as social – and not only – events are concerned. The usage of the 

technology has helped the spreading of these messages in a big degree by making it 

possible to everybody to learn the word. A big part of this education flows from 

computer science and the use of the informative systems, which aim to the proper 

handling of the information.  

Today, there are millions of computers - systems, which have their basis mostly on 

the internet and are shared to a lot of categories depending on the needs they cover. 

The use of such systems is particularly widespread having as the effect the fact and in 

one of the most intense environmental problems of modern age, which are the 

production, the disposal and the recycling of litter. The consequences of erroneous 

management of litter become perceptible in all of us:  enormous regions of soil are 

polluted surface and underground water is polluted by release of heavy metals, 

dioxins from the combustion of waste effects atmospheric air, fishes, birds and 

mammals are placed at risk by the small litter.  

This particular paper investigates an informative system that could be materialized 

in the Municipality of Thessaloniki and concretely in the sector of recycling, 

according to the specifications of European Union. More specifically is presented of 

the existing informative system of M.T., with reports in the planning, concretization, 

possibilities and weaknesses. Afterwards are mentioned proposals for the 

improvement of planning, effectiveness as well as operation of the particular 

informative system.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key Words: Recycling, Informative System, Reverse Logistics, Green Logistics, 
Litter.  
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1.Εισαγωγή 
 

Η παρούσα διπλωµατική έχει ως αντικείµενο την εφαρµογή ενός πληροφοριακού 

συστήµατος στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης, για τον τοµέα της ανακύκλωσης. Η εργασία 

χωρίζεται σε δυο µέρη. Στο θεωρητικό µέρος, γίνεται αναφορά σε βασικές έννοιες και 

λειτουργίες των Logistics, ενώ στο πρακτικό εξετάζεται η εφαρµογή των εννοιών 

αυτών σε ένα πληροφοριακό σύστηµα που θα ωφελούσε την ανακύκλωση στον ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης. Η µελέτη απαρτίζεται από πέντε επιµέρους κεφάλαια. Πιο 

συγκεκριµένα: 

Στο κεφάλαιο 1 της παρούσας εργασίας, γίνεται αιτιολόγηση του ερευνητικού 

θέµατος, καθορίζονται οι στόχοι της διπλωµατικής, καθώς και η µεθοδολογία η οποία 

θα χρησιµοποιηθεί προκειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός της εργασίας. 

Στο κεφάλαιο 2, γίνεται εννοιολογικός προσδιορισµός των εννοιών Αντίστροφη 

Εφοδιαστική (Reverse Logistics) και Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα (Green 

Logistics). Στη συνέχεια γίνεται λόγος για την σηµαντικότητα των Logistics και το 

πώς αυτά επιδρούν θετικά σήµερα στους διάφορους τοµείς τόσο της επιχειρηµατικής 

ζωής, αλλά και πόσο θα ωφελήσουν εάν εφαρµοσθούν και στην δηµόσια διοίκηση. 

Έπειτα, αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τα Logistics, που είναι οι 

οικονοµικοί, η νοµοθεσία, οι κοινωνικοί και οι περιβαλλοντικοί – οικολογικοί 

παράγοντες. Ακόµα, γίνεται συσχετισµός των εννοιών Reverse Logistics και 

ανακύκλωση και αναλύονται οι διάφορες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται µέχρι 

σήµερα, καθώς και εναλλακτικές µορφές ανακύκλωσης. Τέλος, γίνεται µια εκτενής 

αναφορά στη κατάσταση που επικρατεί σήµερα στην Ελλάδα, όπως και σε 

πετυχηµένες πρακτικές που εφαρµόζονται σε άλλες χώρες. 

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται ο τοµέας της ανακύκλωσης στον ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης, η ιστορική αναδροµή, το πληροφοριακό σύστηµα που χρησιµοποιεί 

για την αποκοµιδή και διαλογή των απορριµµάτων καθώς και οι αδυναµίες και οι 

δυνατότητες του συγκεκριµένου πληροφοριακού συστήµατος. Τέλος, γίνεται 

αναφορά, στην εταιρεία Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. και στην συνεργασία της µε 

τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης.  

Το κεφάλαιο 4, που αναφέρεται στο πρακτικό µέρος της εργασίας, το οποίο έχει 

να κάνει µε ένα προτεινόµενο πληροφοριακό σύστηµα που θα µπορούσε να 

υλοποιηθεί στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης. Περιλαµβάνει την περιγραφή του σχεδίου, την  
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οριοθέτηση  στόχων, το στάδιο του σχεδιασµού,  καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία 

για την ολοκλήρωση και την εφαρµογή του συστήµατος. 

Τέλος στο κεφάλαιο 5, παρατίθενται τα γενικά συµπεράσµατα που προκύπτουν 

από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, που έλαβε χώρα στο θεωρητικό µέρος και από 

την έρευνα που παρουσιάζεται στο πρακτικό µέρος.   

  

1.1 Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέµατος 

Η συγκέντρωση του πληθυσµού στα µεγάλα αστικά κέντρα, η κοινωνική και 

τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και η αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών 

οδήγησαν στη µεγάλη αύξηση της ποσότητας των στερεών αποβλήτων. Έτσι σήµερα, 

περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τα απορρίµµατα αποτελούν ένα από τα 

σοβαρότερα προβλήµατα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Πρόκειται για ένα 

ζήτηµα πολυδιάστατο, µε πλήθος αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που 

γίνεται αντιληπτό στο τελευταίο του στάδιο, αυτό της διάθεσης των απορριµµάτων. 

Τα απορρίµµατα δηµιουργούν σηµαντικά υγειονοµικά προβλήµατα, τόσο από άποψη 

επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, όσο και της δηµόσιας υγείας και επιδηµιολογίας. 

Εποµένως, ξεχωριστή σηµασία έχει τόσο η σωστή διάθεσή τους όσο και η έγκαιρη 

και σωστή αποκοµιδή τους. 

Τη λύση στα παραπάνω προβλήµατα δίνει η διαδικασία της ανακύκλωσης. Η 

ανακύκλωση αποτελεί τη διέξοδο για τη διαχείριση των απορριµµάτων και πρέπει να 

αντιµετωπίζεται σαν αποτελεσµατική µέθοδος και όχι σαν πρόσκαιρη µόδα. Σήµερα, 

περισσότερο από κάθε άλλη φορά, µπορούµε να πούµε, ότι η ανακύκλωση αποτελεί 

σύγχρονη απαίτηση και αναπόσπαστο συστατικό της διαχείρισης των απορριµµάτων. 

Τα οφέλη δε που αποκοµίζουµε από αυτή είναι πολλά: 

� Κάνοντας ανακύκλωση έχουµε µικρότερη ποσότητα απορριµµάτων για ταφή 

και συνεπώς µικρότερη ρύπανση των νερών και του αέρα στην χωµατερή στην οποία 

αυτά διατίθενται. 

� Παρατείνεται ο χρόνος λειτουργίας των χωµατερών, αντιµετωπίζοντας έτσι τη 

δυσκολία εξεύρεσης νέων χωµατερών και µειώνεται το κόστος συλλογής και 

διάθεσης των απορριµµάτων. 
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� Με την επαναφορά χρήσιµων υλικών στον οικονοµικό κύκλο, µειώνονται οι 

εισαγωγές σκραπ από το εξωτερικό και αυτά τα υλικά επανέρχονται στη βιοµηχανία 

χωρίς την ανάγκη κατασπατάλησης πρώτων υλών. 

� Η χρησιµοποίηση ανακυκλωµένων υλικών, έχει σαν αποτέλεσµα την 

εξοικονόµηση ενέργειας και τη µείωση της ρύπανσης κατά τη διαδικασία 

επεξεργασίας και κατασκευής νέων προϊόντων. 

� Με την ανακύκλωση επιτυγχάνεται εξοικονόµηση υλικών από πρωτογενείς 

πηγές. Αυτό αν συνδυαστεί µε την αυξανόµενη έλλειψη πρώτων υλών στη φύση και 

το συνεπαγόµενο αυξηµένο κόστος τους, κάνει την ανακύκλωση περισσότερο 

χρήσιµη και αναγκαία. 

� Εξοικονοµούνται µεγάλα ποσά από τα έξοδα µεταφοράς των απορριµµάτων 

προς τις χωµατερές που είναι αρκετά µακριά από τις κατοικηµένες περιοχές. 

� Η εφαρµογή της ανακύκλωσης, µειώνει το κόστος συλλογής των 

απορριµµάτων, επειδή παρεµβαίνει και επηρεάζει τη διαδικασία συλλογής και 

µεταφοράς τους. 

� Τέλος για την λειτουργία ανακύκλωσης απαιτείται η απασχόληση 

προσωπικού στα διάφορα στάδια υλοποίησής της. Από στατιστικά στοιχεία 

προκύπτει ότι δηµιουργούνται περισσότερες θέσεις απασχόλησης σε σχέση µε την 

Υγειονοµική Ταφή σε αναλογία 5:1. 

Από την άλλη, τα πληροφοριακά συστήµατα έχουν εισχωρήσει για τα καλά πλέον 

σε εταιρείες, επιχειρήσεις και οργανισµούς. Τα οφέλη από την υιοθέτηση ενός 

πληροφοριακού συστήµατος καθώς και οι υπηρεσίες που αυτά προσφέρουν είναι 

ποικίλα. Αναφέρουµε ορισµένα από αυτά: 

� Ταχύτατη και ακριβής επεξεργασία των δεδοµένων. 

� Μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα. 

� Ταχύτατη επικοινωνία µεταξύ τοποθεσιών. 

� Άµεση πρόσβαση σε πληροφορίες που πρέπει να αντλήσει η επιχείρηση για   

            την δραστηριότητά της. 

� ∆υνατότητα συντονισµού ατόµων, οµάδων και οργανισµών. 

� ∆υνατότητα λήψης και υποστήριξης αποφάσεων που θα ληφθούν από την  

            επιχείρηση ή τον οργανισµό. 

 

� Αυτοµατοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών και των ροών εργασιών. 
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� Καλύτερη αξιοποίηση των πολύτιµων δεδοµένων της επιχείρησης. 

� Αύξηση της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης ή του οργανισµού. 

Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνουµε, τόσο την επιτακτική ανάγκη για 

ανακύκλωση, όσο και την δηµιουργία µιας πιο εξελιγµένης εφαρµογής ενός 

πληροφοριακού συστήµατος, το οποίο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης στον συγκεκριµένο τοµέα. Μέσα από τις παραγράφους που 

ακολουθούν θα προσπαθήσουµε να δώσουµε µια σαφή περιγραφή του υπάρχοντος 

συστήµατος που χρησιµοποιεί τη δεδοµένη χρονική στιγµή ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης 

για την ανακύκλωση. Παράλληλα θα εντοπίσουµε τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία 

του - προσπαθώντας να βελτιώσουµε τα τελευταία - έχοντας κατά νου ότι τα 

σκουπίδια δεν είναι άχρηστα υλικά, αλλά χρήσιµες πρώτες ύλες για τις κατάλληλες 

βιοµηχανίες. Τότε µόνο θα συνειδητοποιήσουµε πόσο λάθος είναι η κατάληξη αυτών 

των υλικών στις χωµατερές, µε τεράστιο περιβαλλοντικό, κοινωνικό αλλά και 

οικονοµικό κόστος.  

 

1.2 Στόχοι της διπλωµατικής 

 
Με την παρούσα διπλωµατική στοχεύουµε αρχικά στην παρουσίαση του παρόντος 

Πληροφοριακού Συστήµατος του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για την ανακύκλωση, µε 

απώτερο σκοπό να το εξελίξουµε σε ένα όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένο σύστηµα. 

Η εξέλιξη ενός τέτοιου συστήµατος περιλαµβάνει τις αρχές, τις διαδικασίες, την 

οργανωτική δοµή, το προσωπικό, τα δεδοµένα, το υλικό, τις εγκαταστάσεις, τα 

δίκτυα επικοινωνιών και το λογισµικό που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, αλλά και µε 

το περιβάλλον, µε σκοπό την παραγωγή και διαχείριση πληροφορίας,  για την 

υποστήριξη των λειτουργιών του οργανισµού.  

Για να πετύχουµε το σκοπό στον οποίο αναφερθήκαµε προηγουµένως θέτουµε ένα 

σύνολο από στόχους. Αρχικός µας στόχος, είναι να αποκτήσουµε µια πιο 

ολοκληρωµένη εικόνα και άποψη απέναντι στα µείζονα θέµατα της διαχείρισης των 

απορριµµάτων, να αντιληφθούµε τις δυνατότητες που προσφέρει η λύση της 

ανακύκλωσης και να εξοικειωθούµε µε τις έννοιες  Reverse και Green Logistics, 

εναλλακτική διαχείριση απορριµµάτων, κοµποστοποίηση, πληροφοριακό σύστηµα. 

 

 

Στη συνέχεια, κρίνεται αναγκαίο να αναλύσουµε και να περιγράψουµε το Π.Σ. του 

∆.Θ., καθώς και το κατά πόσο αυτό ασχολείται µε βασικά θέµατα της πράσινης 
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εφοδιαστικής αλυσίδας και είναι εύχρηστο και αποτελεσµατικό. Εφόσον 

κατανοήσουµε και εξοικειωθούµε µε τις λειτουργίες του, τότε µόνο θα είµαστε σε 

θέση να το εξελίξουµε. Ειδικότερα, αναλύεται το είδος του Π.Σ. που χρησιµοποιείται 

τη δεδοµένη χρονική στιγµή, τόσο για την αποθήκη των απορριµµάτων όσο και για 

την µετέπειτα επεξεργασία τους. Επιπλέον θα εξετάσουµε µε ποιον τρόπο γίνονται οι 

επιστροφές στον ∆.Θ., την ποσότητα των επιστρεφόµενων προϊόντων, τον τρόπο 

διαχείρισης τους, όπως επίσης και ποια µέτρα λαµβάνονται για την ανακύκλωση.  

 

1.3 Μεθοδολογία 

 
Η παρούσα εργασία είναι οργανωµένη σε πέντε επιµέρους κεφάλαια, καθένα από 

τα οποία είναι χωρισµένο σε παραγράφους. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρήσαµε µια 

σύντοµη εισαγωγή στο θέµα µε το οποίο θα ασχοληθούµε και παρουσιάστηκαν οι 

στόχοι τους οποίους σκοπεύουµε να επιτύχουµε µε τη συγκεκριµένη διπλωµατική. 

Αρχικά γίνεται µια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά µε τον εννοιολογικό 

προσδιορισµό των όρων Reverse και Green Logistics και στη συνέχεια του όρου 

ανακύκλωση και το πώς αυτή σχετίζεται µε την Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα. 

Στην πορεία γίνεται µια σύντοµη αναφορά σε χώρες του εξωτερικού και 

συγκεκριµένα στις επιτυχηµένες πρακτικές που αυτές ακολουθούν, για να 

ανακυκλώνουν τα διάφορα υλικά, καθώς και στο τι συµβαίνει στην Ελλάδα σήµερα. 

Ειδικότερα  στα πλαίσια της συγκεκριµένης µελέτης, ερευνάµε την εφαρµογή της 

ανακύκλωσης σε ∆ήµους και κοινότητες αναζητώντας κατάλληλες διαδικασίες και 

οφέλη εφαρµογής. Πέραν της βιβλιογραφικής ανασκόπησης θα εξετάσουµε ως 

παράδειγµα εφαρµογής τη σχετική κατάσταση που επικρατεί στο ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης, τις προσπάθειες που γίνονται, αυτές που προγραµµατίζονται για το 

άµεσο µέλλον και θα παραθέσουµε τις δικές µας προτάσεις. 

Η βάση που ακολουθήθηκε για την έρευνα ήταν η πρωτογενής συλλογή 

δεδοµένων (βασική χρήση: συνέντευξη και παρατήρηση σε δήµους της 

Θεσσαλονίκης) και δευτερογενής συλλογή δεδοµένων (διαδικτυακοί τόποι σχετικοί 

µε το αντικείµενο, επαγγελµατικά έντυπα – reports, βιβλιογραφία). 
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2.1 Εισαγωγικές Έννοιες 

Τα τελευταία χρόνια συναντάµε αρκετά συχνά στη βιβλιογραφία τους όρους 

Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα (Reverse Logistics) και Πράσινη Εφοδιαστική 

Αλυσίδα (Green Logistics). Στις παραγράφους που ακολουθούν δίνουµε έναν αρκετά 

σαφή ορισµό για κάθε µία από αυτές τις έννοιες χωριστά.  

 
2.1.1 Reverse Logistics 

Παραδοσιακά η διαµόρφωση ενός δικτύου διανοµής ξεκινούσε µε βάση το 

εργοστάσιο ή την αποθήκη και σχεδίαζε την ροή των προϊόντων από τους χώρους 

αυτούς µέχρι τα σηµεία πώλησης στον πελάτη ή στον τελικό καταναλωτή. Σήµερα, 

για την αποτελεσµατική διαχείριση των επιστρεφόµενων προϊόντων, η προσοχή των 

ανθρώπων που διοικούν την εφοδιαστική αλυσίδα έχει αρχίσει να στρέφεται στον 

σχεδιασµό της αντίστροφης πορείας από τον πελάτη – καταναλωτή στο εργοστάσιο 

και στη συνέχεια στην αποθήκη. Ένα νέο πρόβληµα που σχετίζεται µε την 

αντίστροφη πορεία των προϊόντων, είναι αφενός µεν ο τρόπος διαχείρισης του όγκου 

των άχρηστων προϊόντων, που δηµιουργείται από την βιοµηχανική παραγωγή και την 

κατανάλωση και αφετέρου ο τρόπος ανάκλησης των προϊόντων, που είτε 

παρουσιάζουν ελαττώµατα, είτε έχουν ξεπεράσει την ηµεροµηνία λήξης τους, είτε 

έχουν ολοκληρώσει το κύκλο ζωής τους και κατευθύνονταν προς ανακύκλωση ή 

καταστροφή. 

Με βάση τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι, η Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα 

δεν είναι κάτι καινούργιο καθώς απλές µορφές της εφαρµόζονται εµπειρικά εδώ και 

καιρό. Σαν κοµµάτι των Logistics όµως, αναλύει την διαδικασία ανάκτησης αξίας 

από προϊόντα που έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί. Η αποµένουσα αξία µπορεί να 

ανακτηθεί µε συγκεκριµένους τρόπους όπως ανακύκλωση, διάλυση, επισκευή, 

αναβάθµιση, ανακατασκευή ή και άµεση επαναχρησιµοποίηση (Φετ. Ε., 2008). 

Πλέον, από κάποιο προϊόν που θα κατέληγε στις χωµατερές µπορούµε να παράγουµε 

αξία και κέρδος για την επιχείρηση και ταυτόχρονα να προστατευτεί το περιβάλλον 

από τις βλαβερές συνέπειες της φυσικής αποσύνθεσης κάποιου προϊόντος. Οι 

εταιρείες µπορούν µε αυτόν τον τρόπο να επιτύχουν άµεσα και έµµεσα κέρδη και 

παράλληλα να είναι σε µεγάλο βαθµό φιλικές προς το περιβάλλον. 
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Μέρος των Reverse Logistics είναι η ανάδροµη διανοµή, που αποτελεί την 

συλλογή όλων των προϊόντων µε θεωρητική µηδενική εµπορική αξία (για το 

κύκλωµα της ευθείας διανοµής), από τους τελικούς χρήστες (βιοµηχανικούς ή 

καταναλωτικούς) και την µεταφορά τους είτε σε κατάλληλα σηµεία συλλογής για 

διαλογή, είτε σε ειδικούς χώρους καταστροφής ή ανακύκλωσης. Αντίθετα µε ότι θα 

µπορούσε κανείς να σκεφτεί σε αρχικό στάδιο, η πραγµατική αξία των προϊόντων 

αυτών είναι ιδιαίτερα µεγάλη. Με βάση µελέτες που έχουν γίνει τα Reverse Logistics 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για τις επιχειρήσεις για τους ακόλουθους κυρίως λόγους:  

1. Τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας σε όλους τους τοµείς, που έχει ως 

αποτέλεσµα την αύξηση των αλλαγών στο σχεδιασµό των προϊόντων και τον 

περιορισµό του χρόνου ζωής τους, µε αποτέλεσµα την αυξηµένη ανάγκη ανάκλησης 

ή περισυλλογής όλων όσων δεν είναι δυνατόν να διατεθούν στην αγορά.  

2. Την επιβολή αυστηρών νόµων, που αφορούν τόσο την άµεση και 

αποτελεσµατική ανάκληση των ελαττωµατικών και επικίνδυνων για την δηµόσια 

υγεία προϊόντων, όσο και για την ανακύκλωση των αχρήστων για την προστασία του 

περιβάλλοντος (Σκούπρα Μ., 2009).  

 
2.1.2 Green Logistics 

   Τον τελευταίο καιρό, οι διδάσκοντες στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα στελέχη της 

επιχειρηµατικής κοινότητας και οι δηµοσιογράφοι προσπαθούν να αποδώσουν στα 

ελληνικά τον όρο «Green Logistics». Αρκετοί µη ειδικοί στο χώρο των Logistics, 

χρησιµοποιούν τον όρο σαν συνώνυµο του όρου «Reverse Logistics» όταν 

αναφέρονται στην ανακύκλωση. Άλλοι πάλι, χρησιµοποιούν τον ίδιο όρο όταν 

αναφέρονται στην Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα. Υπάρχουν και ορισµένοι που 

χρησιµοποιούν τον όρο αυτόν όταν αναφέρονται στη µεταφορά φρούτων και 

λαχανικών. Τελικά τι σηµαίνει ο όρος Green Logistics και σε τι διαφέρει από τον όρο 

Reverse Logistics;  

Το ενδιαφέρον για την εφαρµογή των «Green Logistics» ξεκίνησε στα τέλη του 

1980, όταν άρχισε να δηµιουργείται µια ευαισθησία για την µόλυνση του 

περιβάλλοντος και ειδικά µε την όξινη βροχή, τα CFCs (χλωροφθοράνθρακες) και 

την υπερθέρµανση του πλανήτη. Η απόφαση της ∆ιεθνούς Επιτροπής για το 

Περιβάλλον το 1978, έδωσε στα περιβαλλοντικά θέµατα µια ώθηση τόσο σε  

οικονοµικό, όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Η «βιοµηχανία µεταφορών και διανοµών», 

ένας από τους κυριότερους παράγοντες περιβαλλοντικής ρύπανσης, θεωρήθηκε από 



- 17 - 
 

πολλούς σαν µια µοναδική ευκαιρία πρακτικής εφαρµογής αυτής της νέας 

κατεύθυνσης των Logistics. Όπως υποστήριζαν, αυτό θα αποτελούσε την µοναδική 

ευκαιρία δηµιουργίας – προβολής «…µιας νέας εικόνας, ενός προσώπου φιλικού 

προς το περιβάλλον…». ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η δεκαετία του 1990 

θεωρήθηκε από πολλούς «…ένας σταθµός για την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών 

θεµάτων στα Logistics…» (Αγγελόπουλος Χ., (2008), www.qualitynet.gr,  

[2.11.2009]). 

Αν ανατρέξουµε πίσω στην δεκαετία του 1990, θα διαπιστώσουµε ότι το 

πραγµατικό ενδιαφέρον της «βιοµηχανίας µεταφορών και διανοµών» για το 

περιβάλλον, περιορίστηκε µόνο σε θέµατα εξεύρεσης και ανάπτυξης νέων αγορών. 

Ενώ τα παραδοσιακά Logistics περιλαµβάνουν τεχνικές και µεθοδολογίες σωστής 

οργάνωσης και ορθολογικής διαχείρισης (π.χ. των µεταφορών, της αποθήκευσης, της 

συσκευασίας και της διαχείρισης των αποθεµάτων από τον παραγωγό προς τον 

καταναλωτή), η περιβαλλοντική ευαισθησία «άνοιξε» νέες αγορές όπως αυτές της 

ανακύκλωσης και της διαχείρισης των αποβλήτων. 

Το 1994, σε µια έρευνα του Council of Supply Chain Management (CSCM) 

(Αγγελόπουλος Χ., (2008), www.qualitynet.gr,  [2.11.2009]), τα 2/3 των 

ερωτηθέντων ανέφεραν την ασφαλή διαχείριση των τοξικών αποβλήτων και την 

διαχείριση των στερεών απορριµµάτων σαν τις σηµαντικότερες περιβαλλοντικές 

προκλήσεις για τις λειτουργίες των Logistics. Στο κάτω µέρος της λίστας των 

απαντήσεων ήταν θέµατα που είχαν σχέση µε την κυκλοφορική συµφόρηση και την 

χρήση γης! Σύµφωνα µε στοιχεία της ίδιας έρευνας, οι ερωτηθέντες θεώρησαν την 

ασφαλή διαχείριση των τοξικών αποβλήτων και την διαχείριση των υλικών 

συσκευασίας σαν περιβαλλοντικές προκλήσεις µείζονος σηµασίας για τα επόµενα 

χρόνια. Αντιθέτως, θέµατα που είχαν σχέση µε την εξυπηρέτηση πελατών (customer 

service), την διαχείριση των αποθεµάτων και τον προγραµµατισµό της παραγωγής, 

θεωρήθηκαν περιβαλλοντικές προκλήσεις ήσσονος σηµασίας.     

Αν αναλογισθεί κανείς τα διάφορα οικονοµικά και εµπορικά συµφέροντα, η 

αντίδραση της «βιοµηχανίας µεταφορών και διανοµών» σε αυτή τη νέα πρόκληση  

είναι κάτι το αναµενόµενο. Όπως αποδείχθηκε, η «βιοµηχανία µεταφορών και 

διανοµών» αρέσκεται στο να παραβλέπει θέµατα που σχετίζονται µε την µόλυνση του 

περιβάλλοντος, την κυκλοφοριακή συµφόρηση ή την υπερβολική κατανάλωση 

φυσικών πόρων. 
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Εποµένως, τα Green Logistics έχουν άµεση σχέση µε την διαρκή βελτίωση της 

ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος µέσω της εξεύρεσης, της διαχείρισης, της 

µεταφοράς, της χρήσης – κατανάλωσης, της εξυπηρέτησης και της ανακύκλωσης – 

απόσυρσης των πρώτων υλών, των πληροφοριών, του εξοπλισµού και των έτοιµων 

προϊόντων κατά τρόπο αποτελεσµατικό, αποδοτικό και οικονοµικό. Με άλλα λόγια, ο 

όρος υποδηλώνει ένα βαθµό σωστής οργάνωσης, ορθολογικής διαχείρισης και 

αποτελεσµατικού ελέγχου.  

Ο όρος Green και γενικά το κάθε τι που συνδέεται µε «Greenness», είναι η λέξη 

κλειδί για µια σειρά περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών και τον τελευταίο καιρό έχει 

αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα. Χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει ένα βαθµό 

συµβατότητας µε το περιβάλλον. Όπως τα Logistics έτσι και ο όρος Green θεωρείται 

κάτι επωφελές για τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο. Ο συνδυασµός των δύο 

όρων υποδηλώνει µια δραστηριότητα (π.χ. µεταφορά, διανοµή κ.λπ.), που είναι “ 

…φιλική µε το περιβάλλον (environmentally friendly) αλλά και αποτελεσµατική 

(efficient)…”. Ο όρος έχει τύχει ευρείας αποδοχής από τα στελέχη της 

επιχειρηµατικής κοινότητας και θεωρείται κάτι σαν ένας εξόχως επιθυµητός στόχος 

(Αγγελόπουλος Χ., (2008), www.qualitynet.gr,  [2.11.2009]). 

Μια πιο πρόσφατη έρευνα  (Αργυρού Μ., 2009) (2008 Supply Chain Monitor: 

How mature is the Green Supply Chain) που διενέργησε η εταιρεία BearingPoint σε 

συνεργασία µε τις ESCP-EAP, Supply Chain Magazine, Supply Chain Standard, 

APQC, VIB, ABCAL, LOG-BIZ και Chain Store, έδειξε ότι το 83% των 

επιχειρήσεων είναι περιβαλλοντικά ανήσυχο. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ανάγκη 

συµµόρφωσης µε νέους νόµους και στη βούληση για βελτίωση της εταιρικής εικόνας 

προς τους καταναλωτές. Από τα λόγια στις πράξεις, όµως, υπάρχει µια µεγάλη 

απόσταση, που αποδεικνύεται και σε αυτήν την περίπτωση: συγκεκριµένη 

στρατηγική για «Green Supply Chain» έχει εκπονήσει µόνο το 35% των ερωτηθέντων 

και τα πράγµατα δυσκολεύουν ακόµα περισσότερο στην ερώτηση εάν η στρατηγική  

αυτή έχει αρχίσει πράγµατι να εφαρµόζεται: το ποσοστό έχει µειωθεί στο 17,5 %. Η 

πλειοψηφία αυτού του 17,5% αποτελείται όπως αναµενόταν, από εταιρείες µε τζίρο 

άνω του 1 δις. δολαρίων, επιβεβαιώνοντας πως οι µεγάλες εταιρείες είναι οι «drivers» 

κάθε µεγάλης αλλαγής.  

Εξαίρεση αποτελούν οι µακρινοί µας Ιάπωνες, που εφαρµόζουν, ανεξαιρέτως 

οικονοµικού µεγέθους επιχείρησης, περιβαλλοντική πολιτική στην εφοδιαστική 
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διαδικασία. Τις περισσότερες εφαρµογές έχει να επιδείξει η Ευρώπη (38%), µε 

κυρίαρχη την Αγγλία (45%), αφήνοντας πίσω τις ΗΠΑ (24%) (Αργυρού Μ., 2009). 

Στα κίνητρα των επιχειρήσεων για την εφαρµογή πράσινης πολιτικής 

προστίθενται, εκτός από την νοµοθεσία και την εταιρική εικόνα, η ανάγκη για 

καινοτοµία αλλά και το πολυπόθητο cost cutting: οι ερωτηθέντες βρίσκουν πως τα 

Green Logistics τους έχουν εµπράκτως βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση των 

αγορών (µείωση όγκου προµηθειών), στην βελτιστοποίηση των λειτουργιών και στην 

αύξηση της εν γένει απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας τους. Στον αντίποδα, 

παράγοντες που λειτουργούν αρνητικά είναι η έλλειψη ουσιαστικής πληροφόρησης 

(36% των ερωτηθέντων) κυρίως σε ότι αφορά την έκδοση νέων νόµων, η 

πολυπλοκότητα που εµφανίζει η εφαρµογή της πράσινης πολιτικής (18%), αλλά και 

το γεγονός ότι τα Green Logistics δεν έχουν και την καλύτερη σχέση µε το ROI 

(Return On Investment) µόλις (9%). Ίσως αυτός να είναι και ένας από τους λόγους 

για τους οποίους οι διευθύνσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας δηλώνουν ότι επενδύουν 

λιγότερο από 1% του αρχικού τους προϋπολογισµού στο περιβάλλον. 

  Συµπεριφορά των επιχειρήσεων δια µέσου µιας εξελισσόµενης Πράσινης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

  Κίνητρο 
Χρόνος 

Προσέγγισης 

Παρουσία µιας 
καθιερωµένης 
λειτουργίας 

Λειτουργίες που 
έχουν επηρεαστεί  

Εµπλεκόµενοι 
Εταίροι 

Μέτρα/Follow 
Up 

Επίπεδο 
1 

Κανένα ή µόνο η 
νοµοθεσία 

Λιγότερο από 
2 έτη Όχι  

Καµία λειτουργία δεν 
έχει επηρεαστεί στο 

σύνολό της Κανένας  Κανένα 

Επίπεδο 
2 

Η νοµοθεσία και η 
περικοπή κόστους 

Περισσότερο 
από 2 και 

λιγότερο από 
5 έτη 

Ναι, αλλά ασήµαντη και 
µόνο σε µεγάλες εταιρείες, 
εντοπίζεται χωρίς εταιρική 

ευθυγράµµιση 
Τουλάχιστον µία 

(κυρίως οι µεταφορές) Κανένας  Κανένα 

Επίπεδο 
3 

Μέσα καινοτοµίας 
και ενδυνάµωσης 

του ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήµατος 
(µέσω του image 

κ.ά.) 

Τουλάχιστον 
5 έτη και 

λιγότερο από 
10 

Ναι, αλλά περιορισµένη, 
περιφερειακή αλλά µε 
σύνδεση στο εταιρικό 

πλαίσιο 

Τουλάχιστον 2 (οι 
µεταφορές και γενικά η 

παραγωγή) 

Ένας εταίρος 
(γενικότερα ένας 
προµηθευτής) 

Έχοντας τεθεί 
σε λειτουργία 
την τρέχουσα 
περίοδο: σε 

φάση 
διεξαγωγής 

 
 
 

Επίπεδο 
4 

Μέρος του Raison 
D’ etre της εταιρίας 

Περισσότερο 
από 10 έτη 

Ναι, ισχυρά καθιερωµένη, 
µε οριζόντια λειτουργία και 

παρουσία σε διάφορα 
επίπεδα ενός οργανισµού, 
εταιρική ευθυγράµµιση 

τµηµάτων 

Όλες (από τον 
σχεδιασµό ως την 

ανακύκλωση, 
συµπεριλαµβανοµένων 
των Logistics και της 

παραγωγής) 

Συνεργατική 
εµπλοκή τρίτων 
σε πραγµατικό 
χρόνο µέσω της 
Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας 

Ήδη 
εφαρµόζεται, 

ενσωµατωµένη 
σε 

ανταποδοτικά 
συστήµατα 

Πίνακας 1: «Πόσο ώριµη είναι η Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα;» 

Πηγή: Supply Chain Monitor 2009  

Τα σηµεία της εφοδιαστικής αλυσίδας που δίνουν έµφαση όσες εταιρείες 

εφαρµόζουν περιβαλλοντική πολιτική είναι: 
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� Το 81% αναφέρει πως ρίχνει το βάρος στις µεταφορές, κάνοντας Re –   

            engineering για µείωση των δροµολογίων. 

� Το 66% έχει υιοθετήσει το «Green Sourcing» υποστηρίζοντας προµηθευτές  

            που παράγουν λιγότερο ρυπογόνα προϊόντα. 

� Το 65% έχει κάνει αλλαγές στην παραγωγή, είτε αλλάζοντας τις λειτουργίες  

            (35%), είτε χρησιµοποιώντας υλικά και εξοπλισµό που ρυπαίνουν λιγότερο    

            (24%). 

� Το 59% εφαρµόζουν συγκεκριµένη στρατηγική Reverse Logistics σε δυο  

             επίπεδα: ανακύκλωση τελικών προϊόντων και διαχείριση ελαττωµατικών  

             προϊόντων. 

Καθένα από τα παραπάνω σηµεία προϋποθέτει διαφορετικό µέγεθος επένδυσης. 

Έτσι, ενώ το «Green Sourcing» µπορεί να αρχίσει να εφαρµόζεται πιο εύκολα καθώς 

δεν απαιτεί παρά την εκπαίδευση των αρµόδιων στελεχών, το «Green 

Manufacturing» και το «Reverse Logistics» µπορεί να καθυστερούν χρονικά λόγω 

της ανάγκης µεγαλύτερης επένδυσης σε µηχανολογικό εξοπλισµό. 

Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να παραβλέπουµε το γεγονός ότι η υποβάθµιση της 

ποιότητας του περιβάλλοντος γίνεται συνεχώς µεγαλύτερη και είναι πλέον µια απειλή 

για τον άνθρωπο. ∆υστυχώς οι δραστηριότητες των Logistics ευθύνονται σε έναν 

µεγάλο βαθµό για την επιβάρυνση µιας ήδη κακής κατάστασης. Αυτός είναι και ο 

λόγος που οι περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται πλέον στα Green Logistics. Είναι 

η προσπάθεια για να δηµιουργηθούν καλύτερες συνθήκες, φιλικότερες προς το 

περιβάλλον, σε όλο το µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Πριν εξετάσουµε την σηµαντικότητα των Logistics, στον σύγχρονο επιχειρηµατικό 

κόσµο και την δηµόσια διοίκηση, θα ήταν χρήσιµο να διευκρινίσουµε τον διαχωρισµό  

που υπάρχει µεταξύ των δύο αυτών εννοιών. Η Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα 

περιλαµβάνει όλες τις προσπάθειες για την κίνηση των αγαθών, από την τυπική τους 

θέση διάθεσης προς τον κατασκευαστή, προκειµένου να γίνει επανάκτηση της αξίας 

(Μαρχαβήλα Β., 2007). Η Πράσινη ή Οικολογική Εφοδιαστική Αλυσίδα αναφέρετε 

στην κατανόηση και την ελαχιστοποίηση των οικολογικών αντίκτυπων της 

εφοδιαστικής. Περιλαµβάνει την µέτρηση της περιβαλλοντικής επίδρασης του τρόπου 

µεταφοράς, την πιστοποίηση του ISO 14000, την µείωση ενεργειακής χρήσης των 

δραστηριοτήτων εφοδιαστικής και την µείωση χρήσης υλικών. Μερικές 

δραστηριότητες πράσινης εφοδιαστικής µπορούν να ταξινοµηθούν ως µέρος της 
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αντίστροφης εφοδιαστικής. Για παράδειγµα, η χρήση των επαναχρησιµοποιήσιµων 

υλικών συσκευασίας και η ανακατασκευή, είναι και τα δύο ζητήµατα πράσινης και 

αντίστροφης εφοδιαστικής. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες πράσινης 

εφοδιαστικής στις οποίες δεν ισχύει το ίδιο. Λόγου χάρη, η µείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας ή ο σχεδιασµός µιας συσκευασίας που απαιτεί λιγότερο αµπαλάρισµα, δεν 

είναι δραστηριότητες αντίστροφης εφοδιαστικής. Ο σχεδιασµός ενός προϊόντος ώστε 

να περιλαµβάνει λιγότερο πλαστικό επίσης δεν είναι δραστηριότητα αντίστροφης 

εφοδιαστικής, ενώ ο σχεδιασµός ενός προϊόντος ώστε να χρησιµοποιηθούν 

επαναχρησιµοποιήσιµα υλικά συσκευασίας, περιλαµβάνει την αντίστροφη 

εφοδιαστική.  

 

2.2 Σηµαντικότητα των Reverse και Green Logistics 

Η εφοδιαστική αλυσίδα και οι εργασίες logistics έχουν αποκτήσει µεγάλη σηµασία 

µες στο χρόνο, κυρίως εξαιτίας των δυνατοτήτων που µας παρέχουν. Τα Logistics 

αποτελούν, µαζί µε τις αγορές, τις βασικότερες παραµέτρους της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (Supply Chain). Το να υπάρχει το σωστό υλικό στη σωστή ποσότητα, στη 

σωστή ποιότητα, στο σωστό τόπο και χρόνο κάθε φορά είναι Logistics. 

Γιατί όµως είναι σηµαντικό µια επιχείρηση ή ένας δηµόσιος φορέας, όπως είναι ο 

∆ήµος Θεσσαλονίκης στην περίπτωσή µας, να επενδύσουν στον πολυδιάστατο και 

κρίσιµο τοµέα των Logistics; Η απάντηση έρχεται από τους ίδιους τους 

οικονοµολόγους. «Πολύ σύντοµα ο ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων θα 

γίνεται µεταξύ των εφοδιαστικών τους αλυσίδων» (Σιαµαήλας Η., 2004).  

Επιπρόσθετα, τα οφέλη που µπορούν να αποκοµίσουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και ο 

δηµόσιος τοµέας από την υιοθέτηση των Logistics, είναι πολλαπλά.  Για παράδειγµα 

η µείωση των αποθεµάτων είναι ένας µόνιµος στόχος όλων των εφοδιαστικών 

αλυσίδων και των Logistics ειδικότερα, διαµέσου των χρόνων. Η µεγάλη διαφορά 

όµως σήµερα, είναι το γεγονός ότι αυτή η µείωση µπορεί να είναι ακόµα µεγαλύτερη, 

µε τεράστια οφέλη για τις επιχειρήσεις. Υψηλής ευφυΐας συστήµατα προβλέπουν 

αποτελεσµατικά την ζήτηση και προσδιορίζουν µε ακρίβεια τον κύκλο ζωής ενός 

προϊόντος. Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι πλέον προβλέψιµη και η προσαρµογή σε 

αυτήν µπορεί να γίνει άµεσα. Αυτό µειώνει τις πιθανότητες τεχνολογικής 

αχρήστευσης των εξοπλισµών, ειδικά σε αγορές καλπάζουσας τεχνολογίας, όπως 

είναι οι τηλεπικοινωνίες και η πληροφορική. Ταυτόχρονα η πρακτική στις αποθήκες 

άλλαξε πρόσωπο. Οι κωδικοί πλέον δεν γράφονται, αλλά διαβάζονται από ειδικές 
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συσκευές, οι φορτοεκφορτώσεις γίνονται µε σύγχρονα µηχανήµατα, µετακινώντας 

τεράστιες ποσότητες σε µικρό χρόνο και οι αποθήκες εκµεταλλεύονται πολλαπλάσιο 

ύψος από προηγουµένως. Επιπλέον, µε την ανάπτυξη εξειδικευµένων 

πληροφοριακών συστηµάτων διαχείρισης αποθηκών, οι αποθήκες µετατράπηκαν σε 

κέντρα προστιθέµενης αξίας. Οι συγκοινωνίες παγκόσµια έχουν συµβάλλει στο να 

µειωθούν δραµατικά οι χρόνοι παράδοσης και η ανάπτυξη της πληροφορικής 

βοήθησε στην διακίνηση των πληροφοριών που συνοδεύουν όλες τις δραστηριότητες 

Logistics, κυριολεκτικά µε το πάτηµα ενός κουµπιού. 

Από την άλλη, είναι εύκολα αντιληπτό ότι τα Green Logistics έχουν εκ των 

πραγµάτων οικολογικό χαρακτήρα. Όλη η λογική διαδικασία της αντίστροφης 

εφοδιαστικής βασίζεται στην επαναχρησιµοποίηση προϊόντων που επρόκειτο να 

απορριφθούν. Μπορούµε να αναφέρουµε ήδη γνωστά παραδείγµατα όπως: 

� Χαρτί: ανακυκλωµένο χαρτί, χαρτοκιβώτια. 

� Πλαστικό: πλαστικά µπουκάλια, πλαστικά εξωτερικά περιβλήµατα 

συσκευών. 

� Γυαλί: γυάλινες συσκευασίες. 

� Αδρανή δοµικά υλικά: τσιµέντο, σκυρόδεµα – µπετό. 

� Μπαταρίες. 

� Ηλεκτρονικά είδη από διάλυση ή αποκατάσταση. 

� Σιδηρούχα µέταλλα: ατσάλι, σίδηρος. 

� Μη σιδηρούχα µέταλλα: αλουµίνιο. 

� Υφαντά: ρούχα κακής ποιότητας που µεταφέρονται από ανεπτυγµένες χώρες 

σε αναπτυσσόµενες υπό µορφή δωρεάς ή πώλησης. 

� Ξυλεία: επιστροφή από ξύλινες παλέτες, παραγωγή χαρτιού. 

� Λάδια: ορυκτέλαια, τηγανέλαια, µηχανέλαια.   

Επιπλέον, η Αντίστροφη Εφοδιαστική είναι πολύ ανεπτυγµένη σε τοµείς µεγάλων 

µηχανολογικών κατασκευών, όπως: αυτοκίνητα, φορτηγά, containers, αεροπλάνα, 

υποβρύχια, πλοία και ελικόπτερα. 

Η σηµαντικότητα των Reverse και Green Logistics αφορά και την εξοικονόµηση 

ενέργειας. Κάθε προϊόν που αγοράζουµε παράγεται µε την χρήση ενέργειας και κάθε 

επιπλέον κιλοβατώρα επιβαρύνει την ατµόσφαιρα µε ένα κιλό διοξειδίου του 

άνθρακα. Η παραγωγή προϊόντων από ανακυκλωµένο υλικό απαιτεί λιγότερη 

ενέργεια από ότι η παραγωγή τους από πρώτες ύλες. Η ενέργεια που µπορεί να 
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εξοικονοµηθεί µε την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας και χάρτου, αντιστοιχεί 

στην ενέργεια που καταναλώνει η πόλη της Αθήνας σε τέσσερις µήνες. Για κάθε τόνο 

απορριµµάτων που αποτρέπουµε από τις χωµατερές ή κοµποστοποιείται, αποφεύγεται 

η έκλυση 260 – 470 κιλών ισοδύναµου διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα 

(Greenpeace (2009),  www.greenpeace.org/greece, [19.10.2009]). 

Παραδείγµατα Logistics και τα αποτελέσµατά τους 

1. ΟΤΕ 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αξιοποίησης των πιο πάνω εξελίξεων είναι ο 

Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ). Εφαρµόζοντας νέες τεχνολογίες 

Logistics, κατάφερε να συµπτύξει 60 περιφερειακές αποθήκες εµπορεύσιµων 

προϊόντων σε µία και την ίδια στιγµή να µειώσει τους χρόνους εξυπηρέτησης των 600 

καταστηµάτων του πανελλήνια από επτά µέρες κατά µέσο όρο σε 24 – 48 ώρες 

(Γεωργίου Α., Κολοφωτιάς Σ., (2009),  www.plant-management.gr  [30.11.2009]). 

2. Επιχείρηση «Μπαρµπαρόσα» 

Η σηµασία των Logistics καταδεικνύεται και ιστορικά. Παραδείγµατα εφαρµογής 

Logistics, αλλά και η κρισιµότητα της επιτυχούς εφαρµογής τους, βρίσκονται 

κρυµµένα σε κάθε σελίδα της ιστορίας. Σελίδες που θα µπορούσαν να είχαν γραφτεί 

εντελώς διαφορετικά, αν κάποιοι κάποτε αντιλαµβάνονταν την έννοια των Logistics 

στη σωστή τους διάσταση και τους έδιναν την ανάλογη προσοχή. Η πιο µεγάλη 

αποτυχία εφαρµογής αποτελεσµατικών Logistics στην ιστορία ανήκει στο στρατό του 

Χίτλερ κατά τον 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο, στην επιχείρηση «Μπαρµπαρόσα», που 

στόχευε στην κατάκτηση της Σοβιετικής Ένωσης. Σε ένα πεδίο µάχης µε διαστάσεις 

1800Χ1000 χιλιόµετρα και µε την εµπλοκή τριών περίπου εκατοµµυρίων ανδρών, η 

εφοδιαστική αλυσίδα του Χίτλερ ήταν απροετοίµαστη και συνεπώς ανίκανη να 

ανταποκριθεί. Ενώ κέρδιζε την µια µάχη µετά την άλλη, φτάνοντας σε απόσταση 30 

χιλιοµέτρων από την Μόσχα, ο γερµανικός στρατός κατέρρευσε! Άρµατα χωρίς 

καύσιµα και πολεµοφόδια, άντρες πεινασµένοι και ξεπαγιασµένοι, συνέθεταν την 

εικόνα του ισχυρότερου στρατού στον κόσµο. Όλοι µας αντιλαµβανόµαστε µε 

αποστροφή πως µπορούσε να ήταν σήµερα ο κόσµος αν η επιχείρηση 

«Μπαρµπαρόσα» είχε την σωστή υποδοµή Logistics (Loganathan M., (1998), 

www.mindef.gov.sg, [10.10.2009]). 
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 Το αβίαστο συµπέρασµα που προκύπτει λοιπόν για τα Logistics στην σηµερινή 

εποχή, δεν είναι άλλο από το ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν στον τοµέα αυτό 

τη θέση που του αρµόζει κάνοντας και τις ανάλογες επενδύσεις, µε τη σιγουριά ότι 

αυτές θα αποδώσουν γρήγορα στο πολλαπλάσιο.    

2.3 Παράγοντες που επηρεάζουν τα Reverse και Green 
Logistics 

Οι οικονοµικοί παράγοντες, η νοµοθεσία, οι κοινωνικοί παράγοντες καθώς και 

κάποιοι περιβαλλοντικοί και οικολογικοί παράγοντες µπορούν άµεσα και έµµεσα να 

επηρεάσουν καθοριστικά τις διαδικασίες των Logistics. 

 

2.3.1 Οικονοµικοί παράγοντες 

Τα οικονοµικά χαρακτηρίζονται ως η κινητήρια δύναµη στα Logistics, που 

σχετίζονται µε όλες τις επιλογές αποκατάστασης, όπου η εταιρία λαµβάνει άµεσα 

αλλά και έµµεσα οικονοµικά οφέλη. Είναι εµφανές ότι οι εταιρείες προσπαθούν 

συνεχώς ώστε να επιτύχουν µείωση του κόστους στις παραγωγικές τους διαδικασίες. 

Αν µια εταιρεία αξιοποιεί σωστά τα Logistics θα κερδίσει χρήµατα. Η αποκατάσταση  

των προϊόντων για αναπαραγωγή, επιδιόρθωση, ανασχηµατισµό και ανακύκλωση 

µπορεί να οδηγήσει σε κερδοφόρες επιχειρησιακές ευκαιρίες. Τα Logistics 

αντιµετωπίζονται πλέον από τις επιχειρήσεις ως µια «αποκατάσταση των 

επενδύσεων» σε αντιδιαστολή µε την απλή ελαχιστοποίηση του κόστους της 

διαχείρισης των αποβλήτων. Ένα πρόγραµµα Logistics µπορεί να επιφέρει κέρδη στο 

κόστος των εταιρειών δίνοντας έµφαση στη µείωση των πόρων, προσθέτοντας αξία 

από την αποκατάσταση των προϊόντων ή από την µείωση των δαπανών διάθεσης. Οι 

οικονοµικοί οδηγοί των Logistics οδηγούν σε απευθείας κέρδη: στα υλικά εισροών, 

στη µείωση του κόστους, στην αποκατάσταση προστιθέµενης αξίας και επίσης σε 

έµµεσα κέρδη µέσω παρακώλυσης της νοµοθεσίας, προστασίας της αγοράς από τις 

εταιρείες, οικολογικής εικόνας για τις εταιρείες και τέλος βελτίωση των σχέσεων 

πελάτη – προµηθευτή. 

 

2.3.2 Νοµοθεσία 

Ένας άλλος σηµαντικός οδηγός για τα Logistics είναι η νοµοθεσία. Η νοµοθεσία 

αναφέρεται σε κάθε αρµοδιότητα που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να ανακτήσουν τα 

προϊόντα τους ή να τα δεχτούν πίσω µετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Στις 

αρµοδιότητες συµπεριλαµβάνονται η συλλογή και επαναχρησιµοποίηση των 
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προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, η επιβάρυνση του κόστους διαχείρισης 

αποθεµάτων στους παραγωγούς, η µείωση του όγκου των παραγόµενων αποβλήτων 

και η χρήση των αυξανόµενων ανακυκλωµένων υλικών. Για παράδειγµα, υπάρχει µια 

απαγόρευση των επιβλαβών ουσιών στις διαδικασίες παραγωγής, η οποία διευκολύνει 

την αποσυναρµολόγηση και ανακύκλωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Έτσι µια 

απόφαση Logistics για οποιαδήποτε εταιρεία ηλεκτρονικών, διασφαλίζει ότι τα 

προϊόντα που βρίσκονται εκτός κύκλου ζωής θα αποσυρθούν κατά ένα τρόπο ο 

οποίος είναι συµβατός µε την υπάρχουσα νοµοθεσία.  

 

2.3.3 Κοινωνικοί παράγοντες 

Ένας άλλος οδηγός για τα Logistics είναι το «κοινωνικό πρόσωπο» που 

ενδεχοµένως θέλει να προβάλλει η κάθε εταιρεία και αφορά ένα σύνολο αξιών ή 

αρχών. Οι δραστηριότητες των Logistics µπορεί να οδηγήσουν στην βελτίωση της 

εταιρικής εικόνας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα «κοινωνικής ευθύνης» και 

ειδικότερα Green Logistics, αποτελεί η εταιρεία Suzuki Σφακιανάκης. Η εν λόγω 

εταιρεία, στο πλαίσιο του προγράµµατος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έδωσε µια  

µεγάλη υπόσχεση, αποδεικνύοντας την εταιρική της υπευθυνότητα και τη σηµασία 

της συνεισφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Με γνώµονα το σταθερό προσανατολισµό 

της εταιρείας, να ενσωµατώνει στην δυναµική της ανάπτυξη τις έννοιες της αειφορίας 

και της βιωσιµότητας και µε κεντρικό µήνυµα «Thing Green», ανέλαβε την φύτευση 

και την φροντίδα ενός δέντρου, για κάθε νέο Suzuki που πωλείται (Suzuki 

Σφακιανάκης Α.Ε., (2009), www.qualitynet.gr [22.11.2009]).  

Οι εργαζόµενοι της εταιρείας κάνοντας την αγάπη τους για το περιβάλλον πράξη, 

την Κυριακή 1η  Νοεµβρίου 2009, µαζί µε τις οικογένειές τους, ένωσαν τις δυνάµεις 

και την θέλησή τους, φυτεύοντας τα πρώτα 13.000 δέντρα. Η δεντροφύτευση, που 

παράλληλα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού, πραγµατοποιήθηκε στην 

περιοχή Καλλιτεχνούπολη στο Νέο Βουτζά, σε έκταση 400 στρεµµάτων, που κάηκε 

στις φωτιές του 2005. Πριν την δεντροφύτευση, η Suzuki Σφακιανάκης, προχώρησε 

στην διάνοιξη δασικού δρόµου, στην τοποθέτηση δεξαµενών νερού και την 

απαραίτητη προετοιµασία του εδάφους. Αυτή είναι η πρώτη, από µια σειρά 

δεντροφυτεύσεων που έχει αναλάβει η εταιρεία σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις 

φωτιές τα τελευταία χρόνια, µε σκοπό να δώσει ανάσα ζωής στο δάσος.  

Ένα άλλο καλό παράδειγµα είναι της εταιρείας Nike, η οποία ενθαρρύνει τους 

καταναλωτές να επιστρέφουν τα µεταχειρισµένα παπούτσια στο κατάστηµα από το 

οποίο τα είχαν αγοράσει. Στη συνέχεια αυτά αποστέλλονται πίσω στα εργοστάσια, 
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όπου θρυµµατίζονται και χρησιµοποιούνται ως πρώτη ύλη για την κατασκευή 

γηπέδων καλαθοσφαίρισης ή αγωνιστικών διαδρόµων στον στίβο. Συν τοις άλλοις, τα 

υλικά αυτά γίνονται δωρεά προς βελτίωση της φήµης της Nike. 

Αξιοσηµείωτο είναι και το παράδειγµα του Paul Farrow, ιδρυτή της Walden 

Paddlers Inc., του οποίου το µέληµα για την ταχύτητα µε την οποία τα καταναλωτικά 

προϊόντα ταξιδεύουν µέσω της αγοράς στη χωµατερή, τον ώθησε σε ένα καινοτόµο 

σχέδιο για ένα 100% ανακυκλώσιµο προϊόν (Ravi V., Shankar, R., & Tiwari M.K., 

(2005)).    

Από τα παραπάνω παραδείγµατα συµπεραίνουµε ότι δεν είναι λίγες οι εταιρείες οι 

οποίες συνεισφέρουν στην κοινωνία και βοηθάνε ανθρώπους που δεν έχουν την ίδια 

τύχη µε τους τυπικούς καταναλωτές τους. 

 

2.3.4 Περιβαλλοντικοί και οικολογικοί παράγοντες 

Οι έννοιες περιβάλλον και οικολογία αποτελούν επίσης οδηγούς για τα Logistics. 

Τα τελευταία – όπως προαναφέραµε - οδηγούν σε οφέλη για το περιβάλλον. Επιπλέον 

παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις εταιρείες, οι οποίες προληπτικά 

ενσωµάτωσαν τους περιβαλλοντικούς τους στόχους στις επιχειρησιακές πρακτικές 

και τα στρατηγικά τους σχέδια. Οι µάνατζερ δίνουν αυξηµένη βαρύτητα στα 

περιβαλλοντικά θέµατα. Η περιβαλλοντική διαχείριση κερδίζει συνεχώς ενδιαφέρον 

στο πεδίο της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι Murphy, Poist και 

Braunschweig κατόπιν δηµοσκοπήσεως, ανακάλυψαν ότι το 60% σε µια οµάδα 133 

µάνατζερ θεωρεί το θέµα του περιβάλλοντος πολύ σηµαντικό και ότι το 82% αυτών 

αναµένει ότι θα αυξηθεί η σηµαντικότητα τα επόµενα χρόνια. Η «οικολογική» εικόνα 

της παραγωγής προϊόντων έγινε ένα σηµαντικό στοιχείο µάρκετινγκ, το οποίο 

υποκίνησε ένα σύνολο εταιρειών να ανακαλύψουν επιλογές προκειµένου να 

ανακτήσουν και να αποκαταστήσουν τα προϊόντα τους.   

 

2.4  Reverse Logistics και ανακύκλωση 

Η ένταξη της Αντίστροφης Εφοδιαστικής στην πρακτική των επιχειρήσεων 

έρχεται όλο και πιο συχνά ως αποτέλεσµα πίεσης από την αγορά και τις κυβερνήσεις. 

Πράγµατι, όλο και περισσότεροι πελάτες απαιτούν «πράσινα», φιλικά προς το 

περιβάλλον προϊόντα, που σηµαίνει προϊόντα που συνεπάγονται λιγότερα 

απορρίµµατα και λιγότερα µη ανακυκλώσιµα εξαρτήµατα. Οι απαιτήσεις αυτές 

οδηγούν τις επιχειρήσεις σε ανασχεδιασµό των προϊόντων τους, µε στόχο τη 
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δραστική µείωση των υλικών συσκευασίας και των µη ανακυκλώσιµων 

εξαρτηµάτων. 

Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται η σχετική νοµοθεσία και οι κανονισµοί που 

ισχύουν σε διάφορες χώρες. Στην Ευρώπη για παράδειγµα, µια ποικιλία «πράσινων» 

νόµων και κανονισµών επηρεάζει την παραγωγή προϊόντων από το σχεδιασµό µέχρι 

την συσκευασία τους. 

Στην αιχµή βρίσκεται η Γερµανία, που έχει υιοθετήσει την αυστηρότερη σχετική 

νοµοθεσία στον πλανήτη. Σύµφωνα µε τον νόµο για την αποφυγή απορριµµάτων, 

γνωστό ως νόµο Topfer (από το όνοµα του Γερµανού Υπουργού Περιβάλλοντος 

Klaus Topfer), που τέθηκε σε ισχύ το 1991, οι καταναλωτές έχουν το δικαίωµα να  

επιστρέφουν στον κατασκευαστή τα υλικά συσκευασίας των προϊόντων, µε σκοπό 

την ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση τους. Ο νόµος καθιστά τους 

κατασκευαστές υπεύθυνους για την ανάκτηση υλικών µεταφοράς και µαζικής 

συσκευασίας, που χρησιµοποιούνται για την αποστολή των προϊόντων στα σηµεία 

πώλησης. 

Όσο για τους εξαγωγείς προϊόντων προς την Γερµανία, αν και ο νόµος καθιστά 

υπεύθυνους τους εισαγωγείς, οι αµερικανικές πολυεθνικές προσπαθούν να 

συµµορφωθούν συχνά υπογράφοντας συµφωνίες µε τρίτους, που αναλαµβάνουν αντί 

για αυτές την ανάκτηση των υλικών µεταφοράς µε σκοπό την ανακύκλωση (Παππής 

Κ., (2000), www.plant-management.gr, [19.10.2009]). 

Τέτοιοι νόµοι µπορούν να έχουν µεγάλης σηµασίας συνέπειες. Για παράδειγµα, 

στη ∆ανία κατά τη δεκαετία του 1970, ένας κανονισµός που επέβαλε ότι η 

συσκευασία υγρών πρέπει να είναι κατάλληλη για ξαναγέµισµα και ανακύκλωση, 

εµπόδισε ξένους παραγωγούς µπύρας, ακόµα και από γειτονικές χώρες, να µπουν 

στην δανική αγορά εξαιτίας του πολύ µεγάλου κόστους συµµόρφωσης προς τον 

κανονισµό. 

Μερικά βασικά χαρακτηριστικά της Αντίστροφης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, που 

σχετίζονται µε την ανακύκλωση είναι τα εξής: 

1. Περιλαµβάνει µια σε βάθος επανεξέταση του κύκλου ζωής του προϊόντος ώστε 

να καθοριστεί η ποσότητα ενέργειας που αναλώνεται και η ποσότητα των 

απορριµµάτων που παράγονται σε κάθε φάση στη διάρκεια ζωής του προϊόντος. 
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Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας πρέπει να χρησιµοποιούνται ως σταθερή 

βάση για το σχεδιασµό προγραµµάτων µείωσης των απορριµµάτων.  

2. Υποστηρίζει την συνολική περιβαλλοντική αποστολή της επιχείρησης. Έτσι, 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα ισχυρό εργαλείο marketing. 

3. Υποκινείται από την αυξανόµενη επαγρύπνηση των καταναλωτών, τη διάθεση 

στην αγορά από τους ανταγωνιστές προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον και 

τη θεσπιζόµενη νοµοθεσία. 

Οι δραστηριότητες της Αντίστροφης Εφοδιαστικής είναι γνωστές, δοκιµασµένες 

και δηµιουργούν εισόδηµα, θέσεις απασχόλησης και, φυσικά, κέρδος. Και επιπλέον,  

είναι δραστηριότητες µε ευεργετικές συνέπειες για το περιβάλλον. Πρόκειται για τις  

δραστηριότητες και πρακτικές που στοχεύουν στην ανάκτηση και 

αξιοποίηση χρησιµοποιηµένων προϊόντων, εξαρτηµάτων και υλικών. Τέτοιες 

δραστηριότητες, µεταξύ άλλων, είναι: 

 Συλλογής 

 ∆ιαλογής 

 Αποθήκευσης 

 Μεταφοράς 

 Μείωσης όγκου, τεµαχισµού ή συµπύκνωσης 

 Επικοινωνίας µε προµηθευτές και αγοραστές 

 Επεξεργασίας, διήθησης, ανακατασκευής κ.λπ. 

Οι δραστηριότητες αποτελούν, όλες ή µέρος τους, την αλυσίδα ανάκτησης του 

χρησιµοποιηµένου προϊόντος, εξαρτηµάτων του ή του υλικού από το οποίο είναι 

κατασκευασµένο. Οι περισσότερες από αυτές είναι τυπικές δραστηριότητες που 

περιλαµβάνονται στην αλυσίδα παραγωγής – διανοµής προϊόντων. Η διαφορά 

έγκειται στο γεγονός, ότι η τελευταία αφορά την αλυσίδα, µέσω της οποίας ένα νέο 

προϊόν φτάνει από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Αντίθετα, η αντίστροφη αλυσίδα 

ξεκινάει από τον τελικό αγοραστή του προϊόντος και κατευθύνεται προς τα πίσω, 

στον αρχικό κατασκευαστή ή σε κάποια άλλη επιχείρηση που θα ανακτήσει την 

αποµένουσα αξία (ολόκληρο το προϊόν, εξαρτήµατα ή υλικά κατασκευής του). 

Μια έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Τµήµα Τεχνολογίας και Συστηµάτων 

Παραγωγής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (Παππής Κ., (2000), www.plant-

management.gr, [19.10.2009]), δείχνει ότι στην Ελλάδα, όπως άλλωστε σε όλο το 

βιοµηχανικό κόσµο, οι δραστηριότητες αντίστροφης εφοδιαστικής περιλαµβάνουν 
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ένα σηµαντικό κοµµάτι των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Παραδείγµατα 

τέτοιων δραστηριοτήτων είναι η ανάκτηση του µολύβδου από τις χρησιµοποιηµένες 

µπαταρίες αυτοκινήτων, των συσκευασιών µελανοδοχείων εκτυπωτών, εξαρτηµάτων 

και µερών από αυτοκίνητα που έχουν αποσυρθεί ή µερικώς καταστραφεί, υλικών 

συσκευασίας και µέσων για µαζική µεταφορά προϊόντων, ανακυκλώσιµων υλικών, 

όπως χαρτί, γυαλί και αλουµίνιο, υλικών και υποσυστηµάτων από την διάλυση 

πλοίων κ.λπ. 

Ο κατάλογος είναι πράγµατι εντυπωσιακός. Εκτός από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, 

που οργανώνουν µε δικά τους δίκτυα την ανάκτηση των προϊόντων τους ή των 

συσκευασιών τους (π.χ. περίπτωση µπουκαλιών για την εµφιάλωση µπύρας), ένας 

σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε εργασίες που 

έχουν να κάνουν µε την ανάκτηση και αξιοποίηση της αποµένουσας αξίας 

χρησιµοποιηµένων προϊόντων ή συσκευασιών άλλων επιχειρήσεων. Παράλληλα, 

άλλες επιχειρήσεις αναλαµβάνουν µέρος από τις δραστηριότητες της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. µεταφορά και αποθήκευση). 

Η ανάκτηση της αποµένουσας αξίας µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους, 

ανάλογα µε την δοµή του προϊόντος, την κατάστασή του κατά τον χρόνο ανάκτησης, 

την αξία που αντιπροσωπεύει το προϊόν και τα συστατικά του, το κόστος ανάκτησης 

κ.λπ. Ο παλιότερος τρόπος ανάκτησης αξίας είναι, βέβαια, η ανακύκλωση 

(recycling). Με την ανακύκλωση έχουµε ανάκτηση υλικού χωρίς διατήρηση της 

ταυτότητας του προϊόντος, δηλαδή της αρχικής δοµής και των χαρακτηριστικών της 

λειτουργίας του, όπως συµβαίνει µε την ανακύκλωση µετάλλων, χαρτιού, γυαλιού 

κ.λπ. Ένας άλλος τρόπος ανάκτησης είναι η διάλυση (cannibalization), δηλαδή η 

αποσυναρµολόγηση του χρησιµοποιούµενου προϊόντος, ο έλεγχος των µερών και 

εξαρτηµάτων του και η διαλογή εκείνων που µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι η διάλυση οχηµάτων ή πλοίων. Η επισκευή 

(repair) είναι και αυτή τρόπος ανάκτησης της αξίας ενός προϊόντος. Έχει σκοπό την 

επαναφορά ενός προϊόντος που έχει υποστεί βλάβη, π.χ. µιας συσκευής τηλεόρασης ή 

ενός ψυγείου, σε κατάσταση που µπορεί να λειτουργεί κανονικά (αντί να καταλήξει 

σε κάποια χωµατερή). Η αναβάθµιση (refurbishing), εξάλλου, αποσκοπεί στην 

επίτευξη ποιότητας του χρησιµοποιηµένου προϊόντος καλύτερη από την υφιστάµενη, 

χαµηλότερη όµως από εκείνη του καινούργιου προϊόντος (π.χ. φωτοαντιγραφικά 

µηχανήµατα). Η ανακατασκευή (remanufacturing), αποτελεί τρόπο ανάκτησης πιο 

προωθηµένο σε σχέση µε την αναβάθµιση, αφού διατηρείται η ταυτότητα του 
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προϊόντος, ενώ επιδιώκεται µε κατάλληλες επεµβάσεις η επαναφορά του στην αρχική 

του κατάσταση, σαν να είναι καινούργιο (π.χ. ανακατασκευή κινητήρων). Τέλος, η 

άµεση επαναχρησιµοποίηση (direct re – use) αποτελεί και αυτή τρόπο ανάκτησης. Σε 

αυτή τη κατηγορία ανήκει η ανάκτηση µέσων συσκευασίας (π.χ. µπουκάλια, 

παλέτες). 

Για επιτυχή εφαρµογή της αντίστροφης εφοδιαστικής απαιτείται κατάλληλη 

πολιτική της επιχείρησης. Έτσι, ανάµεσα στα άλλα, το Τµήµα Προµηθειών πρέπει να 

υιοθετήσει νέα κριτήρια επιλογής προµηθευτών και να προτιµάει υλικά φιλικά προς 

το περιβάλλον. Από την άλλη µεριά, ο σχεδιασµός των προϊόντων πρέπει να προνοεί 

ώστε τα προϊόντα να σχεδιάζονται µε τρόπο που να επιτρέπει την εύκολη 

αποσυναρµολόγηση ή ανακύκλωσή τους  (Παππής Κ., (2000), www.plant-

management.gr, [19.10.2009]). 

Επίσης, πρέπει να ερευνάται η δυνατότητα χρησιµοποίησης ανακυκλωµένων αντί 

νέων υλικών για την παραγωγή προϊόντων. Αν τα παραπάνω γίνουν σωστά, τότε 

µπορεί να προκύψει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την επιχείρηση. Τα 

πλεονεκτήµατα επιτυχούς εφαρµογής της αντίστροφης εφοδιαστικής είναι ο 

βελτιωµένος έλεγχος της λειτουργίας της διανοµής, το µειωµένο κόστος συσκευασίας 

και η βελτιωµένη εικόνα της επιχείρησης. 

Όπως έγινε φανερό από τα παραπάνω, η αντίστροφη εφοδιαστική αποτελεί µια 

φυσική επέκταση και συµπλήρωση της ανακύκλωσης. Πράγµατι, η αντίστροφη 

εφοδιαστική στοχεύει, όπως άλλωστε και η ανακύκλωση, στον οικονοµικό και 

ταυτόχρονα φιλικό προς το περιβάλλον σχεδιασµό, παραγωγή και διακίνηση των 

προϊόντων, ώστε να αποφευχθεί η διάθεσή τους σε χωµατερές και να ελαχιστοποιηθεί 

η ανάλωση ενέργειας. 

2.5 Εναλλακτικές Τεχνολογίες 

 

Στη προηγούµενη παράγραφο εξετάσαµε την ανακύκλωση σε συνδυασµό µε την 

Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα. Παρόλο που η ανακύκλωση αποτελεί µια 

σηµαντική µέθοδο επεξεργασίας απορριµµάτων, θα ήταν παράλειψη εάν δεν 

αναφερόµασταν και σε εναλλακτικές τεχνολογίες διαχείρισης απορριµµάτων, οι 

οποίες µπορούν να εφαρµοσθούν στη χώρα µας, µε απώτερο σκοπό την προστασία 

του περιβάλλοντος. Σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει συντελεστεί µια πραγµατική 

κοσµογονία αναφορικά µε τη διαχείριση αστικών στερεών απορριµµάτων (ΑΣΑ). 
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Πρώτιστα, προωθείται συστηµατικά η ανακύκλωση, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται 

εναλλακτικές οδοί διαχείρισης των ΑΣΑ µε αιχµή του δόρατος την ενεργειακή 

αξιοποίησή τους. 

Όσον αφορά τις εναλλακτικές τεχνολογίες επεξεργασίας απορριµµάτων, µπορούµε 

να τις διακρίνουµε σε βιολογικές και θερµικές. 

 
2.5.1 Βιολογικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Απορριµµάτων 
 
Αερόβια βιολογική επεξεργασία (Κοµποστοποίηση) 
 

Η κοµποστοποίηση βασίζεται στη δράση µικροοργανισµών, οι οποίοι διασπούν τις 

οργανικές ενώσεις που περιέχονται στο υλικό εισόδου. Το τελικό προϊόν είναι ένα 

σταθεροποιηµένο στερεό υλικό το κοµπόστ, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν 

εδαφοβελτιωτικό στη γεωργία ή για άλλες χρήσεις. Παράλληλα παράγεται διοξείδιο 

του άνθρακα νερό και θερµότητα. Οι βιολογικές διεργασίες  µπορούν να χωριστούν 

σε δύο στάδια.  Στο πρώτο στάδιο της βιοαποδόµησης λαµβάνουν χώρα οι 

µικροβιολογικές δραστηριότητες που έχουν σαν αποτέλεσµα την αποδόµηση και την 

σταθεροποίηση των οργανικών ουσιών και διαρκεί 2-8 εβδοµάδες ανάλογα µε τα 

τεχνικά µέσα που χρησιµοποιούνται προς υποστήριξη των βιολογικών 

διεργασιών. Στο στάδιο της ωρίµανσης το υλικό που παράγεται στο πρώτο στάδιο 

αφήνεται να ωριµάσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα που ανέρχεται σε 4-12 

εβδοµάδες µε τελικό προϊόν το ώριµο κοµπόστ. Κατά τη διάρκεια της ωρίµανσης 

παρατηρείται περαιτέρω σταθεροποίηση του αρχικού κοµπόστ.  

 Οι κυριότερες παράµετροι που επηρεάζουν την εφαρµογή και 

αποτελεσµατικότητα της µεθόδου είναι:  

 

• Σύσταση Υποστρώµατος  

• Μέγεθος των συστατικών του υποστρώµατος  

• Καθαρότητα του υποστρώµατος (ύπαρξη προσµίξεων)  

• Υγρασία του υποστρώµατος  

• pH του υποστρώµατος  

• Θερµοκρασία του υποστρώµατος  

• Αερισµός του υποστρώµατος 

 
Η αερόβια µηχανική - βιολογική επεξεργασία µε ανάκτηση κοµπόστ, σε 

συνδυασµό µε την ενεργειακή αξιοποίηση (ενδεχοµένως και µε συµβατική καύση) 

του Refuse Derived Fuel (RDF), που παράγεται από τα κλάσµατα χαρτιού και 
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πλαστικών που δεν ανακυκλώνονται, αποτελεί µια από τις φθηνότερες (50 ευρώ ανά  

τόνο), διαχειριστικά καταλληλότερες και περιβαλλοντικά προτιµότερες, µεθόδους 

επεξεργασίας των αστικών στερεών αποβλήτων. Σηµειώνεται ότι είναι µια 

τεχνολογία συµβατή µε τους στόχους του πρωτοκόλλου του Κιότο (Greenpeace, 

(2009), www.greenpeace.org/greece, [19.10.2009]), ενώ το βιοδιασπώµενο κλάσµα 

του RDF θεωρείται βιοµάζα που απαλλάσσεται από τους περιορισµούς εκποµπής 

διοξειδίου του άνθρακα. 

 

 Οφέλη από την Κοµποστοποίηση 

Σύµφωνα µε την οδηγία 31/1999/ΕΚ για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων, 

στους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να 

καταλήγουν υπολείµµατα και όχι ανεπεξέργαστα απόβλητα, ενώ τίθενται ποσοτικοί 

στόχοι και χρονοδιάγραµµα για να µειωθούν σταδιακά τα οργανικά (αποφάγια και 

κλαδέµατα) απόβλητα κατά 25%, 50% και 65% µέσα σε 5, 8 και 13 χρόνια 

αντίστοιχα (σε σχέση µε το 1995). 

Η µείωση αυτή όµως προϋποθέτει την εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων 

διαχείρισης. Ο βιωσιµότερος τρόπος εναλλακτικής διαχείρισης των οργανικών 

αποβλήτων είναι η κοµποστοποίηση – λιπασµατοποίηση, είτε σε βιοµηχανική 

κλίµακα, είτε σε δηµοτική κλίµακα, ή σε οικιακή κλίµακα. Ο τελευταίος τρόπος 

αναφέρεται στην «Οικιακή Κοµποστοποίηση», στην µετατροπή δηλαδή των οικιακών 

οργανικών αποβλήτων σε κοµπόστ (λίπασµα, εδαφοβελτιωτικό ή χούµους). Αυτό 

µπορεί να γίνει πολύ εύκολα µε τη χρήση ειδικών κάδων κοµποστοποίησης. Η 

κοµποστοποίηση είναι µια φυσική διαδικασία η οποία µετατρέπει τα οργανικά υλικά 

σε µια πλούσια σκούρα ουσία. Η κοµποστοποίηση είναι ένας πολύ άµεσος και 

σηµαντικός τρόπος ανακύκλωσης. Έχει υπολογιστεί ότι το 35% των οικιακών 

απορριµµάτων µπορούν να κοµποστοποιηθούν (∆ήµος Θεσσαλονίκης 2009). Ενώ 

οτιδήποτε ήταν κάποτε ζωντανό µπορεί να κοµποστοποιηθεί, κάποια υλικά είναι 

καλύτερα να τα χειριστούν επαγγελµατίες και να µείνουν µακριά από τον οικιακό 

κοµποστοποιητή. Η οικιακή κοµποστοποίηση µπορεί να γίνει και χωρίς την χρήση 

κάδου, απλώς µε τη δηµιουργία ενός σωρού βιοαποδοµήσιµων υλικών, τα οποία 

τηρούν κάποιες στοιχειώδης προδιαγραφές στην σύνθεσή τους, το µέγεθός τους 

(κατάτµηση), το µέγεθος του σωρού και την υγρασία. Η κοµποστοποίηση σε 

δηµοτικό επίπεδο (διαχείριση δηµοτικών πράσινων αποβλήτων), βρίσκεται σε αρχικό 

στάδιο στο ∆ήµο Ελευσίνας. 
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Με την οικιακή ή την δηµοτική κοµποστοποίηση οι ∆ήµοι κερδίζουν χρήµατα, 

αφού µειώνονται οι ποσότητες απορριµµάτων που στέλνουν στους ΧΥΤΑ και άρα 

µειώνονται τα έξοδα µεταφοράς και ταφής των δηµοτικών στερεών αποβλήτων. 

Επίσης, µειώνονται σηµαντικά τα δροµολόγια των απορριµµατοφόρων, µε 

αποτέλεσµα τη µείωση των εξόδων συντήρησης τους, την εξοικονόµηση καυσίµων, 

τον µειωµένο κυκλοφοριακό φόρτο και τη µείωση εκποµπών καυσαερίων. 

Η οικιακή κοµποστοποίηση είναι εφικτή και εύκολη για τον καθένα. ∆εν 

εµπεριέχει σχεδόν κανένα κόστος, παρά µόνο για την αγορά κάδου 

κοµποστοποίησης, εφόσον αυτή θεωρηθεί απαραίτητη και που βέβαια αυτό το κόστος 

γρήγορα αποσβένεται, από την παραγωγή κοµπόστ (είδος βελτιωτικού του εδάφους) 

που χρησιµοποιείται στον κήπο ή στις γλάστρες. 

Τα κοµποστοποιήσιµα υλικά πρέπει να είναι φυτικής προέλευσης και όχι ζωικά. 

Αυτό σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να ρίξουµε σε έναν κάδο οικιακής κοµποστοποίησης 

υπολείµµατα κρεάτων, µαγειρεµένα φαγητά, γαλακτοκοµικά προϊόντα, λάδια, 

ανόργανα υλικά, “άρρωστα” φυτά και κόπρανα κατοικίδιων ζώων. Σε βιοµηχανικό 

όµως επίπεδο πολλοί από τους παραπάνω περιορισµούς αίρονται και τα υλικά πρέπει 

να είναι απλώς οργανικά.  

Το οικιακό κοµπόστ πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και ασφαλές προϊόν γιατί 

προέρχεται από διαλογή στην πηγή (στην κουζίνα µας και στον κήπο µας) και δεν 

υπάρχει καµία πιθανότητα τοξικών προσµίξεων, όπως µπορεί να συµβαίνει µε το 

κοµπόστ βιοµηχανικού τύπου εάν δεν έχει προηγηθεί χωριστή συλλογή.  

Η κοµποστοποίηση κλείνει τον κύκλο του άνθρακα στη φύση, επιστρέφοντας στο 

έδαφος τις χρωστικές ουσίες που έχει ανάγκη για να παραµείνει γόνιµο. Με αυτόν τον 

τρόπο περιορίζεται – ή µε κατάλληλη ανάµειξη µπορεί και να αποτρέπεται – η 

εκτεταµένη χρήση χηµικών µε όλες τις συνέπειες που αυτά έχουν στο έδαφος και το 

νερό.   

Πολλά είναι τα επιτυχηµένα παραδείγµατα πόλεων που ξεκίνησαν προγράµµατα 

ξεχωριστής συλλογής και κοµποστοποίησης οργανικών απορριµµάτων σε χώρες 

όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και το Ηνωµένο Βασίλειο 

(Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, 2009). Η Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται να 

ανακαλύψει ξανά τον τροχό, µπορεί να ακολουθήσει τα επιτυχηµένα αυτά 

παραδείγµατα για να ανταποκριθεί στους στόχους που θέτει η ευρωπαϊκή και η 

εναρµονισµένη πλέον εθνική νοµοθεσία.  
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Η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών µπορεί να παίξει 

σηµαντικότατο ρόλο, ενεργοποιώντας ένα σηµαντικό κοµµάτι του πληθυσµού. Η 

οικιακή κοµποστοποίηση είναι ίσως ο πιο άµεσος τρόπος ανακύκλωσης που υπάρχει, 

µια και είναι  διαδικασία που γίνεται στον κήπο ή το µπαλκόνι µας και όχι σε κάποιο 

άγνωστο µακρινό εργοστάσιο ανακύκλωσης.         

 

Αναερόβια βιολογική επεξεργασία 
 

Κατά την αναερόβια βιολογική επεξεργασία (αναερόβια ζύµωση), 

πραγµατοποιείται αποδόµηση των οργανικών ουσιών µε τη βοήθεια 

µικροοργανισµών απουσία οξυγόνου. Το αποτέλεσµα της διεργασίας είναι η 

παραγωγή σταθεροποιηµένου οργανικού υλικού και αερίου υψηλής περιεκτικότητας 

σε µεθάνιο (CH4), το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας π.χ. 

σε συστήµατα θερµικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων. Η αναερόβια 

επεξεργασία γίνεται σε κλειστούς αντιδραστήρες κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες, µε 

στόχο την ανάκτηση ενέργειας, τη µείωση του όγκου των ΑΣΑ και τη βιολογική 

σταθεροποίησή τους. Η επεξεργασία σε µονάδες αναερόβιας ζύµωσης περιλαµβάνει 

τέσσερα κύρια στάδια, τα οποία είναι : 

- η προεπεξεργασία του ρεύµατος των αποβλήτων,  

- η αναερόβια χώνευση στον αντιδραστήρα,  

- η ανάκτηση του βιοαερίου  

- η επεξεργασία των υπολειµµάτων της ζύµωσης 

Η τεχνολογία της αναερόβιας ζύµωσης αναπτύχθηκε αρχικά για την επεξεργασία  

ρευστών κτηνοτροφικών και αγροτικών αποβλήτων και της ιλύος των βιολογικών 

καθαρισµών. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των εγκαταστάσεων που 

επεξεργάζονται το οργανικό κλάσµα των βιοαποδοµήσιµων αστικών απορριµµάτων. 

Η Βιολογική Ξήρανση 
 

Αποτελεί τεχνική προεπεξεργασίας των ΑΣΑ µε στόχο την ενεργειακή αξιοποίησή 

τους. Ειδικότερα στοχεύει στη µείωση της υγρασίας των ΑΣΑ και κατά επέκταση του  

όγκου τους, στη διευκόλυνση του µηχανικού διαχωρισµού των άχρηστων υλικών και 

στην παραγωγή SRF.  Με τη µέθοδο αυτή το νερό που βρίσκεται στα απόβλητα 

αποµακρύνεται σε µικρό χρονικό διάστηµα µε την ανάπτυξη βιοθερµικής ενέργειας. 

Η πιο σηµαντική παράµετρος που επηρεάζει την εφαρµογή της µεθόδου είναι ο 



- 35 - 
 

βαθµός οµογενοποίησης των αποβλήτων που εισέρχονται στους ξηραντήρες. Οι 

ξηραντήρες είναι συνήθως είτε κλειστές δεξαµενές εντός βιοµηχανικών κτιρίων είτε 

κουτιά ορθογώνιου σχήµατος (bio-boxes) τα οποία είναι αεροστεγώς κλειστά ώστε να 

αποφεύγονται οι εκποµπές οσµών και άλλων αερίων. 

Η βιολογική ξήρανση, η οποία δοκιµάζεται την περίοδο αυτή σε κλίµακα 

εφαρµογής σε χώρες της Ευρώπης, απαιτεί υπό τις παρούσες συνθήκες προσοχή στα 

παρακάτω σηµεία: δεν έχει νόηµα η εφαρµογή της µεθόδου εάν δεν τεκµηριωθούν 

προηγουµένως και δεν γίνουν αποδεκτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις διαχείρισης του 

παραγόµενου προϊόντος (τεχνολογικοί, οικονοµικοί και περιβαλλοντικοί). Από τα 

διαθέσιµα ενδεικτικά στοιχεία κόστους της µεθόδου, προκύπτει ότι αυτό είναι 

σηµαντικό, πολύ υψηλότερο της αερόβιας µηχανικής βιολογικής επεξεργασίας (από 

110 ευρώ/τόνο έως και 240 ευρώ/τόνο) (Γκατζής Ν., (2007), www.kerdos.gr, 

[10.10.2009]).  

2.5.2 Θερµικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Απορριµµάτων 
 

Η θερµική επεξεργασία των στερεών αποβλήτων περιλαµβάνει όλες τις 

διαδικασίες µετατροπής του περιεχοµένου τους σε αέρια, υγρά και στερεά προϊόντα, 

µε ταυτόχρονη ή συνεπακόλουθη αποδέσµευση θερµικής ενέργειας. Οι τεχνικές 

θερµικής επεξεργασίας  µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:  

• αποτέφρωση – καύση (incineration - combustion).  

• αεριοποίηση (gasification).  

• τεχνική του πλάσµατος (plasma technology).  

• πυρόλυση (pyrolysis).  

Η Αποτέφρωση - Καύση 
 

Η αποτέφρωση ή πιο κοινά η καύση των στερεών απορριµµάτων ουσιαστικά 

εκπροσωπεί µια αρκετά παλαιά και διαδεδοµένη διεργασία, η οποία περιλαµβάνει την  

ανάπτυξη υψηλών θεοκρασιών, µε παρουσία φλόγας, για την οξείδωση των 

επιµέρους στοιχείων αυτών, δηλαδή την ένωσή τους µε το οξυγόνο. Στόχος της εν 

λόγω διεργασίας είναι η εξάτµιση, η αποσύνθεση και/ή η καταστροφή των οργανικών 

στοιχείων των απορριµµάτων, παρουσία οξυγόνου (είτε σε στοιχειοµετρική αναλογία, 

είτε σε περίσσεια), καθώς και η ταυτόχρονη µείωση του προς τελική διάθεση όγκου 

τους. Αυτό πραγµατοποιείται µε χρήση είτε της απαιτούµενης στοιχειοµετρικά 
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ποσότητας αέρα (stoichiometric combustion) είτε µε περίσσεια αέρα (excess - air 

combustion). Οι προϋποθέσεις για την επίτευξη πλήρους καύσης των αποβλήτων 

είναι:  

• επαρκής ποσότητα καύσιµου υλικού και οξειδωτικού µέσου (O2) στην εστία 

καύσης  

• επίτευξη της επιθυµητής θερµοκρασίας ανάφλεξης  

• σωστή αναλογία µίγµατος (καύσιµης ύλης - οξυγόνου)  

• συνεχής αποµάκρυνση των αερίων τα οποία παράγονται κατά την καύση  

• συνεχής αποµάκρυνση των υπολειµµάτων της καύσης  

Κατά την καύση εκτός των τυπικών προϊόντων καύσης (διοξείδιο του άνθρακα, 

ατµός, µονοξείδιο του άνθρακα) παράγεται ανάλογα µε την ποιότητα των αποβλήτων 

και µια σειρά άλλων ουσιών όπως διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, 

υδροχλώριο, υδροφθόριο, πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες κλπ. Επίσης, κατά την 

καύση των στερεών αποβλήτων παραµένουν στερεά υπολείµµατα, τα οποία 

αντιστοιχούν στο 25-40% του βάρους των εισερχοµένων αποβλήτων. Η ποσότητα 

των υπολειµµάτων εξαρτάται από τη σύνθεση των αποβλήτων και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της εγκατάστασης. ∆ιακρίνονται σε τέφρα που παράγεται στο χώρο 

της καύσης (αποµακρύνονται µετά την εσχάρα), τέφρα από τους λέβητες 

(υπολείµµατα τα οποία δηµιουργούνται στις θερµαντικές επιφάνειες των λεβήτων και 

συγκεντρώνονται στις χοάνες κάτω από το λέβητα), ιπτάµενη τέφρα και σκόνη που 

κατακρατείται στα φίλτρα (συγκεντρώνεται στις χοάνες κάτω από τα ηλεκτρόφιλτρα 

ή σακκόφιλτρα) και υπολείµµατα τα οποία παράγονται από τα συστήµατα 

καθαρισµού των αερίων. 

Οι µονάδες αποτέφρωσης σχεδιάζονται ώστε να επεξεργάζονται είτε σύµµεικτα 

απόβλητα (mass-burned incineration) είτε εναλλακτικά καύσιµα που προέρχονται από  

την επεξεργασία των αποβλήτων (SRF-RDF). ∆ιαφοροποιούνται τόσο σε σχέση µε 

τον τύπο του συστήµατος καύσης (κινούµενων εσχαρών, περιστρεφόµενου κλιβάνου, 

ρευστοποιηµένης κλίνης) όσο και σε σχέση µε το σύστηµα ελέγχου της ρύπανσης. 

(υγρή/ξηρή επεξεργασία απαερίων, σακκόφιλτρα, ηλεκτροστατικά φίλτρα, 

πλυντρίδες κ.α.). Για την επεξεργασία των σύµµεικτων αποβλήτων χρησιµοποιείται 

το σύστηµα κινούµενων εσχαρών ενώ οι άλλοι τύποι συστηµάτων καύσης 

χρησιµοποιούνται συνήθως για την αποτέφρωση επεξεργασµένων ρευµάτων 

αποβλήτων. 
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Εικόνα 1: Τυπική µονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων 

Αρνητικό στοιχείο για τη χώρα µας είναι ότι η καύση δεν µπορεί να συνδυαστεί µε 

υφιστάµενα δίκτυα τηλεθέρµανσης (συµπαραγωγής) και ότι υπόκειται στην έντονη 

εποχιακή µεταβολή της σύνθεσης των απορριµµάτων. Η καύση των απορριµµάτων µε 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελεί ισχυρό αντικίνητρο για την επίτευξη του 

υψηλού για την χώρα τεθέντος στόχου της ανακύκλωσης (ανάκτησης υλικών) των 

αποβλήτων συσκευασίας. Πέραν των επικίνδυνων ρύπων που διαφεύγουν στην 

ατµόσφαιρα, συµβάλλει σηµαντικά, λόγω των αυξηµένων εκποµπών CO2, στο 

φαινόµενο του θερµοκηπίου και υπόκειται στη πρόσθετη δαπάνη για την «αγορά 

δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου» (Γκατζής Ν., (2007), www.kerdos.gr, 

[10.10.2009]).  

Πυρόλυση  

Η πυρόλυση αποτελεί µια σχετικά νέα θερµική διεργασία, η οποία αν και 

αναπτύχθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, µόλις τα τελευταία 20 – 30 χρόνια άρχισε να 

εφαρµόζεται στην επεξεργασία ΑΣΑ. Γενικά, δεν αποτελεί µια ιδιαίτερα διαδεδοµένη 

µέθοδο θερµικής επεξεργασίας ΑΣΑ, τουλάχιστον στην Ευρώπη, λόγω της µειωµένης 

ενεργειακής απόδοσης και οικονοµικής βιωσιµότητάς της. Παρόλα αυτά, µη 

Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιαπωνία, διαθέτουν εγκαταστάσεις πυρόλυσης στερεών 

απορριµµάτων, οι οποίες λειτουργούν αποδοτικά εδώ και πολλά χρόνια, γεγονός το 

οποίο πιθανότατα οφείλεται στις διαφορές των χαρακτηριστικών των απορριµµάτων 

τους (π.χ. ως προς το ποσοστό του οργανικού κλάσµατος και τη θερµογόνο δύναµή 

τους), σε σχέση µε εκείνα των Ευρωπαϊκών χωρών.  
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Η πυρόλυση ως θερµικής µέθοδος, βασίζεται στι γεγονός ότι οι περισσότερες 

οργανικές ουσίες είναι θερµικά ασταθείς και κατά τη θέρµανσή τους απουσία 

οξυγόνου διαχωρίζονται µέσω ενός συνδυασµού θερµικής διάσπασης και 

συµπύκνωσης σε αέρια, υγρά και στερεά κλάσµατα. Η πυρολυτική διεργασία σε 

αντίθεση µε την καύση και την αεριοποίηση είναι ισχυρά ενδόθερµη και για τη 

διεξαγωγή της απαιτείται εξωτερική πηγή ενέργειας. Βασικές παράµετροι για την 

εφαρµογή της αποτελούν η σύσταση των στερεών αποβλήτων, η θερµογόνος δύναµή 

τους, η περιεχόµενη υγρασία κ.λ.π. 

Κατά την πυρόλυση των στερεών αποβλήτων, τα προϊόντα που παράγονται είναι:  

- Αέρια: Αποτελούνται κυρίως από υδρογόνο, µεθάνιο, µονοξείδιο του άνθρακα, 

διοξείδιο του άνθρακα και διάφορα άλλα αέρια, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των 

στερεώναποβλήτων. 

- Υγρά: Το υγρό κλάσµα, είναι ελαιώδες µε υψηλή πυκνότητα και ιξώδες και περιέχει 

απλά καρβοξυλικά οξέα (π.χ. οξικό οξύ), κετόνες (π.χ. ακετόνη), αλκοόλες (π.χ. 

µεθανόλη) καθώς και σύνθετους οξυγονωµένους υδρογονάνθρακες. Με περαιτέρω 

επεξεργασία το κλάσµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως συνθετικό καύσιµο.  

- Στερεά: Το στερεό υπόλειµµα περιέχει σχεδόν καθαρό άνθρακα και τυχόν αδρανή 

υλικά που υπάρχουν στα στερεά απόβλητα. 
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Εικόνα 2: ∆ιεργασία Πυρόλυσης 
Πηγή: ΙΤΑ, Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ∆ιαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων 
 

Σε γενικές γραµµές, η πυρόλυση ενδείκνυται για την επεξεργασία επεξεργασµένων 

ΑΣΑ (δευτερογενή καύσιµα) και λιγότερο για σύµµεικτα ΑΣΑ, καθώς η εφαρµογή 

της στην επεξεργασία ετερογενών µειγµάτων δεν έχει ακόµα ωριµάσει στην Ε.Ε. αν 

και υπάρχει σηµαντικός αριθµός ερευνητικών και πιλοτικών προγραµµάτων σε 

παγκόσµιο επίπεδο. 

 
Αεριοποίηση  

Η αεριοποίηση αποτελεί επίσης µια σχετικά νέα και µη ευρέως διαδεδοµένη, στην 

Ευρώπη, µέθοδο θερµικής επεξεργασίας ΑΣΑ. Ουσιαστικά περιλαµβάνει την 

µετατροπή του οργανικού κλάσµατος των απορριµµάτων σε ένα µίγµα καύσιµων 

αερίων, µέσω µερικής οξείδωσης αυτού σε υψηλές θερµοκρασίες (400 έως 1500 oC). 

Η αεριοποίηση έχει οµοιότητες µε την πυρόλυση, όπως τη µετατροπή των 

απορριµµάτων σε αέρια, στερεά και υγρά καύσιµα, αλλά παρουσιάζει και βασικη 

διαφορά κατά την εφαρµογή της, αφού η µεν πυρόλυση χρησιµοποιεί εξωτερική πηγή 

θερµότητας για να ενεργοποιηθούν οι ενδόθερµες αντιδράσεις θερµικής διάσπασης  

των απορριµµάτων, σε συνθήκες απουσίας οξυγόνου η δε αεριοποίηση είναι 

αυτοσυντηρούµενη (χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας µετά το στάδιο της ανάφλεξης) 

και χρησιµοποιεί πρόσθετο καύσιµο αέριο, όπως για παράδειγµα ατµό, διοξείδιο του 
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άνθρακα, αέρα ή οξυγόνο, για την επιπλέον µετατροπή των οργανικών υπολειµµάτων 

σε αέρια προϊόντα. Η ενέργεια που απαιτείται για την αντίδραση αεριοποίησης 

παράγεται µε καύση µέρους του οργανικού υλικού στον αντιδραστήρα αεριοποίησης. 

Τα τελικά προϊόντα της αεριοποίησης είναι: 

 

• Αέριο πλούσιο σε µονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο και κορεσµένους    

   υδρογονάνθρακες (κυρίως µεθάνιο) που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο.  

• Στερεό υπόλειµµα που αποτελείται από άνθρακα και αδρανή.  

• Συµπυκνωµένο υγρό υπόλειµµα που παρουσιάζει σύσταση παρόµοια µε αυτή του  

  υγρού κλάσµατος που παράγεται κατά την πυρόλυση. 

 

Εικόνα 3: ∆ιεργασία Αεριοποίησης 

Πηγή: Γιαδαράκος, Ε. (2006), Επικίνδυνα Απόβλητα: ∆ιαχείριση-Επεξεργασία-

∆ιάθεση, Εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη 

 
Τεχνολογίες Πλάσµατος 
 

Οι τεχνολογίες πλάσµατος αναφέρονται σε διεργασίες σε εξαιρετικά υψηλές 

θερµοκρασίες (µεγαλύτερες των 10000 βαθµών), κατά τις οποίες γίνεται επεξεργασία 

των αποβλήτων. Το πλάσµα δηµιουργείται µε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε 

δυο αντίθετα φορτισµένους πόλους και αποτελεί ένα θερµό ιονισµένο αέριο. Στις  

συνθήκες αυτές, υποτίθεται ότι καταστρέφονται όλες οι τοξικές ουσίες και συνεπώς 

δεν υπάρχουν τα προβλήµατα που συνοδεύουν τη καύση. Παρόλα αυτά και οι 

τεχνολογίες πλάσµατος εκπέµπουν διοξίνες, έστω και λιγότερες από τη καύση, καθώς 

επίσης και βαρέα µέταλλα. Επίσης, δεν έχουν δοκιµαστεί επί µακρόν σε µεγάλη 
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κλίµακα και έχουν φυσικά πολύ µεγάλο επενδυτικό και εξαιρετικά υψηλό 

λειτουργικό κόστος.  

 
Καύσιµο RDF 
 

Το Refuse Derived Fuel (RDF), περιλαµβάνει τα καύσιµα κλάσµατα των 

απορριµµάτων, που διαχωρίζονται σε µονάδες µηχανικής επεξεργασίας. Αποτελείται 

κυρίως από χαρτί (~50%), πλαστικά (~10%), άλλα καύσιµα υλικά (~30% π.χ. ξύλο 

και κάποιες οργανικές χηµικές ενώσεις) και µη καύσιµα υλικά (~10%). Το 

παραγόµενο υλικό συµπυκνώνεται είτε σε µορφή σφαιριδίων, είτε σε µορφή 

µπρικετών, που µπορούν να καούν σ ένα συµβατικό λέβητα στερεών καύσιµων, όταν 

αναµιχτούν µε ικανές ποσότητες κάρβουνου ή άλλου συµβατικού καυσίµου. Το RDF 

µπορεί να καεί είτε σε ειδικές µονάδες (ρευστοποιηµένης κλίνης), είτε σε σταθµούς 

ηλεκτροπαραγωγής, είτε τέλος σε τσιµεντοβιοµηχανίες. Κατά την καύση του το RDF 

παρουσιάζει τα ίδια προβλήµατα, όπως και η καύση του συνόλου των απορριµµάτων, 

καθώς επίσης η αποθήκευση του RDF µπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από το αρχικό 

ποσοστό υγρασίας των απορριµµάτων. 

 
Καύσιµο SRF  
 

Το καύσιµο SRF είναι ένα δευτερογενές στερεό καύσιµο, κάτι ανάλογο µε το RDF 

µαζί όµως µε οργανικά υλικά. Περιλαµβάνει τα καύσιµα κλάσµατα των 

απορριµµάτων, που διαχωρίζονται σε µονάδες µηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας. 

Όπως και στη περίπτωση του RDF, αποτελείται από τα ίδια υλικά και επιπροσθέτως 

περιέχει και ξηρή οργανική ύλη από την διαχείριση των βιοαποικοδοµήσιµων. Η 

διαχείριση του SRF είναι ανάλογη µε αυτή του RDF. 

 
Ανακύκλωση Vs Καύση 
 

Για να µπορούµε να µιλάµε για ουσιαστική λύση στο πρόβληµα των σκουπιδιών 

πρέπει να αναθεωρήσουµε εντελώς τον τρόπο που σκεφτόµαστε για αυτά. Όταν τα 

θεωρούµε «άχρηστα υλικά» είναι φυσική συνέπεια να θέλουµε να απαλλαγούµε από  

αυτά σε οποιοδήποτε χώρο αρκεί να είναι µακριά από εµάς και «δεν πειράζει να πάνε 

στο γείτονα». 

Στη φύση ως γνωστόν δεν υπάρχουν άχρηστα υλικά – σκουπίδια. Ότι δεν 

χρειάζεται ένας οργανισµός, το χρειάζεται κάποιος άλλος. Όσο επιµένουµε στη λύση 

της διάθεσης των «άχρηστων υλικών» σε χωµατερές ή ΧΥΤΑ δεν πρόκειται να 

λύσουµε το πρόβληµα, απλώς θα το αναβάλλουµε χρεώνοντας όλο και περισσότερο 
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το παρόν και κληρονοµώντας το µέλλον µε αβίωτες καταστάσεις. Εάν δεν αλλάξουµε 

λογική, και να γίνουν, τελικά, ΧΥΤΑ και σε άλλες περιοχές της χώρας, σε λίγα 

χρόνια θα γεµίσουν και οι ήδη υπάρχοντες και θα αναζητούµε νέες περιοχές για 

ξεφόρτωµα των σκουπιδιών, που όµως δεν υπάρχουν.  

Άρα, πρέπει εδώ και τώρα να υιοθετήσουµε µια ολοκληρωµένη περιβαλλοντικά 

πολιτική στη διαχείριση των απορριµµάτων. Το ερώτηµα είναι: ποια είναι αυτή η 

πολιτική; Μα φυσικά, το να µη παράγουµε καθόλου ή να ελαχιστοποιήσουµε τα 

σκουπίδια για τελική διάθεση. Για να γίνει αυτό πρέπει να δούµε τα σκουπίδια ως 

χρήσιµα υλικά, που ανήκουν σε πολλές και διαφορετικές κατηγορίες, που απλώς 

πρέπει να τις διαχειριστούµε µε τις κατάλληλες, κάθε φορά, τεχνικές και µεθόδους. 

Η λύση, λοιπόν, είναι η πρόληψη, η διαλογή στην πηγή και η εναλλακτική 

διαχείριση της κάθε κατηγορίας υλικού. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουµε όλοι ότι 

αυτές οι πολιτικές, είναι η ουσιαστική λύση στο πρόβληµα της διαχείρισης των 

σκουπιδιών και όχι µια µόδα ή µια υποχρέωση την οποία πρέπει απλώς να τηρήσουµε 

λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), η Greenpeace, το WWF Ελλάς και 

το ∆ίκτυο Μεσόγειος SOS προτείνουν µια ολοκληρωµένη στρατηγική, που 

περιλαµβάνει τους εξής τρεις άξονες: 

 

Πρόληψη: Περιλαµβάνονται θεσµικά µέτρα, όπως: 

α) χρέωση των δηµοτικών τελών µε βάση την ποσότητα των απορριµµάτων και όχι 

τα τετραγωνικά του σπιτιού, ώστε να έχουµε κίνητρο για να συµµετέχουµε στην 

ανακύκλωση και κοµποστοποίηση. 

β) χρέωση των ΟΤΑ στην τελική διάθεση στους ΧΥΤΑ µε βάση τους τόνους, 

γ) οικονοµικά κίνητρα και αντικίνητρα για την αύξηση της ανακύκλωσης κ.ά. 

Η πρόληψη περιλαµβάνει την οικιακή κοµποστοποίηση µε ειδικούς κάδους σε 

όσες κατοικίες θέλουν και µπορούν, ώστε να µειωθούν τα απορρίµµατα µέχρι και  

35%. Επίσης περιλαµβάνει την επαναχρησιµοποίηση συσκευασιών και προϊόντων, 

καθώς και πολλές άλλες στοχευόµενες δράσεις των ΟΤΑ και της κεντρικής πολιτείας. 

 

Εναλλακτική διαχείριση: σε όλη την Ελλάδα ξεχωριστή διαλογή των υλικών µε 

τέσσερις κάδους (χαρτιού, υπολοίπων ανακυκλώσιµων, οργανικών και 

υπολειµµάτων),  βελτιστοποίηση της υπάρχουσας ανακύκλωσης µε: 

α) ενεργοποίηση ΟΤΑ και δηµιουργία διαδηµοτικών κέντρων ανακύκλωσης, 

β) επέκταση της ανακύκλωσης σε άλλα υλικά, όπως έπιπλα, ρουχισµός, ογκώδη, 

φάρµακα, τηγανέλαια κ.ά.  



- 43 - 
 

Ακόµα την υιοθέτηση της κοµποστοποίησης ως τεχνολογίας τελικής διαχείρισης 

των οργανικών µε τη δηµιουργία µονάδων κοµποστοποίησης κατάλληλου µεγέθους 

και τεχνολογίας, σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε νησί της Ελλάδας. Τέλος η πολιτεία, 

οφείλει να ενηµερώνει σωστά τους πολίτες, δηλαδή να επενδύει στην 

ευαισθητοποίηση καθώς και στη συνεπή συµπεριφορά των δηµοτών έτσι ώστε να 

καταστήσει την παραπάνω πολιτική οικονοµική και αποτελεσµατική. Μετά την 

εφαρµογή των παραπάνω, σε 10-15 έτη µπορεί να καταλήγει σε ΧΥΤΥ µόνο το 10-

15% των σηµερινών απορριµµάτων στης χώρας (Κυρκίτσος Φ., (2009), www.enet.gr,  

[5.11.2009]). 

Σε αυτή τη στρατηγική δεν µπορεί να συµπεριληφθεί και η θερµική επεξεργασία 

σύµµεικτων απορριµµάτων ή επεξεργασµένων υπολειµµάτων τους (µε µονάδες 

καύσης, πυρόλυσης ή αεριοποίησης) ως µέθοδος τελικής διάθεσης των 

απορριµµάτων. 

α) λόγω πολύ υψηλού επενδυτικού – λειτουργικού κόστους (συγκριτικά µε 

ανακύκλωση – κοµποστοποίηση – ΧΥΤΥ), 

β) λόγω περιβαλλοντικών προβληµάτων (εκποµπές επικίνδυνων διοξινών και άλλων 

αερίων και παραγωγή τοξικής στάχτης, που απαιτεί τη δηµιουργία ιδιαίτερου ΧΥΤΑ 

τοξικών), 

γ) λόγω κοινωνικών και χρονικών δυσκολιών (αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών και 

πολύχρονη κατασκευή), 

δ) λόγω δέσµευσης των ΟΤΑ για σταθερή παροχή απορριµµάτων προς καύση για 

µερικές δεκαετίες και άρα ενδεχόµενη ακύρωση κάθε προσπάθειας για περαιτέρω 

αύξηση της ανακύκλωσης (Κυρκίτσος Φ., (2009), www.enet.gr,  [5.11.2009]). 

Πιστεύουµε ότι η προτεινόµενη στρατηγική διαχείρισης απορριµµάτων: 

 

- Είναι ρεαλιστική και µπορεί να υλοποιηθεί στο σύνολό της µέσα στην 

ερχόµενη πενταετία. Υπολογίζεται ότι θα απαιτήσει επενδύσεις (δηµόσιες και 

ιδιωτικές) ύψους 275 εκατ. ευρώ ετησίως για την ερχόµενη πενταετία. 

- Είναι πολύ πιο οικονοµική σε επενδυτικό και λειτουργικό κόστος σε σχέση µε 

άλλες τεχνολογικές επιλογές, που συµπεριλαµβάνουν και την θερµική επεξεργασία 

(καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση). 

- ∆ηµιουργεί περισσότερες από 11.000 νέες θέσεις εργασίας σταθερής 

απασχόλησης και συµβάλλει σηµαντικά στην Πράσινη Ανάπτυξη. 

- Απαντά µε τον καλύτερο τρόπο σε όλες τις νοµικές υποχρεώσεις της χώρας 

σχετικά µε την διαχείριση των απορριµµάτων. 
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- Θέλει τους πολίτες ενεργούς συµµέτοχους στη λύση του προβλήµατος της 

διαχείρισης των απορριµµάτων. 

Η Έλενα Ράπτη ειδικά για τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης αναφέρει (Ράπτη Ε., 

Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα, 2009): σύµφωνα µε µελέτες, τα προγράµµατα 

ανακύκλωσης – κοµποστοποίησης, που κυριαρχούν ως πολιτικές σε άλλες χώρες, 

δηµιουργούν πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας ανά τόνο διαχειριζόµενων απορριµµάτων 

από ότι η ταφή και η καύση που έχει λανθασµένα επιλεγεί ως περιβαλλοντική 

πολιτική. Σήµερα η εναλλακτική διαχείριση του προβλήµατος µέτρα και υποδοµές σε 

όλη τη χώρα για την διαλογή των απορριµµάτων στην πηγή, απαιτεί την οικιακή και 

δηµοτική κοµποστοποίηση, την ανακύκλωση των συσκευασιών και ειδικών 

απορριµµάτων και αποβλήτων (π.χ. µπάζα, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.). 

Οι εκτιµήσεις για τις επιπτώσεις στην απασχόληση από µια τέτοια προοπτική είναι 

εντυπωσιακές, αφού οι αναµενόµενες επενδύσεις ύψους αρκετών δις. Θα 

δηµιουργήσουν υποδοµές εναλλακτικής διαχείρισης και χιλιάδες θέσεις εργασίας. 

 

    2.5.3 Ωφελιµότερη µέθοδος για την Ελλάδα 
 

Το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων σε όλη την Ελλάδα, έχει φτάσει 

σε οριακό σηµείο ενώ η χώρα µας κινδυνεύει από επιβολή προστίµων από την Ε.Ε. 

για τις ανεξέλεγκτες χωµατερές και για την µη συµµόρφωση µε τους στόχους για την 

ανακύκλωση. Ωστόσο, πολλές φωνές επανέρχονται στις «µαγικές λύσεις» της 

«ενεργειακής αξιοποίησης» ή αλλιώς «θερµικής επεξεργασίας», µε την εκδοχή 

κυρίως της καύσης, αλλά και της πυρόλυσης ή της αεριοποίησης. Η περίπτωση της  

µονάδας καύσης στη Ρόδο, που σχεδιάζεται εδώ και τουλάχιστον οκτώ χρόνια από 

την ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση Ρόδου, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. 

Με αφορµή τις συζητήσεις για την δηµιουργία µονάδας καύσης απορριµµάτων 

στη Ρόδο, η ΟΕΑ και η Greenpeace έδωσαν στη δηµοσιότητα στοιχεία που 

αποδεικνύουν πως τα εργοστάσια καύσης είναι καταστροφικά για την οικονοµία, την 

υγεία και το περιβάλλον (Κυρκίτσος Φ., (2009), www.enet.gr,  [5.11.2009]). 

Αντιθέτως, ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων (πρόληψη – 

ανάκτηση – ανακύκλωση – εναλλακτική διαχείριση – κοµποστοποίηση) έχει το 1/12 

του κόστους λύσεων που περιλαµβάνουν την καύση, προσφέρει εντυπωσιακά 

περισσότερες θέσεις εργασίας ενώ προστατεύει την υγεία και το περιβάλλον από 

επικίνδυνες τοξικές ουσίες αλλά και αέρια του θερµοκηπίου. 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ΟΕΑ, το συνολικό κόστος των υποδοµών για την 

διαχείριση του συνόλου των απορριµµάτων, µπορεί να µειωθεί από τα 100 εκατ. 



- 45 - 
 

ευρώ (που προϋπολογίζεται αρχικά µε την καύση) σε σηµαντικά κάτω από 8 εκατ. 

ευρώ. Ταυτόχρονα, για κάθε µία θέση εργασίας σε εργοστάσιο καύσης ή ΧΥΤΑ, η 

ολοκληρωµένη περιβαλλοντική διαχείριση προσφέρει από 10 έως και 300 θέσεις 

εργασίας, ανάλογα το υλικό και την µέθοδο διαχείρισης. Τέλος, αποφεύγεται η 

έκλυση επικίνδυνων αερίων όπως οι διοξίνες και εξοικονοµείτε ενέργεια, µε συνέπεια 

να µειώνεται η έκλυση διοξειδίου του άνθρακα (Greenpeace, (2009), 

www.greenpeace.org,  [10.10.2009]).  

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) και η Greenpeace καλούν τα 

αρµόδια υπουργεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα κόµµατα και τους επιστηµονικούς 

και κοινωνικούς φορείς της χώρας, να απορρίψουν αυτές τις τεχνολογίες. Με βάση τα 

διεθνή τεχνολογικά δεδοµένα της καύσης – πυρόλυσης – αεριοποίησης σε σχέση µε 

τις εναλλακτικές τεχνολογικές επιλογές που έχουµε (πρόληψη, ανακύκλωση, 

εναλλακτική διαχείριση και κοµποστοποίηση), καθώς και από τα οικονοµικά και 

κοινωνικά δεδοµένα της χώρας µας δεν πρέπει να επιλέξουµε κάποια από αυτές τις 

τεχνολογίες σαν µέθοδο διαχείρισης των απορριµµάτων µας. Χαρακτηριστικά ο 

Πρόεδρος της οικολογικής εταιρείας ανακύκλωσης κ. Φίλιππος Κυρκίτσος αναφέρει: 

«Για άλλη µια φορά, η καύση παρουσιάζεται ως η µαγική λύση, χωρίς όµως να 

γίνεται η παραµικρή συζήτηση για τους κινδύνους που ενέχει για την υγεία και το 

περιβάλλον και για το τεράστιο κόστος της. Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να 

ενηµερωθούν για τις λύσεις αλλά και για τις υποχρεώσεις της χώρας, να γνωρίσουν 

τους κινδύνους και το κόστος της καύσης» (Κυρκίτσος Φ., (2009), www.enet.gr,  

[5.11.2009]). 

«Η καύση είναι ακριβή, αναποτελεσµατική και επικίνδυνη. Η ανακύκλωση και η 

µείωση των απορριµµάτων στην πηγή αναδεικνύονται σε βέλτιστες λύσεις, τόσο στο 

κρίσιµο θέµα των εκποµπών αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του 

θερµοκηπίου, όσο και στο θέµα της παραγωγής επικίνδυνων τοξικών στερεών και 

αερίων καταλοίπων», τόνισε ο κ. Νίκος Χαραλαµπίδης, διευθυντής στο ελληνικό 

γραφείο της Greenpeace. 

Η καύση και η ενεργειακή αξιοποίηση παρουσιάζουν πολλά µειονεκτήµατα από 

περιβαλλοντικής, οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής πλευράς και από τη στιγµή 

που µέχρι σήµερα δεν υιοθετήσαµε τέτοιες τεχνολογίες, είναι πλέον πολύ πιο 

ασύµφορο να δεσµεύσουµε το µέλλον µας µε αυτές, όταν µε τις µικρές δυνάµεις και 

πόρους της χώρας µας µπορούµε να αξιοποιήσουµε πολύ πιο αποτελεσµατικά στην 

πολιτική της πρόληψης – ανάκτησης –ανακύκλωσης – εναλλακτικής διαχείρισης – 
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κοµποστοποίησης µε στόχο τις «Πόλεις Χωρίς Σκουπίδια» (Greenpeace, (2009), 

www.greenpeace.org, [10.10.2009]). 

 
Μειονεκτήµατα τεχνολογιών Θερµικής Επεξεργασίας 
 

   Τα µειονεκτήµατα των τεχνολογιών Θερµικής Επεξεργασίας είναι τα παρακάτω: 

1. Ακόµα και αν εξαφανιστούν οι επιπτώσεις στην υγεία και λυθούν δια µαγείας 

όλα τα οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα, οι τεχνολογίες  

Θερµικής Επεξεργασίας απαιτούν τουλάχιστον 6 έως 10 χρόνια µέχρι να µπορέσουν 

να λειτουργήσουν παραγωγικά.  

2. Παράγουν στα διάφορα στάδια θερµικής καταστροφής των υλικών επικίνδυνα 

αέρια ( διοξίνες, ουράνιο, βαρέα µέταλλα και πολλές άλλες τοξικές ουσίες) ακόµη και 

στις πλέον εκδοχές τους. 

3. Χρειάζονται την παράλληλη ύπαρξη και λειτουργία ενός ΧΥΤΑ 

απορριµµάτων, για τις περιπτώσεις διακοπής της λειτουργίας των µονάδων καύσης ή 

για περιόδους µετά από απεργία υπαλλήλων καθαριότητας, όπου οι µονάδες δεν θα 

µπορούν να απορροφήσουν µεγαλύτερες ποσότητες από τη δυναµικότητά τους.  

4.  Χρειάζονται και ένα ΧΥΤΑ επικινδύνων για την τοξική στάχτη που θα 

προκύπτει από τις διεργασίες τους. Είναι βέβαιο ότι οι κοινωνικές αντιδράσεις για την 

χωροθέτηση αυτού του ΧΥΤΑ επικινδύνων, θα είναι πολύ µεγαλύτερες από αυτές τις  

χωροθέτησης ενός ΧΥΤΑ απορριµµάτων. Επίσης, η εναλλακτική αξιοποίηση της 

τοξικής στάχτης µε µετατροπή της σε δοµικό υλικό µεταφέρει απλώς τις τοξικές 

ουσίες στο περιβάλλον µέσω των έργων στα οποία θα χρησιµοποιηθούν αυτά τα 

δοµικά υλικά, συνεπώς δεν είναι, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, αποδεκτή επιλογή. 

5. Αυτές οι τεχνολογικές επιλογές είναι εντάσεως κεφαλαίου και όχι εργασίας. 

∆ηµιουργούν πολύ λιγότερες θέσεις απασχόλησης από την εναλλακτική διαχείριση 

και την ανακύκλωση. Συγκεκριµένα η καύση δηµιουργεί µία θέση εργασίας ανά 

10.000 τόνους απορριµµάτων, όσο και οι  ΧΥΤΑ, ενώ η επαναχρησιµοποίηση και 

εναλλακτική διαχείριση δηµιουργούν 25 έως 300 θέσεις εργασίας, ανάλογα το προς 

διαχείριση υλικό.  

6. Είναι µακράν οι ακριβότερες µέθοδοι τελικής διαχείρισης απορριµµάτων, 

τόσο σαν επένδυση, όσο και σαν λειτουργία. Εκτιµάται ότι το συνολικό κόστος 

χρέωσης ανά τόνο µε αυτές τις τεχνολογίες θα ξεπεράσει κατά πολύ τα 100-150 

€/τόνο σύµφωνα µε σχετική δήλωση του πρώην υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε κ. Σουφλιά, που 

σηµαίνει ότι π.χ. τα δηµοτικά τέλη στους ΟΤΑ της  χώρας θα πρέπει να αυξηθούν 

τουλάχιστον 30-100% και το κόστος αυτό θα το πληρώσουν βέβαια οι δηµότες. 



- 47 - 
 

7. Εάν για την χωροθέτηση των ΧΥΤΑ υπάρχουν κοινωνικές αντιδράσεις, για 

τις πιθανές µονάδες καύσης εκτιµάται ότι θα υπάρξουν πολύ µεγαλύτερες. Η 

χωροθέτηση της ενεργειακής αξιοποίησης σε αποστάσεις µεγαλύτερες από τις 

σηµερινές περιοχές τελικής διάθεσης θα δηµιουργήσουν ένα  επιπλέον κόστος 

µεταφοράς 2-8 €/τόνο για κάθε 10 km επιπλέον απόστασης. 

8. Η υιοθέτηση της καύσης – πυρόλυσης – αεριοποίησης θα δυσκολέψει κατά 

πολύ την επίτευξη του ποσοτικού στόχου της ανακύκλωσης συσκευασιών της χώρας 

µας, που είναι ανακύκλωση κατ’ ελάχιστον 55% κατά βάρος στο σύνολο της 

απορριπτόµενης συσκευασίας µέχρι την 31/12/2011. Ταυτόχρονα, η επίτευξη των 

στόχων της ανακύκλωσης θα  καταστήσει την ενεργειακή αξιοποίηση ακόµη πιο 

αντιοικονοµική για τους δηµότες. 

9. Η υιοθέτηση της ενεργειακής αξιοποίησης θα δεσµεύσει τους ΟΤΑ για 

τουλάχιστον 20-30 χρόνια, αφού θα πρέπει να παραδίδουν συγκριµένες ποσότητες 

απορριµµάτων µε συγκεκριµένη ποιοτική σύσταση στις µονάδες. Αυτό σηµαίνει ότι 

εάν οι ΟΤΑ θελήσουν να αυξήσουν στο µέλλον την πρόληψη, την ανακύκλωση ή την 

κοµποστοποίηση θα κινδυνεύουν να πληρώσουν µεγάλα χρηµατικά ποσά στην  

ενεργειακή αξιοποίηση από τις ποινικές ρήτρες που υπάρχουν συνήθως στις 

συµβάσεις αυτών των τεχνολογιών µε τους ΟΤΑ. 

Από ενεργειακής πλευράς η καύση – πυρόλυση – αεριοποίηση συµβάλλουν πολύ 

περισσότερο στην παραγωγή αερίων του θερµοκηπίου. Ακόµα και η «καλύτερη» 

καύση (µε συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας) υπολείπεται σηµαντικά της 

ανακύκλωσης και φυσικά της µείωσης στην πηγή. Συγκεκριµένα στην περίπτωση 

υποκατάστασης λιγνίτη ή άνθρακα, η καύση ενός τόνου ανάµεικτων ανακυκλώσιµων 

µε συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας µειώνει τις εκποµπές διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2) κατά 95 κιλά στην καλύτερη περίπτωση ενώ η ανακύκλωση ίδιου 

βάρους ανάµεικτων ανακυκλώσιµων µειώνει κατά 760 κιλά τις εκποµπές του 

διοξειδίου του άνθρακα (Greenpeace, (2009), www.greenpeace.org, [10.10.2009]). 

10. Παράλληλα όµως, δεν µπορούµε να παραβλέψουµε και τα σηµαντικά οφέλη 

που προκύπτουν και από την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριµµάτων όπου οι 

κυριότερες εφαρµοζόµενες τεχνολογίες είναι: 

α) παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας – θερµότητας από βιοαέριο ΧΥΤΑ σε Αθήνα   

         (Άνω Λιόσια) και Θεσσαλονίκη (Ταγαράδες),  

β) παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από δευτερογενή στερεά καύσιµα,  

γ) προηγµένες τεχνικές θερµικής επεξεργασίας (αεριοποίηση) δευτερογενών  

          στερεών καυσίµων και  
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δ) αναερόβια χώνευση ειδικών οργανικών αποβλήτων για παραγωγή βιοαερίου  

         (∆ιαµαντίδης ∆., (2009), www.imerisia.gr, [22.11.2009]). 

Συµπεράνουµε λοιπόν, πως η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριµµάτων αποτελεί 

σήµερα µια βιώσιµη λύση µε αξιόπιστη εφαρµοζόµενη τεχνολογία. Λειτουργικό 

παράδειγµα αποτελούν οι δύο σχετικές µονάδες της Ηλέκτωρ (ενεργειακός – 

περιβαλλοντικός βραχίονας του οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ), που παράγουν ηλεκτρικό, 

ενέργεια από βιοαέριο, από τις οποίες η πρώτη βρίσκεται στα Άνω Λιόσια µε 

εγκατεστηµένη ισχύ της τάξης των 23,5 MW και η δεύτερη µε δυναµικότητα 5 MW 

στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης. Η Ηλέκτωρ, εκτός από τις ενεργειακές µονάδες, 

αποτελεί και τον µεγαλύτερο κατασκευαστή ΧΥΤΑ µε πιο πρόσφατα έργα τον 

ΧΥΤΑ Μαυροράχης στην Θεσσαλονίκη και το κύτταρο του ΧΥΤΑ Φυλής. Την ίδια 

στιγµή η εταιρεία έχει και την θυγατρική HERHOF Gmbh, η οποία είναι γερµανική 

εταιρεία εξειδικευµένη σε τεχνολογίες διαχείρισης απορριµµάτων. 

Κλείνοντας θα πρέπει να τονίσουµε ότι, η «αξιοποίηση» των αποβλήτων δεν είναι 

πάντοτε η οικολογικά καλύτερη λύση σε σύγκριση µε τη διάθεσή τους. Θα πρέπει να 

συνυπολογίζονται και οι επιβαρύνσεις που προκαλούνται από τις διάφορες µεθόδους 

αξιοποίησης (λ.χ. µόλυνση της ατµόσφαιρας από την καύση ή από την µεταφορά 

απορριµµάτων) προκειµένου να καταλήξει κανείς σε αξιόπιστα συµπεράσµατα ως 

προς την οικολογικά πλέον συµφέρουσα επιλογή. Η πολιτική αποβλήτων δεν πρέπει 

να αποβλέπει µόνο στην διατήρηση των φυσικών πόρων, αλλά πέραν αυτού και στην 

προστασία όλων των περιβαλλοντικών αγαθών.   

 

2.6 Η ανακύκλωση σήµερα στην Ελλάδα και την Ευρώπη 

 

ΕΛΛΑ∆Α 
 

Για το θέµα της ανακύκλωσης στη χώρα µας, έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει 

επαρκής δυνατότητα χρηµατοδότησης έργων. Το Γραφείο Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΓΕ∆ΣΑΠ) – το οποίο συστάθηκε µε τον νόµο 

2939/2001 ως µεταβατική υπηρεσία – δεν ήταν δυνατόν να ανταπεξέλθει από µόνο 

του στο µεγάλο θέµα της διαχείρισης απορριµµάτων, µε αποτέλεσµα την οργάνωση 

και λειτουργία του Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και 

Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ). Η επίτευξη του εθνικού στόχου για το 2007 

(αξιοποίηση 50 – 65% των απορριµµάτων συσκευασίας) µε τη σηµερινή ετήσια κατά 

κεφαλήν συλλογή αποβλήτων συσκευασιών, την υπάρχουσα µεθοδολογία και τον 

υπάρχοντα ρυθµό υλοποίησης των έργων, είναι αδύνατο να πραγµατοποιηθεί τα 
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επόµενα 2 χρόνια, µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος να ξεκινήσει η διαδικασία 

παραποµπής της χώρας µας στο ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

Πάντως στην χώρα µας µε αφορµή την εφαρµογή του νόµου 2939/2001, 

προγράµµατα ανακύκλωσης εφαρµόζονται από τα συλλογικά και ατοµικά συστήµατα 

σε συνεργασία µε τους ΟΤΑ για τα υλικά συσκευασίας. Επιπλέον, στο πρόγραµµα 

της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ Α.Ε), έχουν 

ενταχθεί περισσότεροι από 380 ∆ήµοι και παρέχετε η δυνατότητα ανακύκλωσης των 

αποβλήτων συσκευασίας σε περίπου 4,5 εκ. κατοίκους σε ολόκληρη την Ελλάδα.  

Συνολικά στη χώρα λειτουργούν σήµερα 13 Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων 

Υλικών (Κ∆ΑΥ) που απασχολούν 400 εργαζόµενους,  

υποστηρίζοντας έτσι ουσιαστικά και την τοπική απασχόληση. Επίσης, το πρόγραµµα 

ανακύκλωσης µπαταριών της ΑΦΗΣ έχει επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα αφού έχουν 

τοποθετηθεί 14.100 κάδοι σε σχολεία, δηµοτικά κτίρια κ.ά. Αυξάνονται τα ποσοστά 

ανάκτησης και ανακύκλωσης συσκευασιών ορυκτέλαιων (ΚΕΠΕ∆), αλλά και 

συλλογής και νόµιµης αναγέννησης χρησιµοποιηµένων ορυκτέλαιων (ΕΛΤΕΠΕ), 

ελαστικών (ECOELASTICA), οχηµάτων (Ε∆ΟΕ) και συσσωρευτών (ΣΥ∆ΕΣΥΣ). 

Πρόσφατα έχει ξεκινήσει και η συλλογή ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών, ενώ 

παράλληλα ξεκίνησε και η λειτουργία της πρώτης βιοµηχανικής µονάδας 

επεξεργασίας στους Αγίους Θεοδώρους. Αρκετές επενδύσεις έχουν γίνει ή 

ολοκληρώνονται ήδη για την τελική αξιοποίηση των διαφόρων κατηγοριών 

ανακυκλώσιµων αποβλήτων, ενώ και πολλές µεταφορικές εταιρείες εµπλέκονται ήδη 

στις σχετικές δραστηριότητες. Υπάρχουν πλέον στον ένα ή στον άλλο βαθµό 

µηχανισµοί συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης και τελικής διαχείρισης για όλες τις 

ροές αποβλήτων που προβλέπονται από τον νόµο 2939 (Οικολογική Εταιρεία 

Ανακύκλωσης, 2009). 

Παρά ταύτα, το πρόβληµα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων είναι ένα από 

τα µεγαλύτερα σύγχρονα προβλήµατα, όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρο τον 

πλανήτη. Είναι ένα πρόβληµα πολυδιάστατο γιατί είναι ταυτόχρονα πρόβληµα 

περιβαλλοντικό, οικονοµικό, τεχνολογικό και κοινωνικό, που έχει επιπτώσεις στην 

υγεία, το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Είναι επίσης πρόβληµα 

πολύπλοκο, γιατί πίσω από τις διαφαινόµενες εφικτές εναλλακτικές λύσεις του, 

κρύβονται συγκρουόµενα συµφέροντα και αξίες, που έχουν να κάνουν τόσο µε την 

επιλογή των χώρων διάθεσης των στερεών αποβλήτων όσο και µε τη µέθοδο 

διάθεσής τους. Με άλλα λόγια είναι ένα «δηµόσιο πρόβληµα». 
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Η Ελλάδα είναι µια χώρα που εισάγει τις περισσότερες πρώτες ύλες ενώ 

σπαταλάει τόσες πρώτες ύλες όσο και ενέργεια. Η µείωση, η επαναχρησιµοποίηση 

και η - µε περιβαλλοντικούς όρους και προδιαγραφές - ανακύκλωση, µπορούν να 

συµβάλλουν, στην εξοικονόµηση πρώτων υλών, ενέργειας και νερού, τη µείωση των 

παραγόµενων απορριµµάτων που καταλήγουν σε ανεξέλεγκτες χωµατερές, τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τους κινδύνους για την δηµόσια υγεία και στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιµότητας των υπαρχόντων µονάδων 

αξιοποίησης ανακυκλώσιµων υλικών. Παράλληλα µπορεί να δώσει (όπως ήδη  

γίνεται) ευκαιρία για νέες επενδύσεις. Η σηµαντικότερη αλλαγή που έχει αρχίσει να 

συντελείτε αλλά δεν είναι ακόµα ορατή από πολλούς, είναι η αναβάθµιση, 

αδειοδότηση και περιβαλλοντική διαχείριση µονάδων και εγκαταστάσεων (αποθήκες 

και µάντρες υλικών) που σήµερα επεξεργάζονται µε συνήθως απαράδεκτες 

διαδικασίες διάφορα ανακυκλώσιµα υλικά που έχουν οικονοµική αξία (µέταλλα, 

χαρτιά, συσσωρευτές, οχήµατα κ.ά.).  

Είναι γνωστό ότι η παραγωγή προϊόντων όπως το αλουµίνιο, το χαρτί 

καταναλώνουν σηµαντικά ποσά φυσικών πόρων και ενέργειας. Η σύγχρονη 

ανακύκλωσή τους συµβάλλει στην µείωση της σπατάλης τους και στον περιορισµό 

των εκποµπών ρύπων αλλά και αερίων που συµβάλλουν στην αλλαγή του 

παγκόσµιου κλίµατος. Για παράδειγµα η ανακύκλωση αλουµινίου καταναλώνει 95% 

λιγότερη ενέργεια σε σχέση µε την παραγωγή αλουµινίου από βωξίτη, δηµιουργεί 

95% λιγότερη ατµοσφαιρική ρύπανση και 97% ρύπανση νερού (Solid Waste 

Handbook, quoted by Michigan State University). Ανακυκλώνοντας 1kg αλουµίνιο, 

εξοικονοµούνται 8kg βωξίτη, 4 kg χηµικών προϊόντων και 14 κιλοβατώρες ενέργειας 

(International Aluminium Institute, 2007). Ανακυκλώνοντας ένα τόνο χαρτιού 

εξοικονοµούνται 17 δέντρα και 30 – 60000 λίτρα νερού επιτυγχάνεται µείωση κατά 

95% της ατµοσφαιρικής ρύπανσης (University of Massachusetts Amherst, (2009), 

www.umass.edu, [3.11.2009]). 

Μια ολοκληρωµένη πολιτική µπορεί σχετικά εύκολα να πετύχει µέσα σε 5 – 10 

χρόνια µείωση των αποβλήτων κατά 60 - 90%. Κατά συνέπεια η µείωση και 

ανακύκλωση, συµπεριλαµβανοµένης της κοµποστοποίησης και γενικότερα της 

αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων θα µπορούσε να παρατείνει κατά πολύ τον 

χρόνο ζωής των χώρων ταφής, αφού σήµερα σε ετήσια βάση απορρίπτουµε σε 

διάφορους χώρους απορρίµµατα που θα µπορούσαν να γεµίζουν κάθε χρόνο την 
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εθνική οδό από το Ναύπλιο µέχρι την Αλεξανδρούπολη, σε πλάτος τουλάχιστον 35 

µέτρων και ύψος ένα µέτρο (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, 2009). 

Τα πιο σηµαντικά προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν άµεσα στην 

Ελλάδα αφορούν σε: 

(α) συντονισµό των διαφόρων υπηρεσιών και φορέων που εµπλέκονται µε τον ένα η 

τον άλλο τρόπο στην υλοποίηση προγραµµάτων, επενδύσεων ή προγραµµάτων  

 

συλλογής, αποθήκευσης, µεταφοράς ανακυκλώσιµων υλικών, λειτουργίας µονάδων 

αποθήκευσης ή επεξεργασίας κλπ. 

Για παράδειγµα: 

• Το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών αλλά και το Υπουργείο 

Ανάπτυξης πρέπει να εντάξουν στις προτεραιότητές τους την ενίσχυση µε διάφορα 

εργαλεία (φορολογικά κίνητρα και αντικίνητρα, µείωση ΦΠΑ, δηµιουργία 

κατάλληλων χρηµατοδοτικών εργαλείων, χαµηλότοκα δάνεια κ.ά.), ώστε αφενός να 

αναβαθµιστούν άµεσα οι υπάρχουσες µονάδες και να µπορέσουν να ανταποκριθούν 

στις αυξηµένες περιβαλλοντικές και τεχνολογικές απαιτήσεις και αφετέρου να 

παραµείνουν ή και να δηµιουργηθούν νέες µονάδες τελικής αξιοποίησης των 

ανακυκλώσιµων υλικών, ώστε να κλείνει ο κύκλος ζωής τους (επανένταξη στην 

παραγωγή) (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, 2009). 

• Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και 

να επιταχύνει τις διαδικασίες για την έκδοση των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων (για τον 

Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων, 

για τα προϊόντα οικοδοµών, κατεδαφίσεων και εκσκαφών, για το έντυπο υλικό, τα 

απόβλητα συσκευασίας και θερµοκηπίων, τα έπιπλα, τα φωτογραφικά είδη κ.ά.).  

Καθυστερούν ή και χάνονται επενδύσεις που αναµένουν εδώ και δύο χρόνια το Π.∆. 

για τα µπάζα, ενώ ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ είναι απαραίτητος για να µπορεί να παρακολουθείται 

αποτελεσµατικά η πορεία εφαρµογής µιας πολυσύνθετης πολιτικής και νοµοθεσίας. 

 Επιπλέον, το ΥΠΕΧΩ∆Ε πρέπει να θέσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα 

ευνοήσουν τις αγορές προϊόντων που προέρχονται από την ανακύκλωση, γιατί 

σήµερα ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα είναι η δηµιουργία παρόµοιων αγορών. 

∆ιαφορετικά είναι άχρηστη η συλλογή των διαφόρων αποβλήτων για ανακύκλωση. Η 

υιοθέτηση υποχρεώσεων για αξιοποίηση πούδρας από ελαστικά σε ασφαλτικά 



- 52 - 
 

µείγµατα στην οδοποιία ή στην κατασκευή διαδρόµων σε αεροδρόµια, η στροφή των 

κρατικών προµηθειών σταδιακά σε προϊόντα από ανακύκλωση, η υποχρέωση ηχο - 

πετασµάτων που θα προέρχονται σε κάποιο ποσοστό από την αξιοποίηση παλιών 

ελαστικών ή και πλαστικών και δείχνουν ότι υπάρχουν απεριόριστες σχεδόν 

δυνατότητες για δηµιουργία νέων επενδυτικών δυνατοτήτων σε κοινωνικές –  

περιβαλλοντικές αναγκαίες δραστηριότητες (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, 

2009) . 

(β) ενδυνάµωση των δοµών και του ανθρώπινου δυναµικού της αυτοδιοίκησης.  

(γ) αποτελεσµατική οικονοµική πολιτική σε πολλά επίπεδα.  

Πέρα από τα ανταποδοτικά τέλη, ένα σύνολο νέων εργαλείων µπορούν και πρέπει 

να εφαρµοσθούν για να επιτευχθούν οι αλλαγές και όχι απλώς να εισρεύσουν 

χρήµατα στο σύστηµα διαχείρισης των αποβλήτων: 

• ∆ίκαιη κοστολόγηση και φορολόγηση των αποβλήτων που οδηγούνται σε 

ταφή, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ποσότητά τους, δηλαδή, να γίνει πολύ ακριβή η 

ταφή αλλά και να εξασφαλιστούν οι πρόσθετοι πόροι που απαιτούνται πλέον για την 

χρηµατοδότηση – από τους ίδιους τους φορείς διαχείρισης τέτοιων εγκαταστάσεων – 

του κόστους σχεδιασµού, κατασκευής, λειτουργίας, παρακολούθησης και µετέπειτα 

φροντίδας (για τα επόµενα 30 – 70 χρόνια µετά από κλείσιµο) ενός ΧΥΤΥ καθώς και 

έργα και προγράµµατα κοµποστοποίησης. 

• Τροποποίηση του τρόπου καταβολής των τελών καθαριότητας από τους 

δηµότες, ώστε αυτοί να πληρώνουν µε βάση την ποσότητα που πετάνε. Με αυτό τον 

τρόπο θα υπάρχουν σοβαροί οικονοµικοί λόγοι για µείωση των αποβλήτων. Ο 

δηµότης πρέπει να πληρώνει µε βάση την ποσότητα των αποβλήτων που πετάει και 

δεν αξιοποιεί, ένα σύστηµα που εφαρµόζεται σε πάρα πολλές περιοχές µε απλά ή πιο 

σύνθετα συστήµατα. Π.χ. θα µπορούσε ο πολίτης να πληρώνει τα τέλη µέσω της 

αγοράς ειδικών σάκων για τα υπολείµµατα, ώστε να πληρώνει λίγα χρήµατα αν 

ευθύνεται για την παραγωγή λίγων αποβλήτων ή περισσότερα αν δεν συµβάλει στην 

µείωση κι αξιοποίηση των αποβλήτων. Επίσης, οι ∆ήµοι πρέπει να πληρώνουν πιο 

ακριβά κάθε τόνο αποβλήτων που καταλήγει για ταφή, ώστε να έχουν ισχυρό κίνητρο 

για ελαχιστοποίηση των παραγόµενων αποβλήτων. Επίσης, οι παραγωγοί και 

διακινητές προϊόντων µε βάση τη νέα νοµοθεσία «περί ευθύνης του παραγωγού για 

ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων» έχουν ισχυρά κίνητρα να µειώσουν την 

ποσότητα αλλά και την επικινδυνότητα των αποβλήτων προϊόντων τους, αφού αυτοί 
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θα πρέπει να εξασφαλίζουν την οικονοµική βιωσιµότητα των συστηµάτων 

εναλλακτικής διαχείρισης.   

• Αποτελεσµατική αξιοποίηση των πόρων που θα συγκεντρώσουν τα 

συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης διαφόρων προϊόντων (οχήµατα, 

ελαστικά, µπαταρίες, συσσωρευτές, ορυκτέλαια, µπάζα, ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά 

είδη, είδη συσκευασίας κ.λπ.). Η ανάπτυξη σε εθνική κλίµακα πλήρως των 

προγραµµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, τα οποία θα συλλέγουν χωριστά τις 

διάφορες κατηγορίες αποβλήτων και θα επιτυγχάνουν τους στόχους µείωσης, 

επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης που έχουν τεθεί, θα απαιτήσει τουλάχιστον 

τα πρώτα χρόνια κατ’ ελάχιστο 120 – 125 εκατ. ευρώ/χρόνο, που θα περάσουν στον 

ένα ή στον άλλο βαθµό στον πολίτη ή θα αναληφθούν εν µέρει µε ορθολογικοποίηση 

των δαπανών από τους παραγωγούς ή εισαγωγής αυτών των προϊόντων, αλλά και την 

αυτοδιοίκηση. 

Παρ’ όλα αυτά δεν πρέπει να παραβλέψουµε το γεγονός, ότι η ανακύκλωση στη 

χώρα µας έχει προχωρήσει αρκετά σε σχέση µε προηγούµενες δεκαετίες. Είµαστε στα 

ίδια επίπεδα, αν όχι και καλύτερα, σε σχέση µε το επίπεδο που βρίσκονταν οι 

αντίστοιχες χώρες του εξωτερικού. Μετά από πέντε χρόνια έναρξης των έργων 

ανακύκλωσης, ενώ ήδη έχουµε καλύψει τα 2/3 του στόχου που έχει τεθεί από την 

Ε.Ε., οι συντονισµένες και µεθοδευµένες ενέργειες που ακολουθεί η Ε.Ε.Α.Α. έχουν 

συµβάλλει, ώστε σήµερα να έχουν την δυνατότητα ανακύκλωσης σχεδόν 7 εκατ. 

κάτοικοι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι ποσότητες των αποβλήτων συσκευασίας που 

αξιοποιήθηκαν το 2008 παρουσίασαν αύξηση µεγαλύτερη από 21% σε σχέση µε το 

2007 και έφτασαν περίπου τους 416.000 τόνους. Ειδικά οι ποσότητες που 

αξιοποιήθηκαν µέσα από τον µπλε κάδο το 2008 αυξήθηκαν κατά 73% σε σχέση µε 

το 2007 (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, 2009).  

Σε αυτή την αξιέπαινη προσπάθεια έχει συµβάλλει και το σχετικό νοµοσχέδιο που 

έχει εκπονηθεί από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, το οποίο περιλαµβάνει ρυθµίσεις που επιβάλλουν 

στους κατασκευαστές την συλλογή και την επαναχρησιµοποίηση των υλικών 

συσκευασίας των διαφόρων προϊόντων τους. Οι ρυθµίσεις αυτές προβλέπουν 

αυστηρές ποινές (από φυλάκιση µέχρι υψηλά πρόστιµα και διακοπή λειτουργίας) για 

τις επιχειρήσεις και τα αρµόδια στελέχη τους που δεν θα συµµορφώνονται µε τα 

θεσπιζόµενα από το νόµο.  
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Τέλος, αξίζει να αναφερθεί και ένα από τα κεντρικά συµπεράσµατα του διεθνούς 

συµποσίου, που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το Ελληνογερµανικό Εµπορικό – 

Βιοµηχανικό Επιµελητήριο και είχε θέµα την «∆ιαχείριση απορριµµάτων – Καύση 

απορριµµάτων και Παραγωγή Ενέργειας» και κύριο χορηγό την εταιρεία Ηλέκτωρ. 

Στο πλαίσιο του εν λόγω συµποσίου, υπογραµµίστηκε πως ούτος ή άλλως το 

υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο επιβάλλει την αποφυγή της ταφής των σύµµεικτων 

αστικών στερεών απορριµµάτων και την επακόλουθη µετεξέλιξη των Χώρων 

Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) σε Χώρους Υγειονοµικής ταφής 

Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ)  (∆ιαµαντίδης ∆., (2009), www.imerisia.gr, [22.11.2009]). 

Τα προβλήµατα που επικεντρώνονται στα αστικά απορρίµµατα στη χώρα µας, 

αφορούν κυρίως στην υπερσυγκέντρωση του πληθυσµού σε περιοχές µε 

περιορισµένους ή και καθόλου ΧΥΤΑ, στην έλλειψη ενός συγκεκριµένου 

σχεδιασµού, στην ανάγκη αντιµετώπισης των επιπτώσεων από τα υγρά 

(στραγγίσµατα) και τα αέρια (βιοαέριο) απόβλητα, στους χώρους εναπόθεσης 

σκουπιδιών χωρίς υποδοµή και βέβαια στο ζήτηµα της άµεσης συµµόρφωσης µε τις 

κοινοτικές οδηγίες. Έτσι, τα ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης αστικών 

απορριµµάτων πρέπει να ξεκινούν από την διαλογή στην πηγή και να συνεχίζονται µε 

µια αλυσίδα, η οποία επεκτείνεται στα Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών 

(Κ.∆.Α.Υ.), στις µονάδες επεξεργασίας – αξιοποίησης και στην τελική διάθεση 

υπολειµµάτων σε ΧΥΤΥ. Τεχνολογίες όπως η µηχανική βιολογική επεξεργασία και η 

ενεργειακή αξιοποίηση δευτερογενών στερεών καύσιµων, αποτελούν βιώσιµες 

τεχνικές λύσεις, εναρµονισµένες µε το πνεύµα της προστασίας του περιβάλλοντος και 

της συνολικής διαχείρισης των σκουπιδιών. 

Υπόλοιπος Κόσµος 

Η ανακύκλωση απασχόλησε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και του κόσµου 

νωρίτερα από ότι την Ελλάδα. Αυτό οφείλεται τόσο στην καλύτερη διοικητική 

οργάνωσή τους, όσο και στα αυξηµένα προβλήµατα διαχείρισης των ΑΣΑ (έλλειψη 

διαθέσιµων χώρων αποθήκευσης π.χ. Ολλανδία ή υπερκατανάλωση αγαθών και 

συνεπώς υπερπαραγωγή απορριµµάτων π.χ. Ηνωµένες Πολιτείες). Γενικά στην Ε.Ε. 

τα υψηλότερα επίπεδα ανακύκλωσης χαρτιού κατά άτοµο βρέθηκαν στις Κάτω 

Χώρες, την Γερµανία, το Βέλγιο, το Λουξεµβούργο και τη ∆ανία, ενώ είναι και οι 
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πλέον ενεργοποιηµένοι πολίτες για την ανακύκλωση γυαλιού. (S.Cornwall, Solid 

Waste Recycling- Municipal Solid Waste Recycling in Western). 

Παρακάτω ακολουθεί µια γενική βιβλιογραφική ανασκόπηση των διεθνών 

εµπειριών στον τοµέα της ανακύκλωσης (Μαραγκάκης Σ., «Οδηγίες Εφαρµογής 

Προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη ∆ιαχείριση Απορριµµάτων στην 

Εκπαίδευση», ΥΠΕΧΩ∆Ε- Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος-∆ιεύθυνση 

Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού - Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Αθήνα 

2002). 

Οι κύριοι παράγοντες που συνεχίζουν να επηρεάζουν το µέλλον της ανακύκλωσης 

αποβλήτων στην ∆υτική Ευρώπη, είναι οι ακόλουθοι:  

� Νοµοθεσία. 

� Ζήτηση στην αγορά για την αποδοχή των ανακυκλωµένων υλικών. 

� Τεχνολογία διαθέσιµη για την επανεπεξεργασία. 

� Ικανότητα εσωτερικής παραγωγής για τη χρησιµοποίηση των ανακτηµένων 

υλικών. 

� Σχετικές δαπάνες διάθεσης. 

� Αφύπνιση της συνείδησης του κοινού και συνειδητοποίηση των αρχών γύρω 

από την διάθεση των αποβλήτων. 

� Συνειδητοποίηση του κοινού ότι σε πολλές περιπτώσεις η ανακύκλωση 

κοστίζει. 

Σε όλο τον κόσµο, η απόκτηση προφίλ φιλικού προς το περιβάλλον, ανεβαίνει 

σταθερά όλο και ψηλότερα στον κατάλογο των προτεραιοτήτων των επιχειρήσεων, 

ενώ η ανάπτυξη κερδοφόρων δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την 

επαναχρησιµοποίηση προϊόντων και υλικών επωφελείται από τις εξελίξεις στην 

τεχνολογία και αξιοποιεί τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Στην Γερµανία για παράδειγµα, οι επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει τεχνολογίες, 

όπως η βιολογική ξήρανση των σκουπιδιών και η ταχεία κοµποστοποίηση σε 

κλειστούς βιοαντιδραστήρες. Γενικά, µε την τεχνολογία της κοµποστοποίησης έχουν 

υλοποιηθεί 43 εγκαταστάσεις στο εξωτερικό και µε τη βιολογική ξήρανση 8 µονάδες, 

από τις οποίες οι έξι είναι στην Γερµανία, µία στο Βέλγιο και µία στην Ιταλία. 

Ενδεικτικό παράδειγµα των εφαρµοζόµενων αυτών τεχνολογιών, αλλά και το 

µοντέλο που θα µπορούσε να εφαρµοστεί στα µεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας, 

είναι το πρωτοποριακό εργοστάσιο επεξεργασίας απορριµµάτων στην πόλη  

Osnabruck της Γερµανίας. Αυτό λειτουργεί, µέσω της θυγατρικής της Ηλέκτωρ, 

«Herhof Recyclingcenter Osnabruck» και έχει δυναµικότητα 90.000 τόνων 
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απορριµµάτων ετησίως, εξυπηρετώντας µία περιοχή µε πληθυσµό περίπου 350.000 

κατοίκων. Η µονάδα αυτή εφαρµόζει την τεχνολογία της βιολογικής ξήρανσης, η 

οποία βασίζεται στην αποµάκρυνση της υγρασίας των αστικών απορριµµάτων εντός 

κλειστών βιοαντιδραστήρων. Στα προϊόντα αυτής της επεξεργασίας περιλαµβάνεται 

το δευτερογενές στερεό καύσιµο µε την ονοµασία Stabilat, το οποίο ουσιαστικά 

αποτελεί ποσοστό 52% επί των εισερχόµενων απορριµµάτων, ανακτώµενα σιδηρούχα 

και µη σιδηρούχα µέταλλα υψηλής εµπορευσιµότητας, καθώς και αδρανή 

υπολείµµατα χαµηλής περιεκτικότητας σε οργανικές ουσίες, τα οποία διατίθενται είτε 

ως υλικό επικάλυψης σε ΧΥΤΑ, είτε ως υποκατάστατο άλλων υλικών σε διάφορες 

εφαρµογές όπως στην οδοποιία.  

Η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί από την HERHOF Gmbh, η οποία κατέχει και τα 

αποκλειστικά δικαιώµατα χρήσης των περίπου 30 πατέντων, που την απαρτίζουν. Τα 

πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή της αφορούν στον συνδυασµό της ανάκτησης και 

ανακύκλωσης υλικών µε την παραγωγή ενεργειακού υλικού υψηλής θερµιδογόνου 

δύναµης και µε προστασία του περιβάλλοντος. Η όλη διαδικασία βασίζεται σε 

αυτοµατοποιηµένο λογισµικό παρακολούθησης, χωρίς να απαιτείται χειρισµός από το 

προσωπικό, το οποίο απασχολείται για λόγους εποπτείας και συντήρησης, ενώ όλες οι 

παράµετροι λειτουργίας και περιβαλλοντικής προστασίας παρακολουθούνται σε 

πραγµατικό χρόνο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι απαιτήσεις σε επιφάνεια για την 

εγκατάσταση της µονάδας είναι εξαιρετικά χαµηλές, καθώς οι κτιριακές υποδοµές 

της είναι µόλις 8.000 τ.µ. Εν κατακλείδι, το παραγόµενο οµογενοποιηµένο στερεό 

καύσιµο είναι πλήρως αξιοποιήσιµο σε ενεργοβόρες βιοµηχανίες, όπως 

τσιµεντοβιοµηχανίες, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κ.ά.  

Επιπλέον, αµερικανικές πολυεθνικές που εξάγουν προϊόντα τους στην Γερµανία, 

υπογράφουν συµφωνίες µε τρίτους, που αναλαµβάνουν αντί για αυτές την ανάκτηση 

των υλικών µεταφοράς µε σκοπό την ανακύκλωση (Παππής Κ., (2000), www.plant-

management.gr, [19.10.2009]). 

Επίσης, όπως προαναφέραµε, ο νόµος για την αποφυγή απορριµµάτων (νόµος 

Topfer), που ισχύει από το 1991, καθιστά τους κατασκευαστές υπεύθυνους για την  

ανάκτηση των υλικών µεταφοράς και µαζικής συσκευασίας που χρησιµοποιούνται 

για την αποστολή των προϊόντων στα σηµεία πώλησης.  

Εποµένως, βλέπουµε ότι η διαχείριση των αποβλήτων έχει εξελιχθεί σε σηµαντικό 

κλάδο της οικονοµίας στη Γερµανία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο οµώνυµος σύνδεσµος 



- 57 - 
 

εταιριών περιλαµβάνει περίπου 1.000 επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών 20 

δισεκατοµµύρια ευρώ και προσφέρουν 180.000 θέσεις εργασίας. Η πλειονότητα 

αυτών των επιχειρήσεων απασχολεί λιγότερους από 100 εργαζόµενους, έτσι ώστε ο 

εν λόγο κλάδος να χαρακτηρίζεται από µεσαίες µονάδες που συνήθως 

δραστηριοποιούνται σε τοπική ή περιφερειακή κλίµακα. Ωστόσο, υπάρχουν και 

ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ήδη στραφεί και προς τις αγορές του 

εξωτερικού (λ.χ. η RWE Umwelt AG µε 14.400 εργαζόµενους ή η Rethmann Gmbh 

µε 8.500 θέσεις εργασίας), ενώ καταγράφονται τάσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών 

(λ.χ. µε την αγορά της  Trienekens AG από τον «γίγα» του κλάδου RWE Umwelt) 

(Χλέπας Ν.Κ., (2003), www.nomosphysis.org.gr, [18.10.2009]).  

Εξαιτίας αυτού του συστήµατος, κατά τα τελευταία έτη, η ποσότητα των 

αποβλήτων παραµένει σχεδόν αµετάβλητη στη Γερµανία. Ως προς τα αστικά 

απόβλητα καταγράφεται µια ελαφρά αύξηση από 44.390 χιλιάδες τόνους το 1996 σε 

45.641 χιλιάδες τόνους το 2001. Επισηµαίνεται όµως, σχετικά, ότι κατά το ίδιο 

χρονικό διάστηµα η ποσότητα των αποβλήτων που µετατρέπονται σε οργανικό υλικό 

(κοµπόστ) αυξήθηκε από 2.413 χιλιάδες τόνους σε 4.002 χιλιάδες τόνους, ενώ η 

ποσότητα των αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά και µε διαλογή (γυαλί, χαρτί, 

πλαστικά, ηλεκτρονικά), από 9.838 χιλιάδες τόνους αυξήθηκε αισθητά και έφτασε 

τους 13.298 χιλιάδες τόνους. Το εν λόγω αποτέλεσµα  οφείλεται βέβαια και σε 

συγκεκριµένα µέτρα και τεχνικές: Στη νοµαρχία του Λάντσµπεργκ,  στο οµόσπονδο 

κρατίδιο της Βαυαρίας, λόγου χάρη, καθιερώθηκε από το 2000 το ζύγισµα των 

σκουπιδιών που συνδυάστηκε και µε ανάλογη προσαρµογή των τελών για τα 

απορρίµµατα. Εκεί καταγράφηκε, κατά το ίδιο έτος, η κατά 17,6 Kg ανά κάτοικο 

µείωση της συνολικής ποσότητας, ενώ κατά το 2001 πραγµατοποιήθηκε περαιτέρω 

µείωση κατά 6,4 Kg ανά κάτοικο. Στην εν λόγω νοµαρχία, που αποτελεί 

χαρακτηριστικό παράδειγµα, ανακυκλώνονταν κατά το 2002, το 65% των αστικών 

αποβλήτων, ενώ το υπόλοιπο 35% κατέληγε είτε στο εργοστάσιο καύσης αποβλήτων 

του Augsburg είτε στο γειτονικό ΧΥΤΑ του Hofstetten (Χλέπας Ν.Κ., (2003), 

www.nomosphysis.org.gr, [18.10.2009]).  

 

Ωστόσο, η διαχείριση των αστικών αποβλήτων στη Γερµανία θα αντιµετωπίσει 

µεγάλες προκλήσεις, αφού µόνο ως την άνοιξη του 2005 επιτρεπόταν  να 

απορρίπτονται µη επεξεργασµένα απορρίµµατα σε ΧΥΤΑ, ενώ µέχρι σήµερα (2009) 

θα πρέπει να κλείσουν πολλοί ΧΥΤΑ που δεν ανταποκρίνονται στις νέες, 

αυστηρότερες προδιαγραφές και θεωρούνται «οικολογικά ανεπαρκείς». Οι 13- 14 
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εκατοµµύρια τόνοι  αστικών αποβλήτων που σήµερα διατίθενται χωρίς επεξεργασία 

στους ΧΥΤΑ, από το καλοκαίρι του 2005, έπρεπε είτε να καίγονται, είτε να 

υποβάλλονται σε µηχανική – βιολογική επεξεργασία. Αυτή τη στιγµή όµως, υπάρχει 

έλλειψη εγκαταστάσεων καύσης ως προς 4 εκατ. τόνους περίπου, ενώ είναι αδύνατον 

να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες χωροθέτησης και κατασκευής των 

απαιτούµενων 10 – 20 µεγάλων εργοστασίων καύσης εντός των εποµένων 2 ετών. 

Έτσι, φαίνεται σχεδόν βέβαιο ότι οι αρµόδιοι ΟΤΑ (συνήθως πρόκειται για τους 

δευτεροβάθµιους οργανισµούς) θα στραφούν προς εγκαταστάσεις µηχανικής – 

βιολογικής επεξεργασίας, που µπορούν να κατασκευαστούν ταχύτερα και προκαλούν 

λιγότερες αντιστάσεις στον τοπικό πληθυσµό. Ωστόσο και µετά τη µηχανική – 

βιολογική επεξεργασία θα πρέπει ορισµένα υπολείµµατα να καίγονται προτού 

θαφτούν σε ΧΥΤΑ. Το πρόβληµα που προκύπτει µε την έλλειψη εγκαταστάσεων 

καύσης παραµένει συνεπώς, αλλά στις σηµερινές εποχές µείωσης του όγκου των 

σκουπιδιών κανείς δεν φαίνεται διατεθειµένος να πραγµατοποιήσει τις απαιτούµενες 

µεγάλες επενδύσεις σε εργοστάσια καύσης.  

Αξίζει να αναφέρουµε ότι όσο αφορά την οικιακή ανακύκλωση στην Γερµανία, µε 

νόµο συγκροτήθηκε επιχείρηση µε την επωνυµία «∆υαδικό Σύστηµα Γερµανίας 

Ε.Π.Ε.» µε σκοπό την συγκέντρωση και διαχείριση όλων των υλικών συσκευασίας 

των εισαγόµενων προϊόντων από τρίτες χώρες. Το TRASH (Transorder Registration 

and Accounting System for Special and Household Waste) είναι ένα σύστηµα 

αναγνώρισης του σκουπιδοτενεκέ για τα σκουπίδια κάθε σπιτιού, που έχει αναπτυχθεί 

πρόσφατα και έχει δοκιµαστεί µε επιτυχία σε πολλές γερµανικές και ελβετικές πόλεις  

(Χλέπας Ν.Κ., (2003), www.nomosphysis.org.gr, [18.10.2009]).  

Ένα µικροτσίπ που έχει προγραµµατιστεί µε ένα προσωπικό αριθµό αναγνώρισης, 

προσαρµόζεται σε κάθε δοχείο απορριµµάτων. Το σύστηµα αναγνωρίζεται από ένα 

computer που υπάρχει στο απορριµµατοφόρο στην καµπίνα του οδηγού και 

καταγράφει τη συχνότητα συλλογής σκουπιδιών από κάθε σπίτι. Σαν αποτέλεσµα ο 

∆ήµος µπορεί να χρεώνει κάθε νοικοκυριό ανάλογα µε τη συχνότητα που βγαίνει ο  

σκουπιδοτενεκές στον δρόµο για άδειασµα. Όσο αφορά το πλαστικό, δηµιουργήθηκε 

η φιάλη PET πολλών χρήσεων και για πρώτη φορά κυκλοφόρησε στην Ολλανδική 

αγορά από την PEPSI Co. Εφαρµόστηκε δε στην ολλανδική αγορά γιατί το κύκλωµα 

επιστροφής φιαλών εκεί είναι το πιο αναπτυγµένο στον κόσµο. Αυτή τη στιγµή η 

φιάλη πολλών χρήσεων (Plastic Returnable Bottle) του 1,5 lt αποτελεί στην Ολλανδία 

µια από τις πιο πετυχηµένες µορφές συσκευασίας της Pepsi Co. Η φιάλη άρχισε να 

χρησιµοποιείται ήδη στη Γερµανία και Αργεντινή. Το κόστος της είναι µιάµιση φορά 
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µεγαλύτερο από το κόστος της γυάλινης φιάλης του λίτρου. Είναι ελαφριά και 

άθραυστη, ζυγίζει 108 gr και µπορεί να χρησιµοποιηθεί 25 φορές κατά µέσο όρο. Η 

γυάλινη φιάλη του λίτρου ζυγίζει 900 gr και η µέση ζωή της είναι 10 επιστροφές. 

Παρά τις µεγάλες διαφορές ανάµεσα στην Ελλάδα και την Γερµανία (ως προς την 

οικονοµία, την κατανάλωση, τη φυσική µορφολογία, τα δίκτυα µεταφορών, την 

τεχνογνωσία, την περιβαλλοντική συνείδηση κ.λπ.), η µελέτη των εµπειριών και 

κυρίως βέβαια των αποτυχιών µιας από τις σηµαντικότερες ευρωπαϊκές χώρες στον 

τοµέα της διαχείρισης αποβλήτων αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιµη για την Ελλάδα. 

Έτσι, θα ήταν ίσως δυνατό να αποµυθοποιηθούν ή να από – δαιµονοποιηθούν 

ορισµένες µέθοδοι αξιοποίησης αποβλήτων (ανακύκλωση – καύση κ.λπ.) και κυρίως 

να συνειδητοποιηθεί από όλους ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά πολυσύνθετο και 

δυσχερές δηµόσιο πρόβληµα για το οποίο περισσεύουν, ως συνήθως, στη χώρα µας οι 

πρόχειρες και επιπόλαιες προτάσεις για «εύκολες» λύσεις. Ο σχετικός δηµόσιος 

διάλογος, που έγινε ιδιαίτερα έντονος µε αφορµή την χωροθέτηση των ΧΥΤΑ στην 

Αττική, καλό θα είναι να αποκτήσει αξιόπιστες συγκριτικές αναφορές που θα είναι 

χρήσιµες για την τοποθέτηση του σχετικού προβληµατισµού σε ρεαλιστικές βάσεις. 

Στην Ολλανδία κάθε αγορά καινούργιου αυτοκινήτου επιβαρυνόταν µε 150 

φιορίνια. Με τα έσοδα από αυτήν την επιβάρυνση χρηµατοδοτείται η συλλογή, 

διάλυση και επαναχρησιµοποίηση των αυτοκινήτων που αποσύρονται όταν τελειώσει 

ο κύκλος ζωής τους. Επίσης, οι παραγωγοί λευκών προϊόντων (white goods), δηλαδή 

ψυγείων, πλυντηρίων, κ.λπ., υποχρεώνονται να παραλάβουν από τους πελάτες τους 

τα προϊόντα αυτά όταν λήξει η ζωή τους και να φροντίσουν για την οικολογική 

διάθεση και ανακύκλωσή τους.  

Στην Ελβετία έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι συγκέντρωσης δοχείων 

αλουµινίου, ενώ κάτι ανάλογο γίνεται πειραµατικά και για τις κονσέρβες τροφίµων. 

Σε διάφορα σηµεία της πόλης Φράιµπουργκ, έχουν τοποθετηθεί πράσινα κιβώτια για 

την συγκέντρωση των υλικών. Το 1989 διαπιστώθηκε ότι το 8% των απορριµµάτων 

που συγκεντρώθηκαν ήταν µεταλλικά. Ένα άλλο πρόγραµµα ήταν η επιστροφή των 

άδειων κουτιών παίρνοντας πίσω ένα χρηµατικό ποσό. 

Στη Σουηδία, την πρώτη χώρα στον κόσµο στην παραγωγή χαρτιού, µε νόµο από 

το 1975, οι τοπικές αρχές είναι υποχρεωµένες να συλλέγουν τις εφηµερίδες και τα 

άλλα έντυπα για ανακύκλωση. Ανάλογος νόµος υπάρχει και στην ∆ανία.  

Στη Βρετανία θεσπίστηκαν περιστασιακά κίνητρα για νέες εγκαταστάσεις 

ανακύκλωσης χαρτιού. Ο Αγγλικός Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών τυπώνει τους 

καταλόγους του αποκλειστικά σε ανακυκλωµένο χαρτί. Επίσης, η Βρετανική 



- 60 - 
 

Κυβέρνηση παρέχει σήµερα υποστήριξη σε πειραµατικά προγράµµατα που γίνονται 

σε συνεργασία µε τη βιοµηχανία, την τοπική αυτοδιοίκηση και οργανισµούς 

εθελοντικής δραστηριότητας. Το Recycling City (πόλη της ανακύκλωσης) είναι ένα 

πιλοτικό πρόγραµµα στο οποίο συµµετέχουν οι πόλεις Kardiff, Dandy και Sheffild. 

Το Devon επιλέχθηκε σαν “κοµητεία της ανακύκλωσης”. Τα πειραµατικά 

προγράµµατα αυτά περιλαµβάνουν συλλογή των υλικών για ανακύκλωση από το 

πεζοδρόµιο. Οι πολίτες παίρνουν ειδικούς µπλε κάδους για τα ανακυκλώσιµα υλικά 

ενώ οχήµατα περνάνε και τα µαζεύουν. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει επίσης 

«τράπεζες» ανακύκλωσης που µπορεί κανείς να αφήσει γυαλιά, χαρτιά, κονσέρβες, 

υφάσµατα και πλαστικές φιάλες. Σε οµάδες εθελοντών και στις αρχές τοπικής 

αυτοδιοίκησης δίνονται επιχορηγήσεις και δάνεια σαν βοήθεια για να αναπτύξουν 

νέες ιδέες. Το πρόγραµµα WASTE WATCH χρηµατοδοτείται κυρίως από κονδύλια 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Βρετανίας, από τον φορέα που είναι υπεύθυνος 

σε ενικό επίπεδο για την προώθηση προγραµµάτων ανακύκλωσης. Με τον νόµο «περί 

προστασίας του περιβάλλοντος» του 1990 θεσπίστηκαν κίνητρα στη Βρετανία που 

δίνουν προτεραιότητα στην ανακύκλωση. Στο µέλλον κάθε αρχή που είναι 

επιφορτισµένη µε την συλλογή των απορριµµάτων και αποβλήτων θα πρέπει να 

συντάσσει σχέδιο ανακύκλωσης.  

 Η Αυστρία είναι από τις χώρες µε πιο σύνθετο και φιλόδοξο σύστηµα διαλογής 

των απορριµµάτων στην πηγή. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 κατηγορίες 

ανακυκλώσιµων απορριµµάτων που συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς χώρους, τόσο 

σε καταστήµατα τροφίµων όσο και στα σταυροδρόµια. Υπάρχουν ακόµη ειδικοί, 

οργανωµένοι χώροι για παραλαβή επικίνδυνων αποβλήτων (ορυκτέλαια, µπαταρίες,  

φυτικά έλαια, φάρµακα). Τα δε ενηµερωτικά τους έντυπα εκδίδονται όχι µόνο στα 

γερµανικά αλλά και στα σέρβικα, τούρκικα και αγγλικά.  

Στη Γαλλία υπάρχει εθνική υπηρεσία ανακύκλωσης. Υπάρχει νόµος σχετικά µε 

την απόρριψη των απορριµµάτων και την ανακύκλωση υλικών (νόµος Ιούλιος 1975). 

Αυτός ο νόµος ρυθµίζει τον θεσµό του «ρυπαντή που πληρώνει». 

Στη Φινλανδία το 1979 ψηφίστηκε ο Νόµος για την διαχείριση των 

απορριµµάτων, βασική αρχή του οποίου είναι η προώθηση της ανάκτησης υλικών. 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω νόµο η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τη δυνατότητα έκδοσης 

κανονισµών υποχρεωτικής διαλογής των απορριµµάτων στα νοικοκυριά. 

Στην Ιαπωνία το χαρτί ανακυκλώνεται σε ποσοστό 70%, οι πωλήσεις του χαρτιού 

από ανακύκλωση είναι κατά 15% περισσότερες από αυτές του χαρτιού που παράγεται 
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από παρθένες ύλες. Ήδη µεγάλες εταιρείες παρουσιάζουν στην αγορά φωτοτυπικά 

µηχανήµατα που δέχονται ανακυκλωµένο χαρτί.  

Στις Η.Π.Α. η κατάσταση διαφέρει από πολιτεία σε πολιτεία. Στο ∆ήµο της Νέας 

Υόρκης 1 εκατ. νοικοκυριά έχουν εξειδικευµένο πρόγραµµα ανακύκλωσης. Κάθε 

παραβάτης τιµωρείται µε πρόστιµο που κυµαίνεται από 25 – 500 $. Στο Κονέκτικατ 

οι τοπικές εφηµερίδες υποχρεώνονται µε νόµο να τυπώνονται σε ανακυκλωµένο 

χαρτί σε ποσοστό 25%. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σταδιακά για να φτάσει το 90% 

το 1998. Επίσης, η ανακύκλωση των πλαστικών αυξάνεται µε ρυθµό 30% κατά έτος 

σύµφωνα µε µελέτη του Πανεπιστηµίου του ΤΟΛΕ.Ο.  

Μέσα στο 1991 ανακτήθηκαν και ανακυκλώθηκαν περίπου 80.000 τόνοι φιαλών 

PVC. Οι περισσότερες αµερικανικές πολιτείες υιοθετούν εθελοντικά προγράµµατα 

ανακύκλωσης. Οι αµερικανοί ανακυκλώνουν περισσότερο µε αυτόν τον τρόπο 

αλουµίνιο. Στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας οι µεταλλικές κονσέρβες διαχωρίζονται 

από το χαρτί και το γυαλί και µεταφέρονται σε ένα σταθµό διαλογής, όπου 

αφαιρούνται οι ακαθαρσίες. Μετά διαχωρίζονται µε τη βοήθεια ηλεκτροµαγνήτη, το 

αλουµίνιο από το σίδηρο. Από τα 272 kg στερών απορριµµάτων το χρόνο τα 6.8 kg 

είναι κασσίτερος και τα 3.2 kg είναι αλουµίνιο.  

Στον Καναδά η οµοσπονδιακή κυβέρνηση επιτρέπει στους εµπόρους διακίνησης 

ανακυκλωµένου χαρτιού και µετάλλου, να αγοράζουν µηχανήµατα και υλικά µε 12% 

έκπτωση στον οµοσπονδιακό φόρο. Για τις εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών και τις 

µονάδες παραγωγής ενέργειας από τα δηµοτικά απορρίµµατα προβλέπεται διετής 

απαλλαγή φόρου. Εκτός από τη χρηµατοδότηση σχετικών µελετών και ερευνητικών  

προγραµµάτων,  κυβέρνηση προωθεί ένα πρόγραµµα διαλογής στην πηγή µέσα στις 

δικές της υπηρεσίες. Το πρόγραµµα έχει σαν σκοπό τη συλλογή χαρτιού γραφείου 

υψηλής ποιότητας και τη συλλογή ασηµιού από φωτογραφικές διεργασίες. Οι 

περισσότερες πάντως αποφάσεις που αφορούν την ανακύκλωση εκδίδονται από τα 

περιφερειακά και τα τοπικά όργανα διοίκησης. Παρακάτω παρατίθενται δύο πίνακες 

που συνοψίζουν την ευρωπαϊκή κατάσταση στο θέµα των ΑΣΑ και της 

ανακύκλωσης. Ο πρώτος αφορά τα ποσοστά ανακυκλώσιµων ΑΣΑ ανά χώρα, ενώ ο 

δεύτερος  παρουσιάζει τα ποσά απορριµµάτων που συµµετέχουν σε διεργασίες όπως 

η ανακύκλωση, η κοµποστοποίηση, η καύση και η εναπόθεση σε ΧΥΤΑ. 

 

 
ΧΩΡΕΣ Ε.Ε 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΧΑΡΤΙΟΥ, 

ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 
(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΓΥΑΛΙΟΥ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ 
ΥΛΗΣ (%) 

ΑΛΛΑ 
ΠΟΣΟΣΤΑ 

(%) 

ΒΕΛΓΙΟ 17.00 4.00 6.00 3.00 4.00 : 40.00 
ΤΣΕΧΙΑ 8.00 0.50 7.80 4.00 2.00 18.00 61.00 
∆ΑΝΙΑ 20.00 : 5.00 4.00 2.00 : 22.00 
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 26.96 : : : : 14.61 51.23 
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : : : : 
ΕΛΛΑ∆Α 18.00 4.00 10.00 3.00 3.00 : 11.00 
ΙΣΠΑΝΙΑ 18.50 3.70 11.70 7.60 4.10 48.90 5.50 
ΓΑΛΛΙΑ 25.00 3.00 11.00 13.00 4.00 : 15.00 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 33.20 2.00 10.40 6.00 2.80 : 21.70 
ΙΤΑΛΙΑ : : : : : : : 
ΚΥΠΡΟΣ 27.17 6.09 11.30 1.21 9.10 37.82 7.31 
ΛΕΤΟΝΙΑ 14.00 3.00 7.00 8.00 4.00 : 16.00 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 20.00 1.00 7.50 7.50 2.00 50.00 13.00 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ : : : : : : : 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 13.70 3.50 11.10 2.50 1.80 40.70 26.70 
ΜΑΛΤΑ 14.28 4.61 10.35 3.70 4.15 59.64 3.27 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 28.00 2.00 6.00 7.00 3.00 40.00 11.00 
ΑΥΣΤΡΙΑ 23.40 2.50 9.60 7.10 6.60 23.00 20.70 
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : : : : 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 23.70 3.40 11.10 5.60 2.37 35.88 17.96 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 15.00 : 10.00 5.00 7.00 32.00 31.00 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 13.00 3.00 7.00 8.00 3.00 : 31.00 
ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ 40.00 2.00 10.00 5.00 5.00 33.00 5.00 

ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 32.00 2.00 11.00 9.00 8.00 21.00 17.00 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 8.68 3.25 8.81 5.25 2.25 : 31.88 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 36.00 4.00 9.00 3.00 4.00 30.00 14.00 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 28.00 3.00 14.00 3.00 3.00 28.00 21.00 

Πίνακας 2: Ποσοστά ανακυκλώσιµων στο ρεύµα των ΑΣΑ ανά χώρα 

Πηγή: Eurostat, (2009) [WWW]  Available from: www.eurostat.com, Accessed 

[25.11.2009] 

 

 
ΧΩΡΕΣ Ε.Ε 

 

 
ΑΝΑΚΥ 
ΚΛΩΣΗ 

 
ΚΟΜΠΟ 

ΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 
ΚΑΥΣΗ ΜΕ 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
ΚΑΥΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΠΟΣΟ  ΑΣΤΑ 

ΠΟΥ 
Ο∆ΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 

ΧΥΤΑ 
ΒΕΛΓΙΟ : : : : : 
ΤΣΕΧΙΑ 432.90 2.00 398.00 4.20 2000.00 
∆ΑΝΙΑ 680.00 560.00 2090.00 : 297.00 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 13025.00 7325.00 31.00 10796.00 12174.00 
ΕΣΘΟΝΙΑ 15.31 11.08 0.47 0.49 402.96 
ΕΛΛΑ∆Α 375.00 32.00 : : 4233.11 
ΙΣΠΑΝΙΑ 2959.00 2746.00 1488.00 : 15707.00 
ΓΑΛΛΙΑ 3769.00 4145.00 8905.00 1465.00 13890.00 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 271.00 17.00 : : 2070.52 
ΙΤΑΛΙΑ 2595.00 2209.04 2554.43 107.30 19705.10 
ΚΥΠΡΟΣ : - - - 450.00 
ΛΕΤΟΝΙΑ 13.68 16.30 27.23 0.02 910.73 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ - - - : 1000.00 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.88 40.53 123.12 - 59.99 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 67.29 47.00 288.07 : 3906.54 
ΜΑΛΤΑ 1.20 31.20 : : 184.71 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 2113.00 2386.00 3227.00 : 830.00 
ΑΥΣΤΡΙΑ 1129.00 1818.00 481.00 : 1478.00 
ΠΟΛΩΝΙΑ 115.70 215.00 : 36.00 10142.00 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 347.00 275.00 930.00 : 3410.00 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 87.27 11.30 - 0.00 699.20 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 36.91 39.31 91.30 65.15 1192.41 
ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ : : 280.00 : 1540.00 

ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 4294.00 : 2555.00 - 27846.00 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ : : : : 3188.20 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 170.00 : : : 6695.00 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 1497.00 641.00 2300.00 - 990.00 

Πίνακας 3: Ποσά απορριµµάτων (σε τόνους) που συµµετέχουν σε διεργασίες 
όπως η ανακύκλωση η κοµποστοποίηση , η καύση και η απόθεση σε Χ.Υ.Τ.Α. 

 
Πηγή: Eurostat, (2009) [WWW] Available from: www.eurostat.com, Accessed 

[25.11.2009] 
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3.1 Εισαγωγή 

Όπως αναφέραµε και στα προηγούµενα κεφάλαια, η διαχείριση των απορριµµάτων 

αποτελεί ένα από τα πλέον σύνθετα και δύσκολα προβλήµατα που καλείται να 

αντιµετωπίσει η χώρα µας, από την αρχαιότητα µέχρι και σήµερα, όπως και κάθε 

σύγχρονη κοινωνία. 

Με τα σηµερινά δεδοµένα, στη χώρα µας παράγουµε κάθε χρόνο περισσότερο από 

4.5 εκατοµµύρια τόνους αστικών στερεών απορριµµάτων (απορρίµµατα που 

προέρχονται από κατοικίες και εµπορικές δραστηριότητες), χωρίς να 

συµπεριλαµβάνονται στις ποσότητες αυτές τα απόβλητα της γεωργίας, του 

οικοδοµικού τοµέα και της βιοµηχανίας. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε κάτοικος αυτής της 

χώρας παράγει κατά µέσο όρο 440 κιλά αστικά απορρίµµατα ετησίως.  

Επισηµαίνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής παράγει περίπου 39% της συνολικής 

ποσότητας, ακολουθούµενη από την Κ. Μακεδονία (16%), µε το 9% να παράγεται 

µόνο στο Νοµό Θεσσαλονίκης. 

 

3.2 Ιστορική αναδροµή 

Η ανακύκλωση στη χώρα µας άρχισε να εφαρµόζεται το 1986 σε τοπικό επίπεδο, 

µε πρωτοβουλία των δηµοτικών αρχών. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το πρώτο 

οργανωµένο πρόγραµµα ανακύκλωσης ξεκίνησε το 1989 µε πρωτοβουλία του 

Συνδέσµου Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης µείζονος Θεσσαλονίκης 

(Σ.Ο.Τ.Α.Θ.). Σταδιακά προστέθηκαν και άλλοι φορείς στη σταυροφορία για την 

αξιοποίηση των αστικών απορριµµάτων: το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

και ∆ηµοσίων Έργων, πολιτιστικοί σύλλογοι, οικολογικές οργανώσεις (λ.χ. 

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης), νοσοκοµεία, εκπαιδευτικές µονάδες και 

οργανισµοί, πανεπιστήµια, στρατός, δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, βιοµηχανίες 

κ.λπ. Αναλυτικότερα: 

 
- Μέχρι το 1994: ∆εν υπήρχε καµία υπηρεσία που να ασχολείται µε την 

ανακύκλωση των υλικών στον ∆.Θ. 

 

 

 



- 64 - 
 

- 1994 – 2000: ο ∆.Θ. - µέσω των πέντε δηµοτικών διαµερισµάτων του – 

διαθέτει σακούλες τριών χρωµάτων (για τα αντίστοιχα ανακυκλώσιµα υλικά: 

χαρτί, γυαλί, πλαστικό), προς τους δηµότες του.  

- 2000 – σήµερα: προστίθενται το αλουµίνιο και οι ηλεκτρικές συσκευές ως 

ανακυκλώσιµα υλικά, τοποθετούνται κάδοι µε την αντίστοιχη σήµανση, 

δηµιουργείται ο τοµέας ανακύκλωσης και χρησιµοποιείται ένα υποτυπώδες 

πληροφοριακό σύστηµα µε χρήση των εφαρµογών access και excel (∆ήµος 

Θεσσαλονίκης 2009).   

 

3.3 Τρέχουσα κατάσταση 

Το ζήτηµα της ανακύκλωσης θεωρείται θέµα προτεραιότητας για τη Θεσσαλονίκη. 

Είναι άµεση και επιτακτική ανάγκη να κάνουµε όλοι τώρα ανακύκλωση. Το 

περιβάλλον έχει επιβαρυνθεί τόσο πολύ, που σε λίγα χρόνια θα είναι πολύ δύσκολο 

να αναστραφεί η κατάσταση. Στόχος µας θα πρέπει να είναι να πηγαίνει στα 

Χ.Υ.Τ.Α., πολύ µικρό ποσοστό απορριµµάτων, αφού προηγηθεί ανακύκλωση και 

καύση. Μια χωµατερή µπορεί να πενταπλασιάσει το όριο ζωής της, αν πριν από την 

ταφή των σκουπιδιών έχουν γίνει δύο επίπεδα ανακύκλωσης, πρωτογενής (χαρτί, 

πλαστικό, γυαλί κλπ.) και δευτερογενής που αφορά τη µηχανική ανακύκλωση – 

κοµποστοποίηση και την παραγωγή λιπάσµατος από τα οργανικά σκουπίδια. 

Σύµφωνα µε το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ A 179/6.8.01) η διαχείριση της ανακύκλωσης 

στη χώρα µας έχει ανατεθεί στο ΥΠΕΧΩ∆Ε. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε ορίζει συστήµατα 

διαχείρισης για κάθε κατηγορία ανακύκλωσης (συσκευασίες, αυτοκίνητα, ηλεκτρικά 

και ηλεκτρονικά είδη, λάστιχα , µπαταρίες κ.λπ.). Οι συγκεκριµένες εταιρίες που 

συλλέγουν τα παραπάνω υλικά είναι αρµόδιες σε εθνικό επίπεδο για την ανακύκλωση 

και όχι πλέον οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Αποτελεσµατική ανακύκλωση γίνεται από το καθένα µας στο σπίτι του. Στόχος θα 

πρέπει να είναι η σταδιακή αντικατάσταση των κάδων απορριµµάτων µε κάδους 

ανακύκλωσης. Καταρχήν στους τρεις κάδους απορριµµάτων, ο ένας πρέπει να 

αντικατασταθεί µε κάδο ανακύκλωσης και σε λίγο διάστηµα οι δύο, από τους τρεις 

κάδους σε κάθε σηµείο της πόλης να είναι για ανακύκλωση. Τέλος τα 

εγκαταλειµµένα οχήµατα τα παραδίδουµε σε εταιρίες που έχουν οριστεί από το 

ΥΠΕΧΩ∆Ε το ίδιο και  τα µεταχειρισµένα ελαστικά, τις µπαταρίες κ.λπ. 
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Η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει συνεχή και αλµατώδη 

οικιστική ανάπτυξη, στα πλαίσια της γενικευµένης αστυφιλίας των τελευταίων ετών. 

Εφόσον η Θεσσαλονίκη δεν έχει φτάσει το µέγεθος της Αθήνας και άλλων 

ευρωπαϊκών αστικών κέντρων, µπορεί να εκµεταλλευτεί την ευκαιρία και να 

αποτελέσει πρότυπο σε πολλούς τοµείς, συµπεριλαµβανοµένης και της ανακύκλωσης 

απορριµµάτων, µε ιδανικό σκοπό την εµπέδωση της αναγκαιότητας να γίνει ένα βήµα 

ακόµα: η πρόληψη της δηµιουργίας απορριµµάτων από τη βιοµηχανία µέχρι και τον 

απλό καταναλωτή, όπως αναλύεται παρακάτω. ∆εδοµένου ότι οι ελλιπείς υποδοµές 

βρίσκονται ακόµα υπό ανάπτυξη (εδώ και αρκετά χρόνια), εµφανίζεται η ευκαιρία οι 

επιλογές του µέλλοντος να µην ταυτιστούν µε αυτές άλλων αστικών κέντρων, πχ των 

Αθηνών. Το µέγεθος και οι δυνατότητες της πόλης, επιτρέπουν την εκ νέου 

δηµιουργία ευέλικτων συστηµάτων διαχείρισης απορριµµάτων και ενηµέρωσης των 

πολιτών. ∆εν είναι λίγα τα παραδείγµατα πόλεων του εξωτερικού που επέλεξαν 

διαφορετικούς δρόµους ανάπτυξης από τα µεγάλα αστικά κέντρα και προσφέρουν 

υπηρεσίες επιπέδου, προσφέροντας απλόχερα την ποιότητα ζωής που αξίζουν οι 

πολίτες τους.  

Στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης προωθούνται προγράµµατα 

συλλογικής διαχείρισης απορριµµάτων, µε πρώτο στάδιο τη συλλογή και διαλογή των 

απορριµµάτων µε βάση το υλικό από το οποίο αποτελούνται. Ως δηµόσιοι φορείς 

ανακύκλωσης λειτουργούν, ο Σύνδεσµος ΟΤΑ της περιοχής και ο ∆ήµος 

Θεσσαλονίκης. Ο Σύνδεσµος ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης έχει τοποθετήσει ένα 

δίκτυο από κάδους συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών («µπλε» κάδοι) σε µια 

προσπάθεια εναρµόνισης µε τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες ορίζουν ως νοµικά 

υπόχρεους και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στα πλαίσια της 

ενεργοποίησης αυτής εντάσσεται και η κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου 

∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών στους Ταγαράδες (Κ∆ΑΥ), όπου καταλήγει το 

σύνολο των υλικών συσκευασίας που συλλέγεται από το πολεοδοµικό συγκρότηµα. 

Με βάση τα στοιχεία του Συνδέσµου οι ποσότητες που συλλέχθηκαν κατά την 

τελευταία χρονιά κυµαίνονται στα εξής επίπεδα: 

 

Χαρτί:      329 – 547 τόνοι / µήνα 

Πλαστικό:      8,3 – 15,9 τόνοι / µήνα 

Μέταλλα (περιλ. Αλουµίνιο):   1-1,9 τόνοι / µήνα 

 

Γυαλί:      46,5-86 τόνοι / µήνα 
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Με βάση τις εκτιµήσεις του Συνδέσµου ΟΤΑ, η ηµερήσια παραγωγή 

απορριµµάτων ανέρχεται  σε 3 κιλά ανά κάτοικο, ενώ συνολικά συλλέγονται και 

καταλήγουν στο χώρο ταφής των Ταγαράδων 2.300 τόνοι απορριµµάτων ηµερησίως. 

Η σύστασή τους υπολογίζεται πως είναι 26% χαρτί, 20% πλαστικό, 4% αλουµίνιο και 

1% γυαλί (Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, 2009). 

Οι ∆ήµοι της Ανατολικής Θεσσαλονίκης πραγµατοποιούν επίσης κατάλληλες 

ενέργειες συµµετοχής σε προγράµµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης και ανάκτησης 

υλικών συσκευασίας. Στην περιοχή της Θέρµης έχει ήδη κατασκευαστεί και 

αναµένεται να λειτουργήσει µονάδα διαλογής απορριµµάτων ώστε να ελαττωθεί η 

επιβάρυνση της µονάδας διαλογής Ταγαράδων, καθώς η οικιστική ανάπτυξη της 

Θεσσαλονίκης προς τα ανατολικά τα τελευταία χρόνια είναι εκρηκτική, κάτι που 

αναµένεται να συνεχιστεί και στο µέλλον. Μέχρι τη στιγµή αυτή, οι ∆ήµοι της 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης εξυπηρετούνται από του κάδους του Συνδέσµου ΟΤΑ και 

δεν παραθέτουν ξεχωριστά στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τον όγκο των 

απορριµµάτων και τη σύστασή τους. 

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης ακολουθεί αυτόνοµη πολιτική διαχείρισης των υλικών 

συσκευασίας. Έχει τοποθετήσει σε περισσότερα από 120 σηµεία περισυλλογής 

ξεχωριστούς κάδους για κάθε είδος απορριµµάτων και στη συνέχεια οδηγεί τα 

απορρίµµατα σε ανεξάρτητους φορείς ανακύκλωσης µετά από πλειστηριασµό. 

Τα στοιχεία που παρέχει ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης δείχνουν µια ελπιδοφόρα 

αυξητική τάση στη συνολική ποσότητα χαρτιού που συλλέχθηκε τα έτη 2007 και 

2008. Η µηνιαία συλλογή χαρτιού από τους κάδους του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µόνο 

αγγίζει τους 270-370 τόνους ανάλογα µε το µήνα. Επίσης ο ∆ήµος εφαρµόζει 

σύστηµα περισυλλογής υλικών συσκευασίας από 300 και πλέον πολυκατοικίες καθώς 

και βιοτεχνίες µετά από τηλεφωνική συνεννόηση. Η πρωτοβουλία αυτή µπορεί να 

αποδειχτεί εξαιρετικά χρήσιµη σε περιπτώσεις µικρών επιχειρήσεων που παράγουν 

υψηλές ποσότητες υλικών συσκευασίας  και δε διαθέτουν τα µέσα για την 

αποµάκρυνσή τους (∆ήµος Θεσσαλονίκης, 2009). 

Αξιοσηµείωτη είναι και η προσπάθεια του πανεπιστηµίου Μακεδονίας το οποίο 

πρωτοπορεί στην προστασία του περιβάλλοντος (Κουσκουβέλης, Η. «Καινοτοµία και 

Επιχειρηµατικότητα», 2009). Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, αντιλαµβανόµενο από 

νωρίς τη σπουδαιότητα της προώθησης των αρχών και των στόχων της αειφόρου  

ανάπτυξης και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, έθεσε σε εφαρµογή το  

πρόγραµµα «Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας», εδώ και 

περίπου επτά χρόνια. 
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Σηµαντικότερη ίσως διάσταση του προγράµµατος αποτελεί ο σχεδιασµός και η 

εφαρµογή Συστήµατος Περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήµιο. Το εν λόγω 

σύστηµα έχει, µάλιστα, σχεδιαστεί µε τρόπο ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου  (Eco-Management 

and Audit Scheme-EMAS) και έλαβε τελικά την πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας 

του, σύµφωνα µε τον οµώνυµο Ευρωπαϊκό κανονισµό, τον Νοέµβριο του 2005. 

Επιπλέον, συνεργάζεται µε άλλους φορείς, σε τοπικό, εθνικό, και διεθνές επίπεδο για 

την διάδοση περιβαλλοντικών πολιτικών. Σε αυτό το πλαίσιο εντάχθηκε και η 

συνεργασία µε τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης, για τη δηµιουργία περιβαλλοντικού 

οικίσκου στο πάρκο της Νέας Ελβετίας, προς ενηµέρωση των πολιτών.  

 
Πρώτος στην Ανακύκλωση συσκευών ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης  

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι, ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης κατέχει τα σκήπτρα 

µεταξύ των ΟΤΑ ολόκληρης της χώρας στην ανακύκλωση συσκευών µε 247 τόνους 

για το 2008. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης κ. 

Παπαγεωργόπουλος: «Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης συµµετέχει ενεργά εδώ και χρόνια και 

στηρίζει κάθε προσπάθεια ανακύκλωσης υλικών,  έχοντας ως στόχο την αναβάθµιση 

της ποιότητας ζωής των συµπολιτών µας, δηµιουργώντας στην πράξη ένα καλύτερο 

περιβάλλον για εµάς και τα παιδιά µας. Η ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού, 

αλουµινίου, ορυκτέλαιων, ελαστικών, κ.ά. αποτελεί για τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης µια 

πρωτοβουλία πρώτης προτεραιότητας για τη διαφύλαξη της ποιότητας της ζωής  µας. 

Στο πλαίσιο των προγραµµάτων ανακύκλωσης, ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης συµµετέχει  

µε επιτυχία και στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σε συνεργασία µε την “Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.”. Η 

συνεργασία µας αυτή συνεχίζεται µε ολοένα εντεινόµενους ρυθµούς, µε βασικό 

στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας και την µείωση του όγκου των απορριµµάτων. Με 

πλήρη συναίσθηση της οικολογικής ευαισθησίας των συµπολιτών µας, καλούµε 

όλους να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα ανακύκλωσης συσκευών  (παλαιά ψυγεία, 

κουζίνες, τηλεοράσεις, φωτιστικά είδη, εξοπλισµούς πληροφορικής, κ.ά.), αφού µε 

ένα και µόνο τηλεφώνηµα στην υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, η 

συγκέντρωση των συσκευών αυτών  πραγµατοποιείται  άµεσα από ειδικευµένο 

προσωπικό. Χωρίς  αµφιβολία  η  εναλλακτική  διαχείριση  των  απορριµµάτων  και 

ειδικότερα των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, αποτελεί 

για όλους µας δείκτη πολιτισµού. Μέσα στο 2008 ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης 
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ανακύκλωσε 247 τόνους ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και είναι µακράν ο 

πρώτος  ∆ήµος της χώρας στον τοµέα αυτό». 

Ο κ. Παπαγεωργόπουλος αναφέρθηκε επίσης και στους υπόλοιπους τοµείς της 

ανακύκλωσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης όπου κι εκεί οι επιδόσεις είναι σηµαντικές, 

ιδιαίτερα στους τοµείς ανακύκλωσης χαρτιού, λαµπτήρων και ορυκτέλαιων. 

Επιπλέον, ∆ήµος Θεσσαλονίκης, έχει θέσει ως άµεση προτεραιότητα τα 

προγράµµατα ανακύκλωσης αλουµινίου και πλαστικού µε ειδικούς κάδους που έχουν 

τοποθετηθεί σε πολλά σηµεία της πόλης. Ειδικότερα: 

• Η συλλογή του χαρτιού και των λοιπών υλικών συσκευασίας γίνεται από   

            5.680 σταθερά σηµεία.  

Η συλλογή των µικροσυσκευών  γίνεται: 

• Στα ∆ηµοτικά Σηµεία Συλλογής, µεταφέροντας οι ίδιοι τις µικροσυσκευές  

            µας.  

• Με ένα τηλεφώνηµα στο ∆ήµο για την αποµάκρυνση των µεγάλων  

            ηλεκτρικών συσκευών. 

•  Στα καταστήµατα ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών. 

Οι επιδόσεις είναι σηµαντικές, ιδιαίτερα στους τοµείς ανακύκλωσης χαρτιού, 

λαµπτήρων και ορυκτέλαιων. 

Το 2008 ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, µέσω του Γραφείου Ανακύκλωσης και άλλων 

υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, συγκέντρωσε και προώθησε για 

ανακύκλωση: 

• 6,812 τόνους χαρτιού ποσοστό αύξησης 31,1 % (5196 τόνους το 2007). 

• 740 τόνους λοιπά υλικά συσκευασίας (γυαλί, πλαστικό, αλουµίνιο), ποσοστό 

αύξησης 330,5% (224 τόνους το 2007). 

• 2,5 τόνους λαµπτήρες φθορισµού και εξοικονόµησης ενέργειας. 1ο έτος 

λειτουργίας. 

• 10 τόνους µπαταρίες µεγάλες (ξηρού τύπου και υγρών). 

• 5 τόνους µπαταρίες µικρές (οικιακές). 

• 3,5 τόνους ορυκτέλαια. 

• 21,5 τόνους ελαστικά. 
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• 247 τόνους ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης 

κατέχει τα σκήπτρα στον τοµέα ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών (∆ήµος 

Θεσσαλονίκης, 2009).  

Η συλλογή του Χαρτιού και των λοιπών υλικών συσκευασίας γίνεται από 5680 

Σταθερά σηµεία, 1140 κάδους, και σύντοµα θα υπάρχουν και τα πρώτα Κέντρα 

Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, µε ηλεκτρονική διασύνδεση. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εταιρείας Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. στο χρονικό 

διάστηµα 1 Ιανουαρίου 2008 έως 15 Απριλίου 2008 ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης 

ανακύκλωσε 64.570 κιλά παλαιών συσκευών (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οικιακές 

συσκευές, κ.α.) µε δεύτερο τον ∆ήµο της Ρόδου µε  38.820 κιλά. 

Όπως είναι γνωστό ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης έχει θέσει ως άµεση προτεραιότητα τα 

προγράµµατα ανακύκλωσης χαρτιού, αλουµινίου και πλαστικού µε ειδικούς κάδους 

που έχουν τοποθετηθεί σε πολλά σηµεία της πόλης. Στα προγράµµατα αυτά 

απασχολείται ειδικό προσωπικό της Αντιδηµαρχίας Καθαριότητας και οι δηµότες 

ανταποκρίνονται θετικά στο κάλεσµα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για ανακύκλωση 

υλικών. 

Η συλλογή ειδών παλαιού  ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού  µε σκοπό 

την ανακύκλωση, αποτελεί σηµαντικό βήµα εξέλιξης των πρακτικών ανακύκλωσης 

από την Αντιδηµαρχία Καθαριότητας. Ανακυκλώνοντας τις παλαιές ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές συσκευές, των οποίων αρκετά εξαρτήµατα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά 

για το περιβάλλον, επιτυγχάνεται η διασφάλιση της ποιότητας της ζωής. 

Ποιά υλικά ανακυκλώνονται 

Στη συνέχεια περιγράφονται τα πιο διαδεδοµένα υλικά ανακύκλωσης στον ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης: 

 

Χαρτί 

Το υλικό αυτό είναι κατάλληλο για ανακύκλωση (προς παραγωγή χαρτοπολτού 

και νέων προϊόντων χάρτου), υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι έντονα ρυπασµένο 

και βρεγµένο (π.χ. χαρτί τουαλέτας) όπως επίσης και αναµιγµένο µε άλλα υλικά (π.χ. 

ασηπτική συσκευασία). Ακόµη το χαρτί συνεισφέρει σηµαντικά και στη θερµογόνο 

δύναµη των απορριµµάτων, καθώς αποτελεί καύσιµο υλικό µε υψηλό ενεργειακό 

περιεχόµενο. Ο προσανατολισµός του συνόλου της Ελληνικής χαρτοβιοµηχανίας στη 
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χρήση ανακυκλωµένου χαρτιού (λόγω του µικρότερου απαιτούµενου βαθµού 

καθετοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας) καθιστά την ανακύκλωση χαρτιού 

αρκετά ελκυστική στη χώρα µας και ήδη υλοποιούνται αρκετά προγράµµατα 

διαλογής στην πηγή και συλλογής, ορισµένα από τα οποία είναι και µακροχρόνια 

(∆ήµος Θεσσαλονίκης, 2009). 

Το χαρτί κατασκευάζεται από υψηλά συµπυκνωµένες ίνες κυτταρίνης. Τα είδη του 

χαρτιού που συνήθως ανακυκλώνονται είναι εφηµερίδες, χαρτοσακούλες, κουτιά από 

χαρτόνι και χαρτί γραφείου. Το χαρτί των απορριµµάτων χωρίζεται σε κατηγορίες 

(ποιότητες) ανάλογα µε την ποιότητα των ινών και την περιεκτικότητα σε ξένες 

προσµίξεις. Εν γένει, όσο µεγαλύτερες είναι οι ίνες του χαρτιού, τόσο καλύτερη η 

ποιότητά του και τόσο υψηλότερη η τιµή αγοράς του. Με την ανακύκλωση 

υποβαθµίζονται οι ίνες (η ανάµιξη και επεξεργασία µε νερό τις σπάει και µειώνει το 

µήκος τους) και, ως εκ τούτου, το χαρτί δε µπορεί να επανα-ανακυκλωθεί άπειρες 

φορές. Στις βιοµηχανίες το χαρτί αναµειγνύεται µε νερό σχηµατίζοντας το 

χαρτοπολτό. Ο υδροπολτοποιητής (hydropulper) διαχωρίζει τις ίνες του χαρτιού, οι 

οποίες µαζί µε το νερό συνθέτουν το µίγµα από το οποίο αποµακρύνονται στη 

συνέχεια τα µέταλλα και οι διάφορες προσµίξεις. Στο µίγµα προσθέτονται χηµικά για 

αποµελάνωση, λόγω δε του ότι παραµένει αρκετό µελάνι σε αυτό, το τελικό προϊόν 

έχει χρώµα φαιό. Ο καθαρός πολτός µπορεί να µετατραπεί σε 100% προϊόν 

ανακυκλωµένου χαρτιού, ενώ µπορεί και να αναµιχθεί µε ξυλοπολτό ή παρθένες ίνες 

για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού που εν µέρει αποτελούνται από 

ανακυκλωµένες ίνες. 

Κατά τη συλλογή χαρτιού πρέπει να µην υπεισέρχονται ασηπτικές συσκευασίες 

(π.χ. Tetrapack). Εάν το χαρτί είναι τσαλακωµένο δε συµφέρει να ανακυκλωθεί 

καθώς καταλαµβάνει πολύ όγκο, ενώ δεν πρέπει να ανακυκλώνεται ρυπασµένο,  

πλαστικοποιηµένο ή κερωµένο χαρτί, όπως επίσης ούτε χαρτοπετσέτες ή χαρτιά 

υγείας (ρυπασµένα και µε ευαίσθητες ίνες). 

Μία ενδιαφέρουσα παράµετρος είναι ότι σε χώρες όπως η Σουηδία, ο Kαναδάς και 

η Φινλανδία, παρότι υπάρχει αυξηµένη περιβαλλοντική ευαισθησία των πολιτών, οι 

ρυθµοί ανακύκλωσης µεταχειρισµένου χαρτιού είναι χαµηλοί γιατί υπάρχουν πολλά 

δάση και η τιµή του ανακυκλωµένου χαρτιού είναι χαµηλή, ως αποτέλεσµα της 

έντονης παραγωγής χηµικού χαρτοπολτού. Αντί αυτού, το παλιόχαρτο 

χρησιµοποιείται εδώ και ως καύσιµο. 

Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται οι δυνατότητες διαχείρισης του απορριπτόµενου 

χαρτιού. 
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Εικόνα 1: ∆υνατότητες διαχείρισης απορριπτόµενου χαρτιού 

 Πηγή: ∆ήµος Θεσσαλονίκης, 2009 

Γυαλί 

Το κέρδος εδώ, κατά κύριο λόγο, δεν είναι στην πρώτη ύλη αλλά στην 

εξοικονόµηση ενέργειας. 

 

Η ανακύκλωση του γυαλιού περιλαµβάνει µπουκάλια, γυάλινα δοχεία, τζάµια, 

πιάτα, θερµοανθεκτικά γυαλιά και κρύσταλλα. Τα τελικά προϊόντα της ανακύκλωσης 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε υαλοβάµβακες, fiberglass και σήµατα στους 

δρόµους. Το γυαλί υποδιαιρείται σε κατηγορίες -  λευκό, πράσινο και καφέ. Κατά τη 

συλλογή, το γυαλί θραύεται για να µειωθεί ο όγκος του και δηµιουργείται το 

υαλόθραυσµα. Γυαλί καφέ χρώµατος χρησιµοποιείται για µπουκάλια µπύρας και 

φαρµάκων, τα οποία είναι χηµικά ευαίσθητα στο φως, ενώ γυαλί πράσινου χρώµατος 

χρησιµοποιείται για µπουκάλια κρασιών και αναψυκτικών. Πηγές παραγωγής του 

είναι τα εργοστάσια κατασκευής, εµφιάλωσης και συσκευασίας µπουκαλιών, τα 

κέντρα διασκέδασης, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα νοικοκυριά και διάφορα 

καταστήµατα. 
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Το προς ανακύκλωση γυαλί συλλέγεται ανάµικτο σε ξεχωριστούς υποδοχείς 

(κοντέινερ), σε δοχεία για κάθε χρώµα, σε κέντρα ανακύκλωσης, ή µε τη µέθοδο της 

συλλογής πόρτα-πόρτα. Με την τελευταία µέθοδο, η συλλογή του γυαλιού µπορεί να 

γίνεται και µαζί µε άλλα υλικά. Στις βιοµηχανίες το υαλόθραυσµα καθαρίζεται και 

τεµαχίζεται σε πολύ µικρά κοµµάτια που έχουν τη µορφή άµµου. Κατόπιν 

αναµιγνύεται µε πυριτική άµµο και θραύσµατα ασβεστόλιθου και τήκεται για 

παραγωγή νέου γυαλιού. Με τη χρήση του υαλοθραύσµατος επιτυγχάνεται σηµαντική 

µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, διότι έτσι είναι µικρότερη η απαιτούµενη 

θερµοκρασία τήξης στον κλίβανο. Τα προϊόντα του γυαλιού διαφέρουν ως προς τη 

χηµική σύσταση και το χρώµα. Το υαλόθραυσµα πρέπει να είναι συµβατό µε τα 

προϊόντα που θα κατασκευασθούν και να προέρχεται από ανάλογες ποιότητες 

προϊόντων που θα πρέπει να ταιριάζουν στο χρώµα (π.χ. πράσινο γυαλί για 

υαλόθραυσµα από πράσινο γυαλί). Προϊόντα της βιοµηχανίας γυαλιού είναι οι 

φιάλες, τα τζάµια παραθύρων, διάφορα βάζα και διακοσµητικά (πεπιεσµένο και 

φυσικό γυαλί). Στους κλιβάνους γίνεται χρήση χρωµατιστού υαλοθραύσµατος χωρίς 

πρόβληµα στο τελικό προϊόν, ανάλογα µε την ποιότητα του παραγόµενου γυαλιού για 

πράσινο γυαλί: 35%, για καφέ γυαλί: 5-10%, για καθαρό (λευκό) γυαλί: 1-5%. Οι 

τιµές αγοράς του διαχωρισµένου γυαλιού είναι υψηλότερες από εκείνες του 

ανάµικτου (το τελευταίο χρησιµοποιείται για παραγωγή µόνον πράσινου γυαλιού). 

Όσον αφορά στις προσµίξεις, οι ετικέτες δεν αποτελούν πρόβληµα. 

Πρέπει να προσέξουµε τους παρακάτω κανόνες στην ανακύκλωση των γυαλιών: 

1)  ∆εν πρέπει να αναµιγνύουµε τα διάφορα χρώµατα (διαφανές, πράσινο κ.λπ.) 

2) Αν µέσα σε πολλά γυαλιά διαφανή υπάρχουν και µερικά έγχρωµα (π.χ. 

πράσινα), τότε µπορεί να παραχθεί µόνο πράσινο γυαλί. 

3) Kαλό είναι οι καταναλωτές να αποµακρύνουν τα ξένα αντικείµενα (π.χ. 

πλαστικά πώµατα κ.λπ.)  

Προβληµατικά κατά την επεξεργασία είναι τα καπάκια, τα πώµατα, τα µεταλλικά 

αντικείµενα και δακτυλίδια, τα κεραµικά, η σκόνη και οι πέτρες, τα οποία πιθανόν να 

καταστήσουν τα προϊόντα τους ακατάλληλα για χρήση από τη βιοµηχανία, επειδή 

µερικά από αυτά δεν τήκονται στον κλίβανο και δηµιουργούν φυσαλίδες στο τελικό 

προϊόν. Το υαλόθραυσµα µικτού χρώµατος χρησιµοποιείται στα πυρότουβλα και στα 

τούβλα, στο τσιµέντο και στην άσφαλτο που πολλές φορές δεν είναι επιτυχώς 

εµπορεύσιµα. Απαιτείται ενηµέρωση ώστε να µην πετιούνται στα κοντέινερ 

ανακύκλωσης κεραµικά, πορσελάνες (προσοχή στις διαφανείς), µέταλλα, ενισχυµένο 
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γυαλί (µε συρµατόπλεγµα), αλεξίσφαιρο γυαλί και γυαλί από τζάµια µε στόκους. 

Στην εικόνα 2 φαίνονται οι δυνατότητες διαχείρισης του γυαλιού: 

 

 

Εικόνα 2: ∆υνατότητες διαχείρισης γυαλιού  

Πηγή: ∆ήµος Θεσσαλονίκης, 2009 

Σιδηρούχα µέταλλα 

Τα σιδερένια κουτιά αποτελούνται από χάλυβα µε λεπτή εσωτερική επικάλυψη 

κασσιτέρου (tin cans) για να αποφεύγεται το σκούριασµά του και για να  

προστατεύεται το περιεχόµενο του κουτιού. Η επικάλυψη του κουτιού µπορεί να είναι 

και από χρώµιο. Ο κασσίτερος είναι υλικό µεγάλης αξίας, πολλαπλάσιας αυτής του 

χάλυβα, και αντιπροσωπεύει το 0,5-1% του συνολικού βάρους του κουτιού. Ως 

αποκασσιτεροποίηση ορίζεται η διαδικασία ανάκτησης του κασσιτέρου από τα 

κουτιά. Προηγουµένως, τα κουτιά ισοπεδώνονται ή θραύονται και µεταφέρονται σε 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας. 

Η διαλογή και ανακύκλωση των σιδερένιων κουτιών µπορεί να γίνει στο σπίτι ή 

αυτά να τοποθετούνται σε κοντέινερ και από εκεί να µεταφέρονται στο κέντρο 

ανακύκλωσης, όπου µε τη χρήση µαγνητικού διαχωριστή επιτυγχάνεται ο 

διαχωρισµός των αλουµινένιων από τα σιδερένια κουτιά, τα οποία αφού θραυτούν και 

δεµατοποιηθούν µεταφέρονται στην αντίστοιχη βιοµηχανία. 

Τα διµεταλλικά είναι τα κουτιά µπύρας και αναψυκτικών που αποτελούνται από 

χάλυβα και τα οποία έχουν αλουµινένιο καπάκι. Το πρόβληµα στην περίπτωση αυτή 

έγκειται στο ότι και µετά τον ειδικό τεµαχισµό παραµένουν προσµίξεις αλουµινίου 
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στο χάλυβα. Τα ανακυκλωµένα κουτιά οδηγούνται στις εγκαταστάσεις όπου µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί και 100% σκράπ, ή σε κλιβάνους ανοιχτής πυράς. 

Τα επιθυµητά υλικά για ανακύκλωση δε µεταφέρονται απευθείας σε 

εγκαταστάσεις λόγω των προσµίξεων, που όµως αν βρίσκονται σε ποσοστό 

µικρότερο του 5% της πρώτης ύλης δεν αποτελούν πρόβληµα. Οι προσµίξεις που 

υπάρχουν στο σκράπ δηµιουργούν προβλήµατα στην αποκασσιτεροποίηση. 

Στην εικόνα 3 φαίνονται οι δυνατότητες διαχείρισης των σιδηρούχων µετάλλων: 

 
 
 

 

Εικόνα 3: ∆υνατότητες διαχείρισης σιδηρούχων µετάλλων  

Πηγή: ∆ήµος Θεσσαλονίκης, 2009) 

Αλουµίνιο 

Είναι από τις πιο εµπορεύσιµες περιπτώσεις. Το σηµαντικό κέρδος εδώ από την 

ανακύκλωση, όπως και στο γυαλί, δεν είναι στην πρώτη ύλη (εφόσον αργίλιο υπάρχει 

άφθονο στο στερεό φλοιό της γης) αλλά στην εξοικονόµηση ενέργειας. Ένας τόνος 

αλουµινίου που παράγεται από βωξίτη απαιτεί κατανάλωση ενέργειας 51,000 KWh. 

Ένας τόνος από ανακυκλωµένο αλουµίνιο απαιτεί µόνο 2,000 KWh. Έχουµε λοιπόν 

95% εξοικονόµηση ενέργειας. 
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Η ανακύκλωση του αλουµινίου αφορά κυρίως στα κουτιά αναψυκτικών και 

µπύρας, ενώ ορισµένα άλλα είδη αλουµινίου που θα µπορούσαν να ανακυκλωθούν 

είναι υδρορροές, πλαίσια παραθύρων, έπιπλα κήπων και εξαρτήµατα αυτοκινήτων. 

Η µεταφορά των ανακυκλωµένων αλουµινένιων κουτιών στη βιοµηχανία µπορεί 

να γίνει σε δεµατοποιηµένη, ή σε συµπιεσµένη µορφή. Χαρακτηριστικό γνώρισµα 

του αλουµινίου είναι η πολύ υψηλή τιµή του υλικού ως σκράπ, κάτι που ευνοεί τη σε  

υψηλά ποσοστά ανακύκλωσή του, λόγω της σηµαντικής εξοικονόµησης ενέργειας  

που έχει η βιοµηχανία που το χρησιµοποιεί ως πρώτη ύλη (ενεργοβόρα διαδικασία 

βωξίτη - αλουµίνας - αλουµινίου). 

Η ανακύκλωσή του µπορεί να γίνει σε δοχεία ανακύκλωσης ή σε κέντρα 

ανακύκλωσης, κύρια δε σε κέντρα αγοράς υλικών. Κατά την ανακύκλωσή τους, τα 

κουτιά αλουµινίου πρέπει να διαχωρίζονται από τα σιδηρούχα και τα διµεταλλικά 

(µαγνητικός διαχωρισµός). Τα κουτιά του αλουµινίου µπορούν να ανακυκλωθούν 

άπειρες φορές. Στη βιοµηχανία, τα κουτιά εισάγονται σε φούρνο για αποβερνίκωση, 

αποσµάλτωση και αποµάκρυνση χρωµατικών επιγραφών. Το καθαρό αλουµίνιο 

εισάγεται σε φούρνο για τήξη και διαµόρφωση σε ράβδους, που όταν ψυχθούν 

αποτελούν τα φύλλα ή ρολά που θα διαµορφώσουν τελικά τα νέα κουτιά. 

Στην εικόνα 4 φαίνετε η διαδικασία ανακύκλωσης του αλουµινίου: 
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Εικόνα 4: ∆υνατότητες διαχείρισης µη σιδηρούχων µετάλλων  

Πηγή: ∆ήµος Θεσσαλονίκης, 2009 

 

Πλαστικά 

H ανακύκλωση πλαστικών είναι γενικά δύσκολη και πολλές φορές οικονοµικά 

ασύµφορη. Από περιβαλλοντική άποψη είναι σηµαντική γιατί πολλά πλαστικά που 

περιέχουν χλώριο (π.χ. πολυβινυλοχλωρίδιο) όταν καίγονται παράγουν πολύ τοξικές 

ενώσεις (διοξίνες και φουράνες) και γιατί τα πιο πολλά πλαστικά διασπώνται 

δύσκολα. 

Τα πιο διαδεδοµένα είδη προς ανακύκλωση είναι: 

PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο 

HDPE - Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

LDPE - Πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας 

PP - Πολυπροπυλένιο 

PS - Πολυστυρένιο 



- 77 - 
 

Χαρακτηριστικό γνώρισµα των πλαστικών, είναι η σχέση βάρους - όγκου που 

φτάνει και µέχρι 1:3. Η αλλαγή της συσκευασίας των προϊόντων προς όφελος του 

πλαστικού είχε ως συνέπεια τη δραµατική αύξηση της συµµετοχής του στα 

απορρίµµατα, ιδίως τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν πολλά προβλήµατα µε τα 

πλαστικά από την άποψη της δυνατότητας ανακύκλωσής τους. Αυτά οφείλονται στο 

ότι: (α) υπάρχουν πολλές ποιότητες και τύποι πλαστικών µε διαφορετικές φυσικές 

ιδιότητες και χηµική σύσταση, (β) είναι αρκετά δύσκολο να αναγνωρισθούν εύκολα, 

ακόµα και εάν φαίνονται ίδια (π.χ. πλαστικά µπουκάλια), (γ) υπάρχουν σε αυτά 

πολλές προσµίξεις. 

Αρκετά πρόσφορη µεθοδολογία ανάκτησης του PVC είναι η συλλογή πόρτα-

πόρτα (και όχι η τοποθέτηση σε κοντέινερ) και πιθανόν η µεταφορά του µε ειδικό 

όχηµα για συµπίεση. Λόγω των προβληµάτων που υπάρχουν, οι προσπάθειες για 

ανάκτηση πλαστικού έχουν εστιασθεί στα είδη που ανακυκλώνονται ευκολότερα 

(PET και HDPE). Από ΡΕΤ (Polyethylene terepthalate) είναι κατασκευασµένες οι 

φιάλες που περιέχουν ανθρακούχα αναψυκτικά λοιπά µπουκάλια αναψυκτικών, ενώ 

από HDPE (High density polyethelane) είναι τα κουτιά γάλακτος, αναψυκτικών και 

εµφιαλωµένου νερού. 

Λόγω της χαρακτηριστικής σχέσης όγκου - βάρους, τα πλαστικά µπουκάλια 

θραύονται και δεµατοποιούνται για την οικονοµικότερη µεταφορά τους στη 

βιοµηχανία, όπου κατά την επεξεργασία τους αποµακρύνονται οι προσµίξεις 

(ετικέτες, κατάλοιπα και σκόνη). Αν και τα θερµοπλαστικά διαθέτουν τη δυνατότητα  

επαναθέρµανσης και επαναδιαµόρφωσης, η επαναθέρµανση υποβαθµίζει τελικά την 

ποιότητα του πλαστικού. Άλλα προβλήµατα στα ανακυκλωµένα πλαστικά 

εµφανίζονται λόγω βιολογικών προσµίξεων που δεν καταστρέφονται. Τα µπουκάλια 

PET και HDPE δε µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτούσια ως περιέκτες. Τα πλαστικά 

προϊόντα προέρχονται από ένα είδος ρητίνης ή από σύνθεση ρητινών πολλών ειδών. 

Η ανακύκλωση στις µονάδες κατεργασίας πλαστικού είναι πιο εύκολη σε πολλές 

περιπτώσεις. Το πλαστικό σκράπ λειοτεµαχίζεται, αναµιγνύεται µε παρθένους 

κόκκους (ρητίνες) και τήκεται στην κανονική διαδικασία κατασκευής πλαστικού. Σε 

πολλές περιπτώσεις, η επαναχρησιµοποίηση πλαστικού είναι πιο πολύπλοκη 

διαδικασία. Κλειδί στην ανακύκλωση πλαστικού είναι η διάθεση ρητίνης γνωστού 

µοριακού βάρους χωρίς προσµίξεις. Εκτός των άλλων, αυτό αποτελεί κριτήριο για τη 

δυνατότητα της µετέπειτα ανακύκλωσής του. Ακριβώς λόγω των προβληµάτων που 

αναφέρθηκαν, η ανακύκλωση των πλαστικών βρίσκεται ακόµη σε πολύ χαµηλά 

επίπεδα. 
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Οι πηγές παραγωγής πλαστικών στα απορρίµµατα είναι: 

i. Μεταφορές, όπως αυτοκίνητα, ποδήλατα, µοτοσικλέτες, φορτηγά κ.λπ. 

ii. Συσκευασία, όπως µπουκάλια, δοχεία τροφίµων, σακούλες και πλαστικά  

                 περιτυλίγµατα. 

iii. Οικοδοµές και κατασκευές όπως σωλήνες, αποχετεύσεις, πατώµατα,      

                 µονώσεις, πόρτες και παράθυρα. 

iv. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά όπως καλώδια και συσκευές επικοινωνίας. 

v. Επιπλώσεις όπως έπιπλα, καρπέτα, κουρτίνες, έπιπλα γραφείου και  

                  καλύµµατα τοίχων. 

vi. Καταναλωτικά όπως τσάντες, παιχνίδια, εργαλεία κήπων και εξοπλισµός  

                  εργαστηρίων. 

vii. Βιοµηχανία. 

viii. Θερµοκήπια. Σηµειώνεται εδώ το πανελλήνιο δίκτυο που έχει αναπτυχθεί 

µε έδρα την Κρήτη για την συλλογή των χρησιµοποιηµένων καλυµµάτων των 

θερµοκηπίων από ΡΕ, τα οποία οδηγούνται στην Κρήτη όπου και ανακυκλώνονται 

από τοπική βιοµηχανία. 

Τέλος, προϊόντα από ανακυκλωµένο ΡΕΤ είναι διάφορα υποβοηθητικά υλικά για 

επιστρώσεις και επενδύσεις, σχοινιά και σπάγκοι, γεωϋφάσµατα και διαµορφωµένα  

πλαστικά, ενώ προϊόντα από ανακυκλωµένο HDPE είναι οι διάφορες βιοµηχανικές 

επιστρώσεις δαπέδων, δεξαµενές και κάδοι, γλάστρες. 

Στην εικόνα 5 φαίνονται οι δυνατότητες διαχείρισης των πλαστικών 

απορριµµάτων: 
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Εικόνα 5: ∆υνατότητες διαχείρισης των πλαστικών απορριµµάτων  

Πηγή: ∆ήµος Θεσσαλονίκης, 2009 

3.4 Συνεργαζόµενοι φορείς στην ανακύκλωση του ∆.Θ. 

Ο κυριότερος συνεργαζόµενος φορέας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, είναι η εταιρεία 

Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. Πρόκειται για έναν φορέα ο οποίος αναλαµβάνει την 

οργάνωση και τη λειτουργία του συλλογικού συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης 

των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Α.Η.Η.Ε.) στην Ελλάδα. 

Στις παραγράφους που ακολουθούν θα µελετήσουµε την περίπτωση της 

συγκεκριµένης εταιρείας. 

 

3.4.1 Η εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. 
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Η εταιρία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. είναι ο εγκεκριµένος φορέας  (Απόφαση 

του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε αριθµό 105134/10.06.2004 - ΦΕΚ 905Β/17.06.2004), για 

τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης των 

Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα. Η 

Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε είναι εταιρία µη επενδυτικού χαρακτήρα και µη 

επιδίωξης κερδών και έχει χαρακτήρα οργανωτικό και ελεγκτικό. Η εταιρεία 

λειτουργεί µε µη – επενδυτικό χαρακτήρα και µε βάση την αρχή της µη επιδίωξης 

κερδών. Το αντικείµενο του συστήµατος είναι: 

a. Η οργάνωση και λειτουργία συλλογικού συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης 

αποβλήτων, ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (συλλογή, 

µεταφορά, επεξεργασία Α.Η.Η.Ε. και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης), 

b. Η εξασφάλιση της δυνατότητας προσχώρησης µέσω συµβάσεων στο Συλλογικό 

Σύστηµα των υπόχρεων διαχειριστών ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού, 

c. Η εξασφάλιση της συνεργασίας µέσω συµβάσεων των Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, 

d. Τον αποτελεσµατικό έλεγχο του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης των 

Α.Η.Η.Ε. και  

e. Η ανάληψη της ευθύνης για την εναλλακτική διαχείριση των Α.Η.Η.Ε.  

(Πουλόπουλος Π., (2009), www.ecotec.gr, [21.11.2009]). 

Στην ουσία έχει χαρακτήρα εκχώρησης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας και λειτουργεί µέσα 

στο πλαίσιο των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι οποίες έχουν µεταφερθεί 

στο Ελληνικό ∆ίκαιο.  

Η συµµετοχή στην Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις 

που παράγουν, εισάγουν και µεταπωλούν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό, την 

απαλλαγή τους από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σχετικά µε την Εναλλακτική 

∆ιαχείριση των Α.Η.Η.Ε. (δηλαδή την συλλογή, µεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, 

διαχωρισµό, επεξεργασία και ανάκτηση ενέργειας) που τους επιβάλλει ο Νόµος  

2939/2001 και το Προεδρικό ∆ιάταγµα 117/2004, εγκεκριµένο από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η 

εταιρεία είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001:2000. 

 
3.4.2 Σκοποί – Στόχοι –Άξονες δράσης της εταιρείας 

Αντικείµενο της εταιρείας είναι η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού δηλαδή οι εργασίες συλλογής, παραλαβής,  

µεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιµοποίησης και αξιοποίησης 
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(ανακύκλωσης και ανάκτησης ενέργειας) των ΑΗΗΕ ή/και των κατασκευαστικών 

τους στοιχείων και των συναρµολογηµένων µερών αυτών (συµπεριλαµβανοµένων και 

των αναλώσιµων), ώστε µετά την επαναχρησιµοποίηση ή επεξεργασία τους 

αντίστοιχα, να επιστρέφουν στο ρεύµα της αγοράς. Περαιτέρω, στόχος της εταιρείας 

ο οποίος προδιαγράφεται µέσα από τις δραστηριότητές της είναι η προστασία του 

περιβάλλοντος, η εξοικονόµηση ενέργειας και φυσικών πόρων, η µείωση του όγκου 

των απορριµµάτων και συνεπώς η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής. 

Στους στόχους της εταιρείας συµπεριλαµβάνονται και συγκεκριµένα ποσοστά ως 

προς το βαθµό αξιοποίησης, καθώς και επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης των 

ΑΗΗΕ, που κυµαίνονται από 50% έως 80% κατ’ ελάχιστον, του µέσου βάρους ανά 

συσκευή (ανάλογα µε την κατηγορία του εξοπλισµού). Ο µεσοσταθµικός 

συντελεστής επεξεργασίας, για όλες τις κατηγορίες ΑΗΗΕ, έχει φτάσει σήµερα το 

82,62% (Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., (2009), www.electrocycle.gr, [21.11.2009]). 

 

Οι άξονες δράσεις της εταιρείας είναι να: 

-  Ενηµερώνει τους υπόχρεους παραγωγούς για τις συµβατικές τους υποχρεώσεις και 

τη διαδικασία προσχώρησή τους στο συλλογικό σύστηµα. 

-  Αναπτύσσει την εσωτερική οργάνωση της εταιρίας. 

-  ∆ηµιουργεί τις απαιτούµενες υποδοµές για συλλογή και επεξεργασία, ήτοι:  

• ∆ίκτυο συλλογής ΑΗΗΕ σε Πανελλαδικό επίπεδο. Το δίκτυο αναπτύσσεται 

µέσω ∆ήµων  και λιανοπωλητών ως επίσης και συνεργατών που επιθυµούν να γίνουν 

πρωτογενή σηµεία συλλογής. 

•  ∆ίκτυο µεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ. Η εταιρεία είναι 

ήδη συµβεβληµένη µε σχεδόν όλες τις αδειοδοτηµένες εταιρείες µεταφοράς ΑΗΗΕ. 

• Μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ. Η εν λόγω εταιρεία έχει συνάψει σύµβαση 

συνεργασίας µε 9 µονάδες επεξεργασίας που βρίσκονται ή πρόκειται να τεθούν σε 

λειτουργία (Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., (2009), www.electrocycle.gr, 

[21.11.2009]). 

Επιπλέον η Ανακύκλωση Συσκευών έχει προχωρήσει σε ένα εκτεταµένο 

πρόγραµµα ενηµέρωσης των ∆ήµων. Στους συµβεβληµένους ∆ήµους οι οποίοι της 

έχουν εκχωρήσει χώρο, η εταιρεία έχει τοποθετήσει container (σηµείο συλλογής). 
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Στους ∆ήµους αυτούς το σύστηµα, το οποίο χρησιµοποιεί η εν λόγω εταιρεία, µε τη 

βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης ενηµερώνει τους δηµότες. 

 
Το έργο της «Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε.» 
 

Το 2008 η εταιρεία κατάφερε να συγκεντρώσει, να επεξεργαστεί και να 

ανακυκλώσει 47.141 τόνους «παροπλισµένων» ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών, υπερκαλύπτοντας τον εθνικό στόχο που είχε τεθεί. Όπως όλα δείχνουν ο 

αριθµός αυτός θα ξεπεραστεί και µάλιστα µε σχετική ευκολία το 2009, καθώς ήδη 

έως τον περασµένο Μάιο ανακυκλώθηκαν περισσότεροι από 25.000 τόνοι (ποσοστό 

µεγαλύτερο του 50% σε σύγκριση µε πέρσι)  (Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., (2009), 

www.electrocycle.gr, [21.11.2009]). 

Σε αυτό σηµαντικό ρόλο έπαιξε τόσο η µεγάλη αύξηση των σηµείων συλλογής 

(6.262 από 5.378 σηµεία το 2008), αλλά και η επέκταση της συνεργασίας µε ακόµη 

περισσότερους δήµους της χώρας (456 έως σήµερα). Το 2008 ανακυκλώθηκαν 

2.326.677 συσκευές όλων των κατηγοριών. 

Συγκεκριµένα:  

Μεγάλες οικιακές συσκευές  

(ψυγεία, κλιµατιστικά, πλυντήρια κουζίνας κλπ.) 

 

833.342 

Μικρές οικιακές συσκευές  

(µίξερ, καφετιέρες, τοστιέρες, σκούπες κλπ.) 

 

310.426 

Εξοπλισµός υψηλής τεχνολογίας (πληροφορική - 

τηλεπικοινωνίες)  

(οθόνες Η/Υ, τερµατικά, laptops, κινητά, 

φωτοτυπικά κλπ.) 

 

555.032 

Εξοπλισµός ήχου – εικόνας (καταναλωτικά είδη)  

(τηλεοράσεις, Hi-Fi, DVD, VIDEO, ραδιόφωνα 

κ.λπ.) 

 

258.045 

Φωτιστικά και λαµπτήρες 85.823 
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Ηλεκτρικά – Ηλεκτρονικά εργαλεία  

(ηλεκτρ. τρυπάνια, ραπτοµηχανές κλπ.) 

 

25.299 

Παιχνίδια και εξοπλισµός ψυχαγωγίας  

(ηλεκτρικοί σιδηρόδροµοι, παιχνίδια µπαταρίας, 

διάδροµοι γυµναστικής κλπ.) 

 

3.605 

Ιατρικός εξοπλισµός  

(ηλεκτρ. πιεσόµετρα, αξονικοί τοµογράφοι κλπ.) 

 

242.701 

Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου  

(ανιχνευτές καπνού, ηλεκτρ. ζυγαριές κλπ) 

 

8.932 

Αυτόµατοι διανοµείς  

(χρηµάτων, ποτών, τροφίµων κλπ.) 

 

3.472 

 
Πίνακας 3: Ποσότητες ανακυκλωµένων ηλεκτρικών συσκευών 2008. 

Πηγή: Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., (2009), Available from: 
www.electrocycle.gr, Accessed [21.11.2009] 

 
Ταυτόχρονα η «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» αύξησε και τις συνεργασίες της µε 

µερικές από τις µεγαλύτερες εταιρείες µεταφορών (26 από 14 το 2008), ενώ ήδη 

συνεργάζεται και µε εταιρείες για προσωρινή αποθήκευση και διασυνοριακή 

µεταφορά στο Βέλγιο, λαµπτήρων οικονοµίας και φθορισµού. Για την καλύτερη και 

παραγωγικότερη λειτουργία του συστήµατος ανακύκλωσης ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών συσκευών η «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» διαθέτει: 

· 6 Κέντρα Ταξινόµησης  

· 3 Κέντρα Προσωρινής Αποθήκευσης 

· 8 Μονάδες Επεξεργασίας, κατανεµηµένες χωροταξικά σε όλη τη χώρα, ενώ µέχρι το 

τέλος του 2009 θα λειτουργήσει µία επιπλέον µονάδα   επεξεργασίας.  

Εθνικός και κοινοτικός στόχος της εταιρίας για την Ελλάδα, είναι να συλλέγει 

κατά µέσο όρο 4 κιλά Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 

(Α.Η.Η.Ε) οικιακής προέλευσης ανά κάτοικο, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 44.000 

τόνους ανά έτος. Ο Πρόεδρος της «Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε.», Ελευθέριος 

Ελευθεράκης δηλώνει: «Θα πρέπει να ενεργοποιηθούν ουσιαστικά οι θεσµικοί φορείς 
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της συλλογής. Θα πρέπει, δηλαδή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση να συνεργαστεί 

ουσιαστικά και να προωθήσει το έργο της συλλογής Α.Η.Η.Ε. προς ανακύκλωση. 

Επίσης, οι λιανοπωλητές να παραλαµβάνουν από το σπίτι την παλαιά συσκευή που 

αντικαθίσταται µε νέα και να υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση για απαγόρευση 

απόρριψης παλαιών συσκευών στα πεζοδρόµια». ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 

«Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε.»,  Αλέξανδρος Αλούκος συµπληρώνει: «Η 

ανακύκλωση συσκευών είναι µια εύκολη πρακτική που µπορεί να ενταχθεί στη 

ρουτίνα της καθηµερινότητας. Όµως, για να επιτύχουµε την ενεργό συµµετοχή του 

πολίτη, χρειάζεται συνεχής επένδυση στην ενηµέρωση. Χρειάζεται να ενθαρρύνουµε 

τον πολίτη, καταδεικνύοντας τους τρόπους που µπορεί να ανακυκλώσει, αλλά και 

διαβεβαιώνοντάς τον ότι η προσπάθειά του είναι αποτελεσµατική, συλλέγοντας και 

αξιοποιώντας τις πρώτες ύλες που προκύπτουν από τις παλιές του συσκευές» 

(Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., (2009), www.electrocycle.gr, [21.11.2009]). 

 

Ανακύκλωση κλιµατιστικών 

Η «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» είναι ο µοναδικός φορέας πιστοποίησης 

απόσυρσης των κλιµατιστικών προκειµένου αυτά να µην καταλήξουν στα 

χαλυβουργεία, αλλά να ανακυκλωθούν µε όρους και προϋποθέσεις προστασίας του 

περιβάλλοντος, έπειτα από την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για 

την αντικατάστασή τους.   

Και αυτό γιατί πολλά από τα παλιά κλιµατιστικά χρησιµοποιούν σαν ψυκτικό   

υγρό το φρέον που αν αφεθεί στην τύχη του τότε δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα  

στην τρύπα του όζοντος. ‘Έτσι η εταιρεία αναλαµβάνει και την απόσυρση των 55.000 

περίπου ενεργοβόρων κλιµατιστικών που θα αποσυρθούν από τα σπίτια, στο πλαίσιο 

του προγράµµατός της. «Σύµφωνα µε το σχέδιο µας τα κλιµατιστικά θα προωθούνται  

σε εξειδικευµένα  εργοστάσια προς ανακύκλωση µε σεβασµό στο περιβάλλον και 

στους καταναλωτές», τόνισε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της «Ανακύκλωσης Συσκευών 

ΑΕ», Αλέξανδρος Αλούκος και συµπλήρωσε: «Σε αυτό το project των υψηλών 

προδιαγραφών η «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο, 

που αφορά όχι µόνο την πιστοποίηση της παραλαβής των αποβλήτων κλιµατιστικών, 

αλλά επιπλέον ελέγχει την ορθότητα όλων των διαδικασιών που θέσπισε το 

Υπουργείο Ανάπτυξης για το συγκεκριµένο πρόγραµµα, ώστε να προχωρήσει η 

πληρωµή της επιδότησης στα καταστήµατα που συµµετέχουν στο πρόγραµµα».  
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3.4.3 Κατηγορίες προϊόντων 

Η εταιρεία αναλαµβάνει την ανακύκλωση µιας µεγάλης γκάµας προϊόντων µεταξύ 

των οποίων είναι: 

 

Μεγάλες Οικιακές Συσκευές 

Στις µεγάλες οικιακές συσκευές περιλαµβάνονται: µεγάλες συσκευές ψύξης, 

ψυγεία, καταψύκτες, άλλες µεγάλες συσκευές χρησιµοποιούµενες για ψύξη, 

διατήρηση και αποθήκευση τροφίµων, πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια ρούχων, 

πλυντήρια πιάτων, συσκευές µαγειρικής, ηλεκτρικές κουζίνες, ηλεκτρικά µάτια, 

φούρνοι µικροκυµάτων,  άλλες µεγάλες συσκευές χρησιµοποιούµενες για µαγείρεµα 

και άλλες επεξεργασίες τροφίµων, ηλεκτρικές θερµάστρες, ηλεκτρικά θερµαντικά 

σώµατα (ηλεκτρικά καλοριφέρ), άλλες µεγάλες συσκευές χρησιµοποιούµενες για 

θέρµανση χώρων, κρεβατιών, καθισµάτων, ηλεκτρικοί ανεµιστήρες, συσκευές 

κλιµατισµού καθώς και άλλα είδη εξοπλισµού αερισµού, απαγωγής αερίων και 

κλιµατισµού. 

 

Μικρές Οικιακές Συσκευές 

Λέγοντας µικρές οικιακές συσκευές εννοούµε: ηλεκτρικές σκούπες, σκούπες 

χαλιών, άλλες συσκευές καθαριότητας, συσκευές χρησιµοποιούµενες για ράψιµο, 

πλέξιµο, ύφανση και άλλες κλωστοϋφαντουργικές εργασίες, ηλεκτρικά σίδερα και 

άλλες συσκευές για το σιδέρωµα, το µαγγάνισµα και εν γένει τη φροντίδα των  

ρούχων, φρυγανιέρες, συσκευές τηγανίσµατος (φριτέζες), µύλοι, καφετιέρες και 

συσκευές ανοίγµατος ή σφραγίσµατος περιεκτών ή συσκευασιών, ηλεκτρικά 

µαχαίρια, συσκευές κοπής και στεγνώµατος µαλλιών, βουρτσίσµατος δοντιών, 

ξυρίσµατος, µασάζ και άλλες συσκευές περιποίησης του σώµατος, ρολόγια και 

εξοπλισµός µέτρησης, αναγραφής ή καταγραφής χρόνου, καθώς και ζυγαριές. 

 

Εξοπλισµοί πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

Στους εξοπλισµούς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών περιλαµβάνονται: µεγάλοι 

υπολογιστές (mainframes), µεσαίοι υπολογιστές (mini computers), µονάδες 

εκτύπωσης, συστήµατα προσωπικών υπολογιστών, προσωπικοί υπολογιστές 

(συµπεριλαµβανοµένων των κεντρικών µονάδων επεξεργασίας (CPU), των 

ποντικιών, των οθονών και των πληκτρολογίων), φορητοί υπολογιστές (lap-top) 

(συµπεριλαµβανοµένων των CPU, των ποντικιών, των οθονών και των 
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πληκτρολογίων), υπολογιστές τσέπης (notebook), υπολογιστές χειρός (notepad), 

εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 

γραφοµηχανές, αριθµοµηχανές τσέπης και επιτραπέζιες, και άλλα προϊόντα και είδη 

εξοπλισµού για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, παρουσίαση ή διαβίβαση 

πληροφοριών µε ηλεκτρονικά µέσα, τερµατικά και συστήµατα χρηστών, συσκευές 

τηλεοµοιοτυπίας (Φαξ), τηλέτυπα, τηλέφωνα, ασύρµατα τηλέφωνα, κινητά 

τηλέφωνα, συστήµατα τηλεφωνητών, καθώς και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισµού 

για τη µετάδοση ήχου, εικόνων ή άλλων πληροφοριών µε τηλεπικοινωνιακά µέσα. 

Καταναλωτικά Είδη 

Λέγοντας καταναλωτικά είδη εννοούµε: ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, κάµερες 

µαγνητοσκόπησης (βιντεοκάµερες), µαγνητοσκόπια (συσκευές αναπαραγωγής 

εικόνας), συσκευές ηχογράφησης υψηλής πιστότητας, ενισχυτές ήχου, µουσικά 

όργανα και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισµού για την εγγραφή ή αναπαραγωγή 

ήχου ή εικόνων, συµπεριλαµβανοµένων των σηµάτων ή άλλων τεχνολογιών διανοµής 

ήχου και εικόνας µε άλλα πλην των τηλεπικοινωνιακών µέσα. 

 

Φωτιστικά Είδη 

Σε αυτήν την κατηγορία συµπεριλαµβάνονται: φωτιστικά για λαµπτήρες 

φθορισµού πλην των οικιακών φωτιστικών σωµάτων, ευθείς λαµπτήρες φθορισµού, 

λαµπτήρες φθορισµού µικρών διαστάσεων, λαµπτήρες εκκενώσεως υψηλής έντασης, 

συµπεριλαµβανοµένων των λαµπτήρων νατρίου υψηλής πίεσης και των λαµπτήρων 

αλογονούχων µετάλλων, λαµπτήρες νατρίου χαµηλής πίεσης, άλλος φωτιστικός  

εξοπλισµός και εξοπλισµός προβολής ή ελέγχου του φωτός πλην των λαµπτήρων 

πυράκτωσης. 

Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουµένων της µεγάλης κλίµακας 

σταθερών βιοµηχανικών εργαλείων) 

Πρόκειται για: τρυπάνια, πριόνια, ραπτοµηχανές, Εξοπλισµός για την τόρνευση, 

τη λείανση, την επίστρωση, το τρόχισµα, το πριόνισµα, το κόψιµο, τον τεµαχισµό, τη 

διάτµηση, τη διάτρηση, τη διάνοιξη οπών, τη µορφοποίηση, την κύρτωση και άλλες 

παρόµοιες επεξεργασίες ξύλου, µετάλλου και άλλων υλικών, εργαλεία για τη 

στερέωση µε βίδες, καρφιά ή κοινωµάτια και την αφαίρεσή τους και για παρόµοιες 

χρήσεις, εργαλεία για συγκολλήσεις εν γένει και παρόµοιες χρήσεις, εξοπλισµός 
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ψεκασµού, επάλειψης, διασποράς ή άλλης επεξεργασίας υγρών ή αέριων ουσιών µε 

άλλα µέσα και τέλος εργαλεία κοπής χόρτου ή άλλων εργασιών κηπουρικής. 

 

Παιχνίδια και εξοπλισµός ψυχαγωγίας και αθλητισµού 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν: ηλεκτρικά τραίνα ή αυτοκινητοδρόµια, φορητές 

κονσόλες βίντεο παιχνιδιών, βιντεοπαιχνίδια, υπολογιστές για ποδηλασία, 

καταδύσεις, τρέξιµο, κωπηλασία, κλπ., αθλητικός εξοπλισµός µε ηλεκτρικά ή 

ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία και κερµατοδέκτες τυχερών παιχνιδιών. 

 

Ιατροτεχνικά προϊόντα (εξαιρουµένων των εµφυτεύσιµων και µολυσµένων) 

Στα ιατροτεχνικά προϊόντα περιλαµβάνονται: ακτινοθεραπευτικός εξοπλισµός, 

καρδιολογικός εξοπλισµός, συσκευές αιµοκάθαρσης, συσκευές πνευµονικής 

οξυγόνωσης, εξοπλισµός πυρηνικής ιατρικής, ιατρικός εξοπλισµός για in-vitro 

διάγνωση, συσκευές ανάλυσης, καταψύκτες, τεστ γονιµοποίησης, καθώς και άλλες 

συσκευές για την ανίχνευση, την πρόληψη, την παρακολούθηση, την αντιµετώπιση ή 

την ανακούφιση ασθενειών, σωµατικών βλαβών και αναπηριών. 

 

Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 

Η προτελευταία κατηγορία αναφέρεται σε: ανιχνευτές καπνού, συσκευές 

θερµορύθµισης, θερµοστάτες, συσκευές µέτρησης, ζύγισης η προσαρµογής για 

οικιακή η εργαστηριακή χρήση, καθώς και άλλα όργανα παρακολούθησης και 

ελέγχου χρησιµοποιούµενα σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις (π.χ. σε ταµπλό ελέγχου). 

 

Συσκευές αυτόµατης διανοµής 

Τέλος στις συσκευές αυτόµατης διανοµής περιλαµβάνονται: συσκευές αυτόµατης 

διανοµής θερµών ποτών, συσκευές αυτόµατης διανοµής θερµών ή ψυχρών φιαλών ή 

µεταλλικών δοχείων, συσκευές αυτόµατης διανοµής στερεών προϊόντων, συσκευές 

αυτόµατης διανοµής χρηµάτων, όπως και κάθε είδους συσκευές αυτόµατης διανοµής 

οποιουδήποτε προϊόντος. 

3.4.4 ∆ίκτυο συλλογής 

Η εταιρεία ανακύκλωση συσκευών Α.Ε. µέχρι το Μάιο του 2009 έχει, επίσης, 

αναπτύξει δίκτυο συλλογής 6.262 σηµείων σε όλη την επικράτεια.  
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Συγκεκριµένα, ο αριθµός των container και κάδων στα κύρια σηµεία συλλογής είναι: 

 235 containers σε ∆ήµους (38m3).  

 55 containers σε καταστήµατα διακίνησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού (38m3). 

 1655 δίτροχους πλαστικούς κάδους (240 lt) σε φυλασσόµενα δηµοτικά σηµεία 

  566 σηµεία συλλογής λαµπτήρων. 

 1474 δίτροχους πλαστικούς κάδους (240 lt) σε σχολεία. 

 742 κάδους PLEXI GLASS σε καταστήµατα διακίνησης ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 

 198 container (38m3) σε εταιρείες εµπορίας µετάλλων. 

 Έχει συµβληθεί µε 450 ∆ήµους σε όλη την επικράτεια και µε αυτόν τον τρόπο 

έχει πετύχει πληθυσµιακή κάλυψη της τάξης των 7.500.000 κατοίκων.  

Στο νοµό Θεσσαλονίκης η εταιρεία είναι συµβεβληµένη µε 31 ∆ήµους. Ενδεικτικά 

µπορούµε να αναφέρουµε τους εξής: ∆ήµος Θεσσαλονίκης, Καλαµαριάς,  

Αµπελοκήπων, Καλλιθέας, Ευκαρπίας, Λαγκαδά, Νεάπολης, Ωραιόκαστρου, 

Επανοµής, Εύοσµου, Θέρµης, Πανοράµατος, Πυλαίας, Τριανδρίας και Χορτιάτη. 

(Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., (2009), www.electrocycle.gr, [21.11.2009]). 

3.5 Το παρόν πληροφοριακό σύστηµα του ∆.Θ. 

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης έχει ένα τµήµα που ασχολείται µε την ανακύκλωση και τα 

γραφεία του στεγάζονται µέσα στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριµένα οι 

εγκαταστάσεις του είναι στην Πύλη 11 του λιµανιού, όπου πληρώνει µίσθωµα στο 

Λιµένα Θεσσαλονίκης (∆ήµος Θεσσαλονίκης 2009). 

Αυτή τη χρονική στιγµή οι κύριες δραστηριότητες της είναι η συγκοµιδή µε τα 

ειδικά απορριµµατοφόρα που διαθέτει, για να ανακυκλώσει τα ακόλουθα είδη: 

� Χαρτί, 

� Πλαστικό, 

� Αλουµίνιο, 

� Γυαλί, 

� Ηλεκτρικές συσκευές / ότι έχει σχέση µε το ρεύµα, 

� Μπαταρίες, 

� Τηγανέλαια, 
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� Λαµπτήρες. 

Στα µελλοντικά του σχέδια έχει προγραµµατίσει τη συγκοµιδή µε ειδικά µέσα των 

ακόλουθων υλικών αγαθών: 

� Μπάζα, 

� Προώθηση λευκού χαρτιού. 

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης απασχολεί µόνο δυο διοικητικούς υπαλλήλους στην 

υπηρεσία της ανακύκλωσης και οι οποίοι κάνουν χρήση του πληροφοριακού 

συστήµατος που διαθέτουν και είναι οι δηµιουργοί του. Πιο συγκεκριµένα το 1999  

µε τη χρήση του περιβάλλοντος του MS-DOS δηµιούργησαν µια βάση δεδοµένου 

µέσω του προγράµµατος DBASE, ώστε να µπορούν να ελέγξουν καλύτερα την  

δουλειά τους και πολύ περισσότερο να µπορούν να παρέχουν πληροφορίες στους 

πελάτες τους ανά πάσα στιγµή τους ζητηθεί. 

Μετά το έτος 2000, αναβαθµίστηκε το περιβάλλον σε WINDOWS XP  που αυτή 

τη στιγµή και χρησιµοποιούν τα προγράµµατα ACCESS και EXCEL.  ∆υστυχώς, τα 

στοιχεία που έχουν περάσει είναι από το έτος 2000 και µετά και αυτό πολύ 

περισσότερο στο τοµέα του χαρτιού  και πολύ λιγότερο στο πλαστικό, στο γυαλί και 

στο αλουµίνιο. (∆ήµος Θεσσαλονίκης 2009). 

Όµως, όλα καταγράφονται  µέχρι και σήµερα, χειρόγραφα σε ειδικά βιβλία που 

διαθέτει  η υπηρεσία. Τα στοιχεία που καταχωρεί από τους πελάτες της είναι τα 

ακόλουθα: 

• Όνοµα πελάτη, 

• Τηλέφωνο και 

• Στοιχεία του ραντεβού (ποσότητα) 

Έτσι µε τη χρήση του πληροφοριακού συστήµατος που χρησιµοποιείται αυτή τη 

στιγµή, γίνεται απλά, γρήγορα, ευέλικτα και αποδοτικά η όλη διεκπεραίωση. 

Κάτι άλλο που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι τα µέσα που χρησιµοποιούνται κατά 

τη διεκπεραίωση είναι  το λιγοστό ασύρµατο δίκτυο που διαθέτει  η υπηρεσία και η 

κινητή τηλεφωνία.  
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Η υπηρεσία του Κέντρου ∆ιαλογής Ανακύκλωσης Υλικών (Κ∆ΑΥ) λειτουργεί 

κατά κύριο λόγο µε ραντεβού, όπου  καταχωρεί όλα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν 

παραπάνω και το κύριο είδος που συλλέγει είναι το χαρτί. Ειδικότερα, το χαρτί 

συλλέγεται και τοποθετείται αρχικά στις εγκαταστάσεις του λιµανιού, έπειτα πηγαίνει 

στο Κέντρο ∆ιαλογής Ανακύκλωσης Υλικών  (Κ∆ΑΥ) Ταγαράδων, µέχρι πρόσφατα 

και τώρα µεταφέρονται στη Μαυροράχη σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και τέλος 

προωθούνται στη Μακεδονική Χαρτοβιοµηχανία Αγίου Αθανασίου, όπου 

ανακυκλώνεται το χαρτί και εισέρχεται ξανά στην αγορά σε διάφορες άλλες µορφές 

της. Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να επισηµανθεί ότι στις περιπτώσεις που υπάρχουν 

µεγάλη ογκώδη πράγµατα, όπως για παράδειγµα έπιπλα, µεγάλα τελάρα κοκ, τα 

αντικείµενα αυτά µεταφέρονται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του ∆ήµου  

Θεσσαλονίκης, που βρίσκονται απέναντι από το κατάστηµα “MAKRO” της 

Θεσσαλονίκης και εκεί µε ειδικά µηχανήµατα που διαθέτει ο δήµος Θεσσαλονίκης,  

θρυµµατίζονται τα αντικείµενα αυτά και έπειτα µεταφέρονται στη Κ∆ΑΥ 

Μαυροράχη και στη συνέχεια στη Μακεδονική Χαρτοβιοµηχανία Αγίου Αθανασίου. 

Στη δηµιουργία και δεύτερου Κέντρου ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών 

(Κ∆ΑΥ) στη Θεσσαλονίκη προχώρησε ο Σύνδεσµος ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης, 

όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρός του, κ. Γιάννης Ζουρνάς, σε συνέχεια της επιτυχούς 

ανάπτυξης του προγράµµατος ανακύκλωσης που εφαρµόστηκε  στη διάρκεια του 

2006 (Ναυτεµπορική, 2007). Σύµφωνα µε τον κ. Ζουρνά, το σύνολο των υλικών για 

ανακύκλωση που είχε συλλέξει ο Σύνδεσµος ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης για το 

2006 υπερβαίνει το άθροισµα των ανακυκλούµενων ποσοτήτων όλων των άλλων 

Κέντρων ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών στην Ελλάδα, καθώς άγγιξε τους 7.000 

τόνους χαρτί, αλουµίνιο, πλαστικό και γυαλί, ποσότητα αυξηµένη κατά περίπτωση 

800 τόνους σε σχέση µε το 2005. Παρ’ όλα ταύτα ο πρόεδρος του Συνδέσµου ΟΤΑ 

Μείζονος Θεσσαλονίκης, πρότεινε στο εξής η χρηµατοδότηση για την ανακύκλωση 

να δίνεται µε βάση το τονάζ, το σύνολο δηλαδή των ανακυκλούµενων υλικών που 

συλλέγει κάθε δήµος, καθώς επί του παρόντος τα 5/6 των δαπανών της ανακύκλωσης 

επιβαρύνουν τους ώµους των δηµάρχων. Σε ότι αφορά στο τρίτο Κ∆ΑΥ, σύµφωνα µε 

τον κ. Ζουρνά θα λάβει «σάρκα και οστά» σε ιδιόκτητη έκταση 100 στρεµµάτων στο 

∆ήµο Ευκαρπίας, κοντά στο βιοµηχανικό συγκρότηµα ΤΙΤΑΝ, βρίσκονται ήδη σε 

εξέλιξη οι µελέτες. 
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Εικόνα 4: Κέντρο διαλογής χαρτιού στο Καλαµάκι Ταγαράδων  

Πηγή: Πανταζής, 2002 

 

Εικόνα 5: Πρότυπο κέντρο διαλογής  

Πηγή: Εταιρεία ΚΑΜΕΧ 
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Στο τοµέα του γυαλιού ο ∆ήµος δεν ασχολείται µε ραντεβού, παρά µόνο µε τη 

συγκοµιδή µε τα ειδικά απορριµµατοφόρα που διαθέτει ανά οικοδοµικό τετράγωνο. 

Τα γυάλινα µπουκάλια που συλλέγει, στέλνονται σε ειδικές εγκαταστάσεις και από 

εκεί προωθούνται προς ανακύκλωση στη Βουλγαρία που έχει υπογραφεί µε ειδική 

συµφωνία. 

Κάτι άλλο εξίσου σηµαντικό και πρέπει να αναφερθεί είναι ότι το είδος του 

«πλαστικού» ήταν στο πρόγραµµα το έτος 2007 να ξεκινήσει η συγκοµιδή και η 

ανακύκλωση , αλλά ακόµη δεν έχει εφαρµοσθεί. 

Επίσης πρέπει να σηµειωθεί και το θέµα των ηλεκτρικών συσκευών που έχει γίνει 

προσπάθεια για ανακύκλωση. Σηµειωτέων, ο δήµος Θεσσαλονίκης είναι µόνος σε 

όλη την Ελλάδα που έχει συγκεντρώσει τη  µεγαλύτερη ποσότητα ηλεκτρικών 

συσκευών προς ανακύκλωση που ανέρχεται στους 250 τόνους και αυτές προωθούνται 

σε εργοστάσιο της Λάρισας που ασχολείται µε το θέµα της ανακύκλωσης.  

Τέλος πρέπει να αναφερθεί  και το θέµα των λαµπτήρων που γίνεται προσπάθεια 

για ανακύκλωση  και έχει εφαρµοσθεί και µάλιστα σε µεγάλο βαθµό. Η συγκέντρωση 

των λαµπτήρων γίνονται σε ειδικές εγκαταστάσεις στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης και 

ειδικότερα σε ειδικές αποθήκες της «polyeco». Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 

αποθήκευση είναι πολύ περισσότερο επικίνδυνη από ότι η µεταφορά τους. Πιο 

συγκεκριµένα βγάζουν την πούδρα που έχει µέσα ο λαµπτήρας και αυτό το υλικό 

διοχετεύεται σε άλλη χρήση. Όλη η διαδικασία της ανακύκλωσης πραγµατοποιείται 

σε ειδικό εργοστάσιο στο Βέλγιο «INTERWELL» που έχει συνάψει σύµβαση έργου 

ο δήµος Θεσσαλονίκης µε ειδικό διαγωνισµό. Επίσης ανακυκλώνονται οι λαµπτήρες 

που υπάρχουν στις εθνικές  οδούς, όπου είναι ειδικοί λαµπτήρες και εργολάβος αυτής 

είναι η SIEMENS. Ο δήµος Θεσσαλονίκης έχει συγκεντρώσει τη µεγαλύτερη 

ποσότητα λαµπτήρων σε όλη την Ελλάδα,  2 τόνους, εν αντιθέσει ο δήµος του Βόλου 

έχει συγκεντρώσει µόνο 700 κιλά (∆ήµος Θεσσαλονίκης, 2009). 

Τα µέρη από τα οποία συλλέγει απορρίµµατα προς ανακύκλωση αυτή τη στιγµή ο 

∆.Θ. είναι τα ακόλουθα: 

� Αποθήκη 

� Βιβλιοδετείο 
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� Βιβλιοπωλείο 

� Βιοτεχνία 

� Γραφεία 

� Γυµναστήρια 

� Εκκλησία 

� Επιµελητήρια 

� Εστιατόρια 

� Εταιρείες 

� Εφηµερίδες 

� ∆ιάφοροι ιδιώτες 

� Καταστήµατα 

� Κλινικές 

� Νοσοκοµεία 

� Ξενοδοχεία 

� Οργανισµοί 

� Παιδικοί σταθµοί 

� Περιοδικά 

� Προπό 

� Ραδιόφωνο 

� Σούπερ µάρκετ 

� Σύλλογοι 

� Σχολεία 

� Σχολές 

� Σωµατεία 

� Τηλεόραση 

� Τράπεζες 

� Τυπογραφεία 

� Φροντιστήριο 

� Φωτοτυπία και 

� Χρηµατιστηριακές εταιρείες. 

Ο υπάλληλος του δήµου έχει δηµιουργήσει στο πρόγραµµα ACCESS ένα πίνακα 
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Εικόνα 6 . 

Και εκεί κάνει διάφορα ερωτήµατα  

 

Εικόνα 7. 
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 Ένα ερώτηµα θα µπορούσε να είναι άθροισµα κιλών χαρτιού για παράδειγµα το 

έτος 2008 ανά κατάστηµα της τράπεζας Πειραιώς.  

 

Εικόνα 8. 

Ένα άλλο ερώτηµα θα µπορούσε να είναι  η «ποιότητα» 

 

Εικόνα 9. 
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Επίσης ένα άλλο ερώτηµα είναι οι κατηγορίες του χαρτιού που διαθέτει ο ∆ήµος 
Θεσσαλονίκης. 

 

Εικόνα 10. 

Μια άλλη εξόρυξη πληροφορίας από το πρόγραµµα αυτό είναι το πώς γίνεται η 

αποκοµιδή. 
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Εικόνα 11. 

Οι υπάλληλοι του δήµου Θεσσαλονίκης πέρα από την ACCESS χρησιµοποιούν 

και το EXCEL, όσον αφορά τα ζυγολόγια. Εδώ έχουµε ένα ηµερήσιο δελτίο 

συλλογής χαρτιού, όπου αναγράφονται τα πάντα µε λεπτοµέρεια, όπως το βάρος του 

οχήµατος, το µικτό, το απόβαρο και το καθαρό βάρος, το όνοµα του υπαλλήλου που 

έχει εκτελέσει το δροµολόγιο καθώς και τον αριθµό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΟΥ 

∆ΕΥΤΕΡΑ 31/8/2009 

ΣΥΝΟΛΟ : 27170 Kgr 

Α/Α ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΒΑΡΟ ΚΑΘΑΡΟ ΟΝΟΜΑ Ο∆ΗΓΟΥ ΑΡ.ΑΥΤ/ΤΟΥ 

1 17480 11580 5900 ∆Α∆ΑΛΑΣ 570 

2 16650 11140 5510 ΠΟΥΡΣΑΝΙ∆ΗΣ 1860 

3 17200 11580 5620 ΕΥΤΗΡΙΑ∆ΗΣ 570 

4 11700 9200 2500 ΓΚΙΩΡΓΚΗΣ 578 
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5 11570 9200 2370 ΚΟΥΣΙΝΑΣ 578 

6 17430 12160 5270 ΚΟΥΣΙΝΑΣ 423 

Πίνακας 4: Ηµερήσιο ∆ελτίο Συλλογής Χάρτου 
Πηγή: ∆ήµος Θεσσαλονίκης, 2009 

Επίσης ο υπολογισµός γίνεται  στο EXCEL για το µηνιαίο δελτίο συλλογής 

χαρτιού για παράδειγµα το µήνα Ιούνιο του 2009. 

ΜΗΝΙΑΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΟΥ 
ΜΗΝΑΣ : ΙΟΥΝΙΟΣ  2009 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΑΡΟΣ ( kgr) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΑΡΟΣ (kgr) 

1/6/2009 36090 16/6/2009 26520 
2/6/2009 35520 17/6/2009 26090 
3/6/2009 21760 18/6/2009 26650 
4/6/2009 24860 19/6/2009 31400 
5/6/2009 31820 20/6/2009 4850 
6/6/2009 2800 21/6/2009 6420 
7/6/2009 0 22/6/2009 38070 
8/6/2009 3230 23/6/2009 27810 
9/6/2009 35390 24/6/2009 32150 
10/6/2009 27360 25/6/2009 31520 
11/6/2009 28320 26/6/2009 28580 
12/6/2009 34640 27/6/2009 0 
13/6/2009 10550 28/6/2009 8100 
14/6/2009 10880 29/6/2009 38810 
15/6/2009 21720 30/6/2009 24440 

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΥΝΟΛΟ 
Α'  15ΜΕΡΟΥ 324940 Β'  15ΜΕΡΟΥ 351410 

ΓΕΝΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ 676350 ΜΟ 24155 

 

 

Πίνακας 5: Μηνιαίο ∆ελτίο Συλλογής Χάρτου. 
Πηγή: ∆ήµος Θεσσαλονίκης, 2009 

 

Καθώς και για το ετήσιο δελτίο συλλογής χαρτιού για παράδειγµα το έτος 2008. 
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ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΟΥ 

ΕΤΟΣ 2008 

ΜΗΝΑΣ  ΒΑΡΟΣ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 588090 kgr 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 612550 kgr 
ΜΑΡΤΙΟΣ 642560 kgr 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 670930 kgr 
ΜΑΙΟΣ 591940 kgr 
ΙΟΥΝΙΟΣ 676350 kgr 
ΙΟΥΛΙΟΣ 605540 kgr 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 437280 kgr 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 672360 kgr 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 712990 kgr 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 621050 kgr 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 668290 kgr 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΟΥΣ 2008 7499930 kgr  

Πίνακας 6: Ετήσιο ∆ελτίο Συλλογής Χάρτου. 
Πηγή: ∆ήµος Θεσσαλονίκης, 2009 

Όπως και τα γραφήµατα γίνονται στο EXCEL έτσι ώστε ο υπεύθυνος της 

υπηρεσίας, να έχει και οπτική άποψη για την πορεία της ανακύκλωσης του χαρτιού. 
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Εικόνα 12: Συγκριτικό Ανακύκλωσης Χάρτου 2000 – 2009 
Πηγή: ∆ήµος Θεσσαλονίκης, 2009 

Όπως επίσης και το συγκριτικό των κιλών που διακινήθηκαν κατά τα έτη του 

2000-2009. 

 Εικόνα 13: Συγκριτικό Συνόλου Κιλών 2000 – 2009 

Πηγή: ∆ήµος Θεσσαλονίκης, 2009 

Ακόµη υπολογίζεται και το µέσο όρο των µηνών για να δούνε το πώς κινήθηκε το 

χαρτί προς ανακύκλωση 
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Εικόνα 14: Συγκριτικό Μέσου Όρου Μηνών 2000 – 2009 
Πηγή: ∆ήµος Θεσσαλονίκης, 2009 

Μια γεύση από  το περιβάλλον του WINDOWS XP σχετικά µε τα ζυγολόγια 
χαρτιού, αποτελούν οι ακόλουθες εικόνες: 

 

 
Εικόνα 15: Ζυγολόγια Χάρτου 1999 – 2008 

Πηγή: ∆ήµος Θεσσαλονίκης, 2009 
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Εικόνα 16: Ζυγολόγια 2008 
 Πηγή: ∆ήµος Θεσσαλονίκης, 2009 

Κάτι άλλο που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι ο υπάλληλος καταχωρεί ανά µήνα 

και για κάθε µέρα τι βάρος χαρτιού έχει συλλέξει από τα ραντεβού των πελατών του  

και αυτό για καλύτερη οπτική εικόνα το προβάλλει ανά 15/µερο. 

ΜΗΝΑΣ : ΜΑΙΟΣ  2009 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΒΑΡΟΣ ( 

kgr ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΒΑΡΟΣ ( 

kgr ) 

1/5/2009 0 17/5/2009 5820 
2/5/2009 1960 18/5/2009 27080 
3/5/2009 3560 19/5/2009 36840 
4/5/2009 25530 20/5/2009 19470 
5/5/2009 22390 21/5/2009 38080 
6/5/2009 37120 22/5/2009 22610 
7/5/2009 20840 23/5/2009 7990 
8/5/2009 22230 24/5/2009 7330 
9/5/2009 3860 25/5/2009 24340 
10/5/2009 10500 26/5/2009 34260 
11/5/2009 17960 27/5/2009 26730 
12/5/2009 27240 28/5/2009 34500 
13/5/2009 28940 29/5/2009 25670 



- 103 - 
 

14/5/2009 27140 30/5/2009 2300 
15/5/2009 19070 31/5/2009 5360 
16/5/2009 5220 

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΥΝΟΛΟ 
Α'  15ΜΕΡΟΥ 273560 Β'  15ΜΕΡΟΥ 318380 

ΓΕΝΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ 591940 ΜΟ 19731 

Πίνακας 7: Βάρος Χάρτου ανά δεκαπενθήµερο. 
Πηγή: ∆ήµος Θεσσαλονίκης, 2009 

Τέλος, µε τη χρήση πάλι του Excel οι εργαζόµενοι έχουν τη δυνατότητα να 

παρακολουθούν την εβδοµαδιαία αποκοµιδή κάδων, για καθένα από τα πέντε 

δηµοτικά διαµερίσµατα του δήµου χωριστά. Για παράδειγµα, για τον µήνα Οκτώβρη 

2009 έχουµε: 

 

Εικόνα 17: Εβδοµαδιαία Αποκοµιδή Κάδων ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων 
Πηγή: ∆ήµος Θεσσαλονίκης, 2009 

 

 

Οµοίως και για τα υπόλοιπα τέσσερα δηµοτικά διαµερίσµατα του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης. 
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3.6 Ανάλυση δυνατοτήτων 

Σε αυτό το σηµείο είναι χρήσιµο να γίνει µια ανάλυση των δυνατοτήτων του 

πληροφοριακού συστήµατος που χρησιµοποιεί ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, καθώς και 

του προτεινόµενου πληροφοριακού συστήµατος στο οποίο θα αναφερθούµε 

εκτενέστερα στο τέταρτο κεφάλαιο. Μέσα από την ανάλυση αυτή απαντάµε στο «αν» 

η δηµιουργία ενός τέτοιου συστήµατος µας ωφελεί ή όχι. Με τον τρόπο αυτό 

προωθούµε ή απορρίπτουµε το σχέδιο. Η ανάλυση αυτή θα γίνει σε τρεις διαστάσεις. 

 
3.6.1 Ανάλυση τεχνικών δυνατοτήτων και απαιτήσεων του 
συστήµατος 

Πριν προβούµε στην ανάλυση του συγκεκριµένου πληροφοριακού συστήµατος, το 

οποίο χρησιµοποιείται στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης, θα ήταν χρήσιµο να αναφέρουµε 

ποιες δυνατότητες και απαιτήσεις χρειάζεται να καλύπτει ένα Π.Σ. έτσι ώστε να 

ανταποκρίνεται όσον το δυνατόν καλύτερα στις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης ή 

του οργανισµού. 

Καταρχήν ένα καλό πληροφοριακό σύστηµα χρειάζεται να ενσωµατώνει τις 

τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία ανάπτυξης λογισµικού και να εκµεταλλεύεται 

όλες τις σύγχρονες µεθόδους σχεδιασµού, ανάλυσης και οργάνωσης των λειτουργιών, 

των δυνατοτήτων και των διαδικασιών ενός ανοικτού πληροφοριακού συστήµατος. 

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να ανταποκρίνεται µε πληρότητα στις απαιτήσεις για ενιαία 

διαχείριση όλων των δεδοµένων του φορέα και να καλύπτει άµεσα και ικανά την 

ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών. Επίσης, πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται 

αξιόπιστα απεριόριστο όγκο δεδοµένων και πληροφοριών, ανεξάρτητα από την πηγή 

προέλευσής τους. Τέλος χρειάζεται να διαθέτει ένα πανίσχυρο σύστηµα ασφάλειας 

για απόλυτο έλεγχο πρόσβασης σε αρχεία δεδοµένων, λειτουργικές εργασίες, 

βοηθητικές εφαρµογές και περιφερειακά. 

Εποµένως στο σηµείο αυτό, πρέπει να εξετάσουµε αν έχει ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης 

την δυνατότητα να ανταπεξέλθει τεχνολογικά, προκειµένου να κατασκευάσει ένα 

τέτοιου µεγέθους σύστηµα. Τα ερωτήµατα τα οποία απαντώνται είναι: 

 

Η οικειότητα µε την εφαρµογή: έχει να κάνει µε το κατά πόσο οι αναλυτές έχουν 

κατανοήσει ή είναι εύκολο να κατανοήσουν την νέα εφαρµογή. 

Η οικειότητα µε την τεχνολογία: έχει να κάνει µε το κατά πόσο είµαστε γνώστες 

της τεχνολογίας που απαιτείται για την υλοποίηση του σχεδίου. 
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Το µέγεθος της εφαρµογής:  µας δίνει µια εικόνα του πόσο µεγάλο πρέπει να 

είναι σε µέγεθος το έργο. Ο βαθµός δυσκολίας ενός έργου έχει άµεση σχέση πολλές 

φορές και µε το µέγεθός του.  

 
3.6.2 Ανάλυση οικονοµικών δυνατοτήτων και απαιτήσεων 

Ένα ακόµα κοµµάτι που εµπεριέχεται στην ανάλυση των δυνατοτήτων είναι το 

χρηµατοοικονοµικό µέρος της υλοποίησης. Όπως κάθε επένδυση έτσι και η 

κατασκευή ενός συστήµατος δεσµεύει ένα σύνολο χρηµάτων τα οποία οι επιχειρήσεις 

ευελπιστούν να κερδίσουν µέσα από την σωστή λειτουργία του νέου συστήµατος. Η 

ανάλυση των οικονοµικών δυνατοτήτων αντισταθµίζει το κόστος µε τις εισροές, ώστε 

να εντοπιστεί αν η επένδυση αυτή συµφέρει να γίνει.   

Στο πληροφοριακό σύστηµα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης πρέπει να τονίσουµε ότι 

σκοπός του δεν είναι η πραγµατοποίηση εισροών προς όφελος κάποιας επιχείρησης, 

αλλά καθαρά η καταλληλότερη διαχείριση των απορριµµάτων για την βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών.  

 
3.6.3 Ανάλυση οργανοτικών απαιτήσεων και δυνατοτήτων 

Η ανάλυση αυτή έχει άµεση σχέση µε τις κατηγορίες των χρηστών του 

συστήµατος και την εµπειρία τους πάνω στη χρήση τέτοιων εφαρµογών. Πολλές 

επιχειρήσεις οι οποίες στράφηκαν στην ηλεκτρονική τους οργάνωση δεν είχαν την 

προηγούµενη εµπειρία µε αποτέλεσµα η προσαρµογή τους στα νέα δεδοµένα να 

καθυστερεί.  

Κάτι τέτοιο καθυστερεί και την ουσιαστική αξιολόγηση του συστήµατος, καθώς 

τα αποτελέσµατά του δεν εµφανίζονται σε σύντοµο διάστηµα.  

Στο πληροφοριακό σύστηµα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος 

να αντιµετωπίσουµε ένα παρόµοιο κίνδυνο, καθότι δεν είµαστε βέβαιοι κατά πόσο οι 

υπάλληλοι είναι σε θέση να χρησιµοποιούν τέτοιου είδους τεχνολογίες, δεδοµένου ότι 

µέχρι σήµερα το σύστηµά τους βασίζεται σε χρήση των προγραµµάτων access και 

excel. 
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4.1 Εισαγωγή 

Η κατασκευή ενός πληροφοριακού συστήµατος δεν διαφέρει σε πολλά σηµεία από 

την κατασκευή ενός καταναλωτικού προϊόντος καθώς και αυτό αποτελεί από την 

φύση ένα παραγόµενο προϊόν που απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό. Όπως σε κάθε 

προϊόν, έτσι και σε ένα πληροφοριακό σύστηµα όλα ξεκινούν από την βασική ιδέα η 

οποία περιλαµβάνει τον στόχο και την ανάγκη δηµιουργίας του. Μέσα από αυτήν την 

ιδέα απαντάται το ερώτηµα γιατί να κατασκευάσουµε ένα τέτοιο προϊόν. 

  Σε κάθε γραµµή παραγωγής από τη στιγµή που κριθεί αναγκαία η κατασκευή 

ενός προϊόντος υπάρχουν αντίστοιχες οµάδες οι οποίες ασχολούνται µε την ανάλυση 

των απαιτούµενων εργαλείων και συστατικών που θα συνθέσουν αυτό το προϊόν. Στα 

πληροφοριακά συστήµατα, όπως είδαµε και σε προηγούµενες παραγράφους, η 

ανάλυση ενός συστήµατος είναι αρκετά σηµαντική αφού µέσα από αυτό το στάδιο 

αποσαφηνίζονται αρκετές λεπτοµέρειες που θα απασχολήσουν στα µετέπειτα στάδια. 

 Μετά την ανάλυση των απαιτήσεων ακολουθεί ο σχεδιασµός του προϊόντος έτσι 

ώστε να τεθούν οι διαστάσεις, το σχήµα και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά. Στα 

πληροφοριακά συστήµατα ο σχεδιασµός περιλαµβάνει κάτι αντίστοιχο, καθώς 

δηµιουργεί το µοντέλο το οποίο και πρόκειται να ακολουθηθεί. Το τελευταίο στάδιο, 

είναι αυτό της υλοποίησης κατά το οποίο δηµιουργούνται τα πρώτα πρότυπα 

προϊόντα και είναι έτοιµα να αξιολογηθούν και να διορθωθούν αν αυτό κρίνεται 

αναγκαίο. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω ένα πληροφοριακό σύστηµα είναι και αυτό 

προϊόν ανθρώπινης διεργασίας και ακολουθεί ένα σύνολο σταδίων µέχρι την 

ολοκλήρωσή του. Το σύνολο αυτό ονοµάζεται κύκλος ζωής της ανάπτυξης ενός 

πληροφοριακού συστήµατος (system development life cycle).   

 

4.2 Οφέλη από την εφαρµογή Π.Σ. στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Με την πραγµατική ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών στην λειτουργία των ∆ήµων και των Κοινοτήτων, ωφελείται 

οικονοµικά και κοινωνικά ολόκληρη η τοπική κοινωνία. Συγκεκριµένα:  

� Γίνεται πιο εύκολη και αποτελεσµατική η καθηµερινή δουλειά. 

� ∆ιευκολύνεται και προωθείται η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. 
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� Παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες και βελτιώνεται η επικοινωνία µε τους 

πολίτες. 

� Συµπληρώνονται οι υφιστάµενες υποδοµές και επιπλέον  δηµιουργούνται 

νέες 

� ∆ηµιουργούνται ευκαιρίες για ενεργό συµµετοχή των πολιτών στα τοπικά 

δρώµενα. 

� Εξοικονοµούνται πόροι. 

Ειδικότερα, αν δώσουµε έµφαση τόσο στην λειτουργία, όσο και στην επικοινωνία 

µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων του ∆ήµου µε άλλους ∆ήµους και 

δηµόσιους φορείς, εξασφαλίσουµε: 

�  Ενιαία αντιµετώπιση των θεµάτων και προβληµάτων του ∆ήµου. 

�  Παροχή ολοκληρωµένων πληροφοριών στους αιρετούς πράγµα που θα τους 

βοηθήσει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

� Εξοικονόµηση Πόρων. 

� Μεγαλύτερη έκταση και βάθος ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

� Παροχή υπηρεσιών από πολλά κανάλια επαφής. 

4.3 Απαραίτητα εργαλεία για τη λειτουργία του Π.Σ. 

Μέχρι πρόσφατα οι περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισµοί χρησιµοποιούσαν 

την τεχνολογία της πληροφορικής, οι δε πρώτες για να αποκτήσουν ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα έναντι των κύριων αντιπάλων τους και οι δεύτεροι για να 

διευκολύνουν τις εργασίες τους. Έτσι, εισήγαγαν σε διάφορα επίπεδα την Τ.Π. αλλά 

δεν µετέβαλαν την δοµή της επιχείρησης παρά µόνο µε την προσθήκη ενός ακόµα 

τµήµατος ή διεύθυνσης στις υπόλοιπες (κάτι το οποίο ισχύει και στην περίπτωση του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης όπως αναφέραµε και στο τρίτο κεφάλαιο). 

Στην παράγραφο αυτή θα προσπαθήσουµε να αναλύσουµε τα απαραίτητα 

εργαλεία, που είναι χρήσιµα για την λειτουργία ενός πιο εξελιγµένου πληροφοριακού 

συστήµατος για την ανακύκλωση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριµένα θα 

αναφερθούµε εκτενέστερα στην διαχείριση αυτού του Π.Σ., η οποία περιλαµβάνει: 

την αναδιοργάνωση του ∆ήµου και του λογισµικού, την διαχείριση των µέσων 

πληροφόρησης, την διαδικασία έγκρισης ανάπτυξης ενός Π.Σ., την διαχείριση  

ανάπτυξης Π.Σ. καθώς και τις τεχνικές διαχείρισης διαδικασιών και προϊόντων 

λογισµικού.   
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Αναδιοργάνωση (∆ήµου  – λογισµικού) 
 

Με τον όρο αναδιοργάνωση εννοούµε την επανασχεδίαση του πως δουλεύει ένας 

δηµόσιος φορέας, των διαδικασιών, των µηχανισµών ελέγχων, και γενικότερα την 

ενσωµάτωση και ολοκλήρωση της τεχνολογίας της πληροφορικής στις λειτουργίες 

ενός ∆ήµου. Η αναδιοργάνωση του λογισµικού παράγει πιο σύνθετα πληροφοριακά 

συστήµατα τα οποία αυτοµατοποιούν απηρχαιωµένες διαδικασίες (Hammer and 

Champy, 1993). 

Σαν αναδιοργάνωση λογισµικού θεωρείται κάθε δραστηριότητα που βελτιώνει την 

κατανόηση του λογισµικού από κάποιον τρίτο και/ή βελτιώνει αυτό καθεαυτό το 

λογισµικό. Στον όρο λογισµικό περιλαµβάνεται η ανάλυση, η σχεδίαση, η 

κωδικοποίηση  και όλα τα µέσα τεκµηρίωσης. Ο ορισµός αυτός διαιρεί την 

αναδιοργάνωση του λογισµικού σε δύο τµήµατα. Το πρώτο συνίσταται από τις 

δραστηριότητες που υποστηρίζουν την κατανόηση του προγράµµατος (αναζήτηση 

πληροφοριών, µέτρησης και αντίστροφη σχεδίαση), ενώ  το δεύτερο περιέχει 

δραστηριότητες συνδεόµενες µε την εξέλιξη του λογισµικού όπως επανατεκµηρίωση, 

αναδόµηση και ανακατασκευή των τµηµάτων. 

Όπως συµβαίνει και µε όλους τους ορισµούς νέων επιστηµονικών ορολογιών, έτσι 

και εδώ δεν έχουµε πλήρως αποδεκτούς ορισµούς. Οι Chikofsky and Cross (1990), 

θεωρούν σαν αναδιοργάνωση λογισµικού την εξέταση και µεταβολή ενός 

υφιστάµενου συστήµατος ώστε να επανατοποθετηθεί σε µια νέα µορφή και 

ακολούθως σε ολοκλήρωσή του. Το δίκτυο χρηστών GUIDE (1989) της IBM δέχεται 

σαν αναδιοργάνωση λογισµικού την διαδικασία τροποποίησης των εσωτερικών 

µηχανισµών ή των δοµών δεδοµένων ενός συστήµατος ή προγράµµατος χωρίς να 

µεταβληθεί η λειτουργικότητά του. 

 
Παράγοντες Επιτυχούς Αναδιοργάνωσης 
 

Στη συνέχεια δίνονται έξι παράγοντες επιτυχούς αναδιοργάνωσης µαζί µε τα 

χαρακτηριστικά τους. 

 

 

 
Παράγοντες Επιτυχούς Αναδιοργάνωσης 

Παράγοντες Χαρακτηριστικά 

 Απαιτείται η γνώση των βασικών 
επιχειρηµατικών διεργασιών, του τι ακριβώς 
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Κατανόηση Αναδιοργάνωσης είναι αναδιοργάνωση. ∆ιαφοροποιηµένη και 
ολοκληρωµένη διαδικασία βελτίωσης 
προσέγγισης. 

 

Στάση  υπηρεσίας ανακύκλωσης 

Υπάρχουν απαραίτητοι και επαρκής λόγοι 
για αναδιοργάνωση; Έχουµε την θέληση και 
την ικανότητα να ξεκινήσουµε και να 
στηρίξουµε τις διαδικασίες αναδιοργάνωσης; 

 

 

 

Αποδοχή διαδικασίας προσέγγισης της 

∆ιοίκησης της ∆ιεύθυνσης καθαριότητας 

Πλήρης κατανόηση των οδηγιών των 
ανωτέρων και καθορισµός των προς 
υλοποίηση στρατηγικών στόχων που 
συνδέονται µε τη διαδικασία ειδικών στόχων 
και λήψης αποφάσεων στα διάφορα επίπεδα 
του ∆ήµου. Καθορισµός προτεραιοτήτων των 
διαδικασιών για την επίτευξη των στόχων. 
∆ιαθεσιµότητα των υπευθύνων  µε στόχο την 
βελτίωση των διαδικασιών µέσω της 
βελτίωσης της προσωπικής υπευθυνότητας 
και της ικανότητας λήψης αποφάσεων. 
Προσαρµογή της οργανωτικής δοµής για 
καλύτερη υποστήριξη της διαδικασίας 
διαχείρισης πρωτοβουλιών. ∆ηµιουργία ενός 
προγράµµατος αποτίµησης για εκτίµηση της 
διαδικασίας διοίκησης. 

 

Μετρήσεις και συνεχής 

παρακολούθηση 

Κατανόηση της αξίας των µετρήσεων και του 
πως αυτές θα χρησιµοποιούνται. 
Εγκατάσταση και λειτουργία συστήµατος 
ελέγχου των τρεχουσών και µελλοντικών 
προσδοκιών των δηµοτών. 

 

 

 

Η πρακτική µεταβάλει το µάνατζµεντ και 
παρέχει κεντρική υποστήριξη 

Χρειάζεται η βελτίωση των στρατηγικών 
διοίκησης των ανθρώπινων πόρων έτσι ώστε 
να υποστηρίζουν την αναδιοργάνωση. 
Ανάπτυξη στρατηγικών διοίκησης, µέσων 
πληροφόρησης και ένα τεχνολογικό πλαίσιο 
για υποστήριξη της διαδικασίας µεταβολών. 
∆ηµιουργία µιας κεντρικής οµάδος 
υποστήριξης και ολοκλήρωσης των 
προσπαθειών αναδιοργάνωσης του 
οργανισµού. ∆ηµιουργία ενός καθολικού 
προγράµµατος εσωτερικής και εξωτερικής 
εκπαίδευσης και επικοινωνίας. 

 Να έχουµε καθαρά κριτήρια επιλογής του τι 
θα πρέπει να αναδιοργανωθεί. Τοποθέτηση 
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∆ιοίκηση προγραµµάτων 

αναδιοργάνωσης για αποτελέσµατα 

του προγράµµατος στο κατάλληλο επίπεδο 
µε καθορισµένη οµάδα επιδιώξεων και 
στόχων. Χρησιµοποίηση µιας καλά 
εκπαιδευµένης οµάδας ειδικών σε διάφορα 
θέµατα και διευκόλυνση της συνεργασίας 
τους. Ακολουθία µιας δοµηµένης 
διεπιστηµονικής προσέγγισης 
αναδιοργάνωσης. 

Πίνακας 8:  Παράγοντες Επιτυχούς Αναδιοργάνωσης 
 

 
∆ιαχείριση των µέσων πληροφόρησης 
 

Η πληροφόρηση µιας υπηρεσίας, όπως είναι ο τοµέας της ανακύκλωσης του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης προέρχεται από εξωτερικές και εσωτερικές πηγές και ο 

στρατηγικός ρόλος της απαιτεί ο χειρισµός της πληροφόρησης να θεωρείται σαν ένας 

από τους σηµαντικότερους πόρους. Με την ανάπτυξη του internet, την πτώση του 

κόστους των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των αποθηκευτικών µονάδων, την 

αύξηση των ταχυτήτων των επεξεργαστών και διαφόρων µορφών πληροφόρησης 

(video, ήχων, εικόνας), τόσο οι διάφοροι δηµόσιοι οργανισµοί, όσο και οι 

 επιχειρήσεις απέκτησαν δυνατότητες πρόσβασης σε τεράστιους όγκους 

πληροφόρησης. Οι εξελίξεις της πληροφορικής προσέδωσαν οφέλη και 

πλεονεκτήµατα όπως διαχωρισµός κώδικα προγραµµάτων και δεδοµένων, η 

βελτίωση των τρόπων προσπέλασης και επεξεργασίας των δεδοµένων, στην επίλυση 

προβληµάτων και στην υποστήριξη των αποφασιζόντων. Υπάρχουν πολλά να γίνουν 

ακόµη στην οργάνωση και το χειρισµό των µέσων πληροφόρησης.  

Η χρήση των Π.Σ. για χειρισµό, επεξεργασία και εκµετάλλευση των πληροφοριών 

θεωρείται απαραίτητη. Συγκεκριµένα ειδικά τµήµατα των Π.Σ., τα συστήµατα 

διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (data base management systems), έχουν αναπτυχθεί 

µε αντικειµενικό σκοπό την διαχείριση µεγάλων όγκων δεδοµένων. 

Η αυξανόµενη διαθεσιµότητα εξωτερικών δεδοµένων και η χρήση διαφόρων 

τεχνολογιών πληροφόρησης δηµιουργούν την ανάγκη αντιµετώπισης την διαχείριση  

εγγράφων, αδόµητων κειµένων, µηνυµάτων, εικόνων, στατιστικών δεδοµένων, 

διαγραµµάτων κ.ά. σαν σηµαντικών περιουσιακών στοιχείων. 

Η πληροφόρηση που έχουν ανάγκη τα κορυφαία στελέχη προκύπτει από 

επεξεργασία πρωτογενών δεδοµένων τα οποία είναι πιθανόν να προκύπτουν από 

διαφορετικούς τύπους πληροφοριακών συστηµάτων γεγονός που οδηγεί στην έλλειψη  
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δυνατότητας ελέγχου και χειρισµού των δεδοµένων καταχωρηµένων σε διαφορετικές 

βάσεις δεδοµένων. 

Οι προσπάθειες διαχείρισης της πληροφορίας σαν σηµαντικού πόρου των 

οργανισµών µας οδήγησαν στο διαχωρισµό της στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες 

(Spargue and Mcnurlin, 1993): 

 
 Πληροφορία καταχωρηµένη σε εσωτερικές βάσεις δεδοµένων (δεδοµένα 

προσωπικού, ανακυκλώσιµων υλικών, γεωγραφικά και τοπογραφικά 

δεδοµένα). 

 Πληροφορία καταχωρηµένη σε εξωτερικές βάσεις δεδοµένων (δεδοµένα 

συνεργαζόµενων φορέων, στατιστικά στοιχεία). 

 Πληροφορία µε µορφή αδόµητη, η οποία προέρχεται από εσωτερικές πηγές 

και παρέχεται υπό µορφή κειµένων, αναφορών, σκέψεων, νέων ιδεών, κ.ά. 

 Πληροφορία µε µορφή αδόµητη, η οποία προέρχεται από εξωτερικές πηγές 

και παρέχεται υπό µορφή κειµένων, αναφορών, σκέψεων, νέων ιδεών, κ.α. 

(αποφάσεις κυβερνήσεων, εξελίξεις και πρακτικές άλλων ∆ήµων ή χωρών). 

 
Πληροφόρηση Εσωτερική Εξωτερική 

Βασιζόµενη σε δεδοµένα 
Βάσεων ∆εδοµένων 

Παραδοσιακά 
Πληροφοριακά 

Συστήµατα ∆ιοίκησης 

∆ηµόσιες Βάσεις 
∆εδοµένων 

Βασιζόµενη σε κείµενα ∆ιαχείριση και 
επεξεργασία 
κειµένων 

Συνεταιρικές 
Βιβλιοθήκες 

 
 

Η προσπάθεια του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, θα ήταν χρήσιµο να στραφεί στην 

κωδικοποίηση και τυποποίηση της συγκεντρωµένης από διάφορες πηγές, 

πληροφορίας έτσι ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή εκµετάλλευσή της. Επιπλέον 

θα πρέπει να στρέφεται προς την ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης βάσεων 

δεδοµένων που θα έχουν δυνατότητες χειρισµού διάφορων τύπων πληροφόρησης  

(δεδοµένα, κείµενα, εικόνες, ήχους) και θα ενσωµατώνουν δυνατότητες από το χώρο 

της τεχνητής νοηµοσύνης. 

 
∆ιαδικασία ανάπτυξης Π.Σ. 
 
Μελέτη σκοπιµότητας 
 

Μερικές από τις παραµέτρους που θα πρέπει να λάβουµε υπόψη κατά τη 

διαδικασία της µελέτης σκοπιµότητας δίνονται ακολούθως: 
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 Οι οικονοµικές, διοικητικές και τεχνικές δυνατότητες του ∆ήµου, όπως: 

i. Κόστος ανάπτυξης συστήµατος. 

ii.  Αναµενόµενο όφελος από την ανάπτυξη του Π.Σ. 

iii.  Κόστος συντήρησης συστήµατος 

iv.  Οργανωτικό σχήµα του ∆ήµου 

v. Λειτουργία συστήµατος σε δίκτυο 

vi. Ασφάλεια λειτουργίας συστήµατος 

vii.  ∆ιαθεσιµότητα υλικού (hardware) και λογισµικού (software) 

viii.  Συµβατότητα διαθέσιµων συστηµάτων 

 Ο χρονικός προγραµµατισµός του έργου. 

 ∆ιάφοροι περιορισµοί (π.χ. νοµικοί). 

 

Στη περίπτωση ανάπτυξης ενός έµπειρου συστήµατος για τον ∆ήµο θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη και οι ακόλουθοι παράµετροι: 

 

 Η διαθεσιµότητα τόσο ειδικού του τοµέα εφαρµογής του Π.Σ., όσο και του 

µηχανικού γνώσης. 

 Οι λόγοι που επιβάλλουν την ανάπτυξη ενός Π.Σ. έναντι ενός άλλου ή µιας 

άλλης λύσης. 

 Οι τυχόν επιπτώσεις της λειτουργίας του Π.Σ., στις εργασιακές σχέσεις. 

 

Οι εργασίες αυτές οδηγούν, αρχικά στην αναγνώριση και τον καθορισµό του 

προβλήµατος, ενώ ακολούθως, είτε στην απόφαση κατασκευής του είτε στη διακοπή 

των εργασιών επειδή κρίνεται ασύµφορη η ολοκλήρωσή του. 

Στη συνέχεια καθορίζονται τόσο το τεχνικοοικονοµικό πλαίσιο της ανάπτυξης του 

συστήµατος όσο και οι απαιτήσεις που θέτει ο ∆ήµος για τη λειτουργία του. 

Οι αποφάσεις που αποµένει να ληφθούν αφορούν: 

� Την επιλογή και ενδεχοµένως τη προµήθεια του υλικού (hardware) στο οποίο 

θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί τελικά το υπό ανάπτυξη σύστηµα.  

� Την επιλογή και ενδεχοµένως τη προµήθεια των κατάλληλων εργαλείων 

λογισµικού (software tools) για την ανάπτυξη του συστήµατος ή/και των Π.Σ. 

(Goyal et al., 1985). Για την εκτίµηση του λογισµικού έχουν αναπτυχθεί 

αρκετές µεθοδολογίες (Gevarter, 1987; Holsapple and Whinston, 1987; 

Mettrey, 1987; Rosental, 1988; Harmon et al., 1988); 
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Ανάλυση Επιπτώσεων 
 

Επιπτώσεις εφαρµογής του νέου συστήµατος: Θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι 

επιδράσεις που θα έχει το νέο σύστηµα αναλυτικά. Η οµάδα εργασίας θα πρέπει να 

αναλύσει το υφιστάµενο σύστηµα, να σχεδιάσει το νέο και να διερευνήσει σε βάθος 

όλες τις πιθανές επιπτώσεις από την εγκατάσταση ενός νέου πληροφοριακού 

συστήµατος. Επίσης θα πρέπει να εκτιµήσει το συνολικό κόστος, τον απαιτούµενο 

χρόνο εγκατάστασης καθώς και των χώρων εγκατάστασης του νέου συστήµατος. 

 

i. Επιπτώσεις στο προσωπικό: 

Εκπαίδευση: 

� Όλο το υπάρχον προσωπικό θα πρέπει να καταγραφεί µε τις ειδικότητες, την 

εµπειρία, την εκπαίδευση και την επιµόρφωσή του. 

� Να καθοριστούν οι απαιτήσεις σε προσωπικό µετά την εγκατάσταση του νέου 

συστήµατος. 

� Να προταθούν οι τρόποι, το είδος και τις ειδικότητες εκπαίδευσης του 

προσωπικού ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου      

συστήµατος. 

�  Να καθοριστεί το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού. 

 

Μείωση Προσωπικού: 

� Είναι χρήσιµο να γίνει καταγραφή του αριθµού των ατόµων, κατά ειδικότητα 

που θα είναι απαραίτητα και θα πρέπει να προσληφθούν κατά την εφαρµογή 

του νέου συστήµατος µαζί µε το συνολικό κόστος των αµοιβών τους. 

� Να καταγραφούν τα άτοµα που θα αποµακρυνθούν από την επιχείρηση µαζί 

µε την εξοικονόµηση πόρων 

� Τυχόν αναδιάταξη του υπάρχοντος προσωπικού µε σκοπό την αύξηση της 

λειτουργικότητας του ∆ήµου. 

 
ii. Επιπτώσεις στην οργάνωση 

Θα πρέπει να αναφερθούν όλες οι µεταβολές που πρέπει να γίνουν στην 

οργανωτική δοµή του ∆ήµου, να αιτιολογηθούν και να κοστολογηθούν. 

 

iii. Επιπτώσεις στο κόστος λειτουργίας 

Στο σηµείο αυτό είναι αναγκαίο να δηµιουργηθούν δύο πίνακες, ένας για το 

υφιστάµενο και ένας για το νέο σύστηµα. 
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Στους πίνακες θα αναγράφονται: 

� η συνολική επιφάνεια για την εγκατάσταση των µηχανηµάτων, για τα γραφεία 

του προσωπικού, και για τη φύλαξη των αρχείων. 

� το κόστος εγκατάστασης κλιµατισµού, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 

δικτυακής υποδοµής και των διάφορων κατασκευών. 

 

iv. Επιπτώσεις στα µηχανήµατα 

Η εργασία χωρίζεται από την αρχή σε δύο κατευθύνσεις, ανάλογα αν 

εγκαθιστούµε για πρώτη φορά πληροφοριακό σύστηµα ή ήδη υπάρχει 

εγκατεστηµένο. Πρώτα εξετάζεται στη περίπτωση που ήδη υπάρχει εγκατεστηµένο 

και εν λειτουργία πληροφορικό σύστηµα, η δυνατότητα οι απαιτήσεις σε εξοπλισµό 

του νέου συστήµατος να ικανοποιούνται από το υφιστάµενο. Ανάλογα µε τα 

συµπεράσµατα προχωρούµε στις επόµενες ενέργειες. Έτσι, αν οι απαιτήσεις δεν 

ικανοποιούνται τότε θα πρέπει να γίνει είτε µερική είτε ολική αντικατάσταση του 

εξοπλισµού. Στην περίπτωση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, όπως αναφέραµε στο 

δεύτερο κεφάλαιο, το πληροφοριακό σύστηµα αποτελείται από access και excel, 

εποµένως οι δυνατότητες και οι απαιτήσεις σε εξοπλισµό ενός νέου συστήµατος δεν 

ικανοποιούνται από το υφιστάµενο.   

Στην περίπτωση µερικής αντικατάστασης ή προσθήκης νέου εξοπλισµού είναι 

χρήσιµο: 

� Να δηµιουργήσουµε ένα πίνακα των µηχανηµάτων αυτών µε τις τιµές της 

αγοράς τους. 

� Να συµπληρώσουµε ένα κατάλογο προϊόντων λογισµικού που πρέπει να 

αγορασθεί µαζί µε το κόστος αγοράς τους. 

� Να κατασκευάσουµε ένα χρονοδιάγραµµα σταδιακής εισαγωγής του νέου 

εξοπλισµού (hardware, software) στο υφιστάµενο σύστηµα. 

Στη περίπτωση του ∆ήµου όµως αναφερόµαστε στην ολική αντικατάσταση του 

υφιστάµενου εξοπλισµού, οπότε: 

� απαιτείται µελέτη για τις επιπτώσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις, στις 

πρόσθετες κατασκευές, στον ηλεκτρικό εξοπλισµό και στα µηχανήµατα 

υποστήριξης της λειτουργίας του κέντρου µηχανογράφησης. 

� κατασκευάζουµε χρονοδιάγραµµα σταδιακής µετάπτωσης από το υφιστάµενο 

σύστηµα στο νέο. 

� δηµιουργούµε έναν κατάλογο του απαραίτητου λογισµικού µε το κόστος 

αγοράς του 
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� γίνεται µια µελέτη για την µετάπτωση των παλαιών αρχείων στα νέα 

δεδοµένα και για το κόστος της µετατροπής. 

Η µελέτη αυτή εξετάζει τις περιπτώσεις αγοράς εξοπλισµού ή της ενοικίασης µέρους 

ή του συνόλου του εξοπλισµού ή των υπηρεσιών. Η σύγκριση των λύσεων θα 

οδηγήσουν στην επιλογή της καταλληλότερης. 

 

v. Επιπτώσεις στο σύστηµα πληροφόρησης της υπηρεσίας 

Τέλος είναι αναγκαίο να γίνει µια µελέτη, µεταξύ της παλαιάς και νέας ροής 

πληροφοριών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον της υπηρεσίας. Να 

καταγραφούν οι δυνατότητες επεξεργασίας πληροφοριών του νέου συστήµατος και 

να δηµιουργηθεί ένα χρονοδιάγραµµα  µετάπτωσης από το υφιστάµενο στο νέο 

σύστηµα πληροφόρησης. 

 
 ∆ιαχείριση ανάπτυξης Π.Σ. 
 

Σαν πρόγραµµα/έργο (project) ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήµατος θα 

πρέπει να ορίσουµε  ένα σύνολο διακριτών ενεργειών οι οποίες πρέπει να 

υλοποιηθούν µε την κατάλληλη χρονική σειρά, µέσα στα επιχειρησιακά, 

επιστηµονικά και οικονοµικά πλαίσια που έχουν τεθεί έτσι ώστε να επιτευχθεί ο 

επιδιωκόµενος στόχος. Συνήθως ένα έργο όσο µεγαλύτερο και πιο σύνθετο είναι τόσο 

περισσότερους εµπλεκόµενους εταίρους έχει. Όταν ένα πρόγραµµα ανάπτυξης 

πληροφοριακού συστήµατος εγκριθεί τότε κρίνεται απαραίτητο να ορισθεί µια οµάδα 

στελεχών που θα αναλάβει την ευθύνη υλοποίησης. Η σύνθεση της οµάδας αυτής 

ποικίλει και εξαρτάται τόσο από το διαθέσιµο προσωπικό όσο και από τις απαιτήσεις 

του ίδιου του προγράµµατος. Η προσεκτική επιλογή των προσώπων που θα 

αποτελέσουν την οµάδα είναι το πρώτο και το βασικότερο κοµµάτι για την επιτυχή 

υλοποίηση του προγράµµατος. Επικεφαλής της οµάδος είναι καλό να τεθεί ένας 

αναλυτής συστηµάτων, ενώ στην οµάδα θα πρέπει να µετέχουν και εκπρόσωποι από 

τα τµήµατα του δήµου για τα οποία αναπτύσσεται το έργο. Η σύνθεση αυτή αυξάνει 

την πιθανότητα να σχεδιασθεί, αναπτυχθεί και ολοκληρωθεί το πλέον κατάλληλο 

σύστηµα. 

Τα κυριότερα καθήκοντα του υπεύθυνου του έργου θα είναι: 

� να αποτελεί το σηµείο αναφοράς της οµάδος έργου µε το περιβάλλον. Ο 

υπεύθυνος του έργου εκπροσωπεί το έργο έναντι τρίτων. 
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� να οργανώνει το έργο, να αναθέτει την υλοποίηση επιµέρους εργασιών, να 

ελέγχει την πρόοδο του έργου, να αναθεωρεί και να προσαρµόζει το έργο 

στους νέους στόχους. 

� να προγραµµατίζει την υλοποίηση του έργου, να καθορίζει τα επιµέρους 

τµήµατα του έργου επιµερίζοντας εργασίες και χρονοπρογραµµατίζοντας την 

υλοποίησή τους. 

� να προγραµµατίζει την χρονική σειρά υλοποίησης των επιµέρους εργασιών 

κατανέµοντας τους διαθέσιµους πόρους (επιστηµονικό προσωπικό, 

οικονοµικοί πόροι, εξοπλισµοί). 

� να ελέγχει την πρόοδο των εργασιών σύµφωνα µε το πρόγραµµα και σε 

περίπτωση καθυστερήσεων να προβαίνει στις απαραίτητες διορθωτικές 

κινήσεις, αναθεωρήσεις και βελτιώσεις. 

� να είναι υπεύθυνος για την σύνταξη των προβλεπόµενων από το πρόγραµµα 

αναφορών (τεχνικών, οικονοµικών, αποτελεσµάτων, προόδου εργασιών κ.ά.). 

�  να είναι υπεύθυνος για την σύνθεση των υποβαλλόµενων αναφορών από τους 

υπεύθυνους υλοποίησης µεγάλων υποπρογραµµάτων και την υποβολή ενιαίων 

αναφορών. 

�  να παρεµβαίνει και επιλύει διαφορές που ανακύπτουν µεταξύ εταίρων του 

προγράµµατος. 

� να ελέγχει την ποιότητα του έργου καθόλη την διάρκεια του προγράµµατος µε 

βάση τα συµφωνηθέντα πρότυπα που έχουν τεθεί στην αρχή του έργου. 

 
Επίσης, ο υπεύθυνος του έργου θα πρέπει από την αρχή του προγράµµατος να 

καθορίσει τα ακόλουθα: 

� την διαδοχική διάσπαση του έργου σε επιµέρους αυτόνοµες εργασίες οι οποίες 

θα είναι εύκολα υλοποιήσιµες (ενέργειες, υποενέργειες). 

� το χρονικό προγραµµατισµό υλοποίησης των κύριων τµηµάτων, των 

επιµέρους εργασιών και των ενοτήτων αυτών. 

� τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών και τους υπεύθυνους υλοποίησης. 

� τα επιµέρους παραδιδόµενα προϊόντα. 

� το προγραµµατισµό των συναντήσεων των µελών της οµάδος. 

� τις ενδιάµεσες και τελικές αναφορές προόδου των εργασιών. 

� την κατανοµή των οικονοµικών δεδοµένων σύµφωνα µε το πρόγραµµα. 

� την επιλογή µιας διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου του υπό ανάπτυξη 

συστήµατος. 

� τις υποβαλλόµενες ενδιάµεσες και τελικές αναφορές. 
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� τα παραδοτέα ενδιάµεσα και τελικά προϊόντα. 

� αναφορές κατάλληλα τεκµηριωµένες που αφορούν αποκλίσεις από τον αρχικό 

προγραµµατισµό καθώς και τις αναθεωρήσεις που γίνονται. 

� τον προγραµµατισµό συναντήσεων των υπεύθυνων και των διαφόρων οµάδων 

του έργου. 

Για την υποβοήθηση του έργου του, ο υπεύθυνος είναι αναγκαίο να χρησιµοποιεί 

όλα τα απαραίτητα εργαλεία (Project manager, CASE Tools). 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει ο χρονικός προγραµµατισµός των έργων είναι ίσως το 

βασικότερο στοιχείο στην έργων.  

Ακολούθως θα παρουσιάσουµε έναν ενδεικτικό προγραµµατισµό εργασιών µε τη 

βοήθεια του συστήµατος Ganti) ανά χρόνο υλοποίησης του προγράµµατος και ανά 

σηµαντική ενέργεια. Στο πίνακα παρουσιάζεται επίσης η συµµετοχή των διαφόρων 

οµάδων (υποθέτουµε ότι είναι 4 στην περίπτωσή µας) στην υλοποίηση κάθε εργασίας 

και υποεργασίας. 

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 

Εργασίες Υποεργασίες Οµάδες 
Εργασίας 

Περιγραφή εργασιών- δραστηριοτήτων 

ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1                                  1.1                      1,2                                 Ανάλυση απαιτήσεων 
                                    1.2                      1,3                                 Ανάπτυξη συστήµατος επικοινωνίας 
                                    1.3                      1,4                                 Ανάπτυξη βάσης µοντέλων 
                                    1.4                      3,2                                 Ανάπτυξη µοντέλων πρόβλεψης 
                                    1.5                      2,4                                 Ανάπτυξη τεχνικών προσοµοιώσεων 

2                                  2.1                      3,4                                 Συγκέντρωση δεδοµένων 
                                    2.2                      1,3                                 Γενικά ιστορικά δεδοµένα  
                                    2.3                      2,4                                ∆εδοµένα καναλιών διανοµής 

∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1                                 1.1                       1,3                                       Ανάπτυξη συστήµατος επικοινωνίας 
                                   1.2                       2,4                                       Ανάπτυξη βάσης µοντέλων 
                                   1.3                       3,2                                       Ανάπτυξη µοντέλων πολυκριτήριων  
                                                                                                           αναλύσεων 
                                   1.4                       4,1                                       Ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης   
                                                                                                           βάσεων δεδοµένων 
                                   1.5                       2,3                                       Ανάπτυξη βάσεων γνώσης 
2                                 2.1                       1,2                                       Γενικά ιστορικά δεδοµένα  
                                   2.2                       1,3                                       ∆εδοµένα καναλιών διανοµής 
                                   2.3                       4,2                                       ∆ιενέργεια ερευνών αγοράς 
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ΤΡΙΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1                                  1.1                      1,4                                       Ανάπτυξη βάσης µοντέλων 
                                    1.2                      2,4                                       Ανάλυση συµπεριφοράς δηµότη 
                                    1.3                      3,1                                       Ανάπτυξη τεχνικών προσοµοιώσεων 
                                    1.4                      4,2                                       Ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης  
                                                                                                           βάσεων δεδοµένων 
                                    1.5                       1,2                                      Ανάπτυξη βάσεων γνώσης 
2                                  2.1                       3,2                                      ∆ιενέργεια ερευνών αγοράς 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1                                  1.1                     1,3,4                                     Ανάπτυξη βάσεων γνώσης 
2                                  2.1                     Όλοι                                  Υλοποίηση συστήµατος - Εγκατάσταση 
                                    2.2                     Όλοι                                   Βελτιώσεις συστήµατος - Αξιολόγηση 
                                    2.3                     Όλοι                                     Εκπαίδευση χρηστών 

Πίνακας 9: Χρονικός Προγραµµατισµός µε χρήση του διαγράµµατος Gant. 
 

Μια από τις σηµαντικότερες και πολυπλοκότερες ευθύνες του υπεύθυνου έργου 

είναι η διαχείριση του προσωπικού που ασχολείται στην υλοποίηση του έργου.  

 

Η οργάνωση των οµάδων εργασίας µπορεί να έχει τις ακόλουθες µορφές: 

 

Οµάδες εξειδικευµένες 

Αποτελούνται από έµπειρους αναλυτές-προγραµµατιστές ανά θέµα. Οι οµάδες 

αυτές αναλαµβάνουν συνήθως την ανάλυση, σχεδίαση, κωδικοποίηση, διενέργεια 

ελέγχων καθώς και ειδικά θέµατα ανάπτυξης βάσεων δεδοµένων, βάσεων µοντέλων, 

βάσεων γνώσης κ.ά. 

Οµάδες εργασίας µε υπεύθυνο προγραµµατιστή επικεφαλή 

Αποτελείται από ένα έµπειρο προγραµµατιστή και λιγότερο έµπειρους 

προγραµµατιστές οι οποίοι όµως είναι εξειδικευµένοι ανά θέµα. Ο επικεφαλής 

προγραµµατιστής έχει την ευθύνη συντονισµού της οµάδος και ανάθεσης εργασιών 

στα µέλη της οµάδος. Προβαίνει στους ελέγχους και επιλύει τα προβλήµατα που 

ανακύπτουν. Τα µέλη της οµάδος αναλαµβάνουν την σχεδίαση και κωδικοποίηση 

επιµέρους αλγορίθµων του έργου. 

Οµάδες ισότιµων µελών 

Σύµφωνα µε την προηγούµενη οργάνωση τα µέλη της οµάδος είναι εξειδικευµένα 

θεµατικά. Στην οργάνωση αυτή όµως δεν υπάρχει ένας επικεφαλής αλλά κάθε φορά 

και ανάλογα µε το συζητούµενο θέµα διευθύνει τη συζήτηση ο ειδικός στο αντίστοιχο 

θέµα. 

 
Τεχνικές διαχείρισης διαδικασιών και προϊόντων λογισµικού 



- 119 - 
 

 
Τα συµβόλαια που υπογράφονται για ανάπτυξη λογισµικού θα πρέπει να 

λαµβάνουν υπόψη τα εξής: 

� Λήψη νοµικών συµβουλών στην αρχή της διαδικασίας. 

� Συζήτηση µε υπεύθυνο άτοµο και µε το ίδιο σε όλες τις επαφές. 

� Καταγραφή όλων των προφορικών συµφωνιών. 

� Επιβεβαίωση των όρων και των απαιτήσεων συνθηκών και τιµών. 

� Τήρηση καλών σχέσεων µεταξύ των δύο µερών. 

� Καθορισµός συνεπειών σε περιπτώσεις καθυστέρησης παράδοσης, µη 

επίτευξης των στόχων υλοποίησης, µεγάλου αριθµού σφαλµάτων, µη 

ικανοποιητικής λειτουργίας. 

Το κόστος συντήρησης του λογισµικού είναι πολύ µεγάλο και κατά κανόνα 

ξεπερνά το κόστος ανάπτυξης του συστήµατος. Το κόστος συντήρησης περιλαµβάνει  

συνήθως και το κόστος µεταβολών όπως το ξαναγράψιµο τµηµάτων, την ανάπτυξη 

νέων, τους ελέγχους, την εκσφαλµάτωση. 

Απαραίτητο στοιχείο του κόστος συντήρησης είναι η ποιότητα της τεκµηρίωσης. 

Σε ένα φάκελο τεκµηρίωσης είναι απαραίτητο να περιέχονται: 

� Η πρόταση ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήµατος. 

� Η συµφωνία και όλα τα σχετικά έγγραφα για την ανάπτυξή του. 

� Η προκαταρκτική σχεδίαση. 

� Αναλυτική σχεδίαση µε διαγράµµατα ροής δεδοµένων και λεξικά όρων. 

� Επιµέρους και συνολικοί έλεγχοι που έχουν γίνει καθώς και τα δεδοµένα 

εισόδου και εξόδου που έδωσαν, καθώς και οι τροποποιήσεις που θα γίνουν. 

� Καταγραφή λαθών, αιτιών που τα προκάλεσαν και των διορθώσεων που θα 

γίνουν. 

� Αναθεωρηµένα έγγραφα επανασχεδίασης, των αιτιολογιών και του 

αποτελέσµατος. 

� Κωδικοποίηση. 

� Αντίγραφα του πηγαίου κώδικα του πληροφοριακού συστήµατος που 

αναπτύχθηκε. 

� Εγχειρίδια λειτουργίας. 

 
Η παράδοση του συστήµατος γίνεται µέσα από την ακόλουθη διαδικασία: 
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Έλεγχος πληρότητας συµφωνηθέντων χαρακτηριστικών 

Το σύστηµα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά και να επιλύει τα προβλήµατα που 

συµφωνήθηκαν και έχουν καταγραφεί στη σύµβαση. 

Έλεγχος ειδικών περιπτώσεων 

Ο παραλαµβάνων χρησιµοποιεί το σύστηµα για να επιλύσει συγκεκριµένες 

περιπτώσεις προβληµάτων στα πλαίσια των συµφωνηθέντων δυνατοτήτων του 

συστήµατος. 

Έλεγχος οριακών περιπτώσεων 

Θα πρέπει να ελέγχεται η συµπεριφορά του συστήµατος σε οριακές τιµές 

λειτουργίας και σε τυχαία δεδοµένα εισόδου καθώς και σε λανθασµένες επιλογές. 

Τέλος είναι χρήσιµο να υπογραφεί ένα συµβόλαιο συντήρησης ενός πληροφοριακού 

συστήµατος το οποίο θα έχει σαν σκοπό να: 

 

� Καταγραφή ξεκάθαρη των όρων συµφωνίας και των υποχρεώσεων των δύο 

µερών. 

� Καταγραφή των τεχνικών και νοµικών οδηγιών έτσι ώστε τα παρουσιαζόµενα 

προβλήµατα να επιλύονται µε καλή θέληση γρήγορα. 

� Ξεκαθάρισµα όλων των λεπτοµερειών για την εκτέλεση ειδικών εργασιών που 

µπορεί να επηρεάζουν τµήµατα εργασίας του άλλου µέρους. 

� Επιλογή ενός µηχανισµού επίλυσης διαφορών έτσι ώστε να υλοποιηθεί η 

σύµβαση. 

� Παρέχει εξασφάλιση του ενός µέλους σε περίπτωση που το άλλο αθετήσει τη 

συµφωνία. 

� Προστασία από αλλαγή προσώπων που έκαναν τις αρχικές συµφωνίες, από 

φυσική καταστροφή, από απεργία, κ.ά. 

� Καθορισµός µηχανισµού ελέγχου της προόδου των εργασιών και τήρησης του 

συµφωνηθέντος χρονοδιαγράµµατος. 

 

4.4 Η διαδικασία ολοκλήρωσης του πληροφοριακού 
συστήµατος 

Πριν προχωρήσουµε στην διαδικασία ολοκλήρωσης ενός πληροφοριακού 

συστήµατος θα ήταν χρήσιµο να ορίσουµε τον όρο πληροφοριακό σύστηµα. 

Πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα οργανωµένο σύνολο το οποίο αποτελείται από 

πέντε στοιχεία: 
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α) άνθρωποι (το σύνολο των ανθρώπων που εργάζονται µε το πληροφοριακό 

σύστηµα σε διάφορους ρόλους όπως χρήστες ,διαχειριστές κ.τ.λ. 

β) διαδικασίες (το σύνολο των οδηγιών για τη χρήση και συνδυασµό όλων των 

στοιχείων υποδοµής ενός ΠΣ) 

γ) database (βάση δεδοµένων) 

δ) software (λογισµικό) 

ε) hardware (υλικός εξοπλισµός) 

 

στ) network (δίκτυο). 

Ένα Πληροφοριακό σύστηµα βοηθάει στον έλεγχο, στο συντονισµό, στην 

ανάλυση προβληµάτων, στη λήψη αποφάσεων και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

Επιπλέον, κάθε πληροφοριακό σύστηµα πρέπει να: 

1) προσδιορίζει, αποδοτικά και αποτελεσµατικά, τις ανθρώπινες ανάγκες αυτών που 

το χρησιµοποιούν και 

2) επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες µε αποτέλεσµα την ικανοποίηση των αναγκών 

αυτών. 

Αυτό γίνεται πραγµατικότητα µε: 

1. την πιο αποτελεσµατική ανάκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, παρουσίαση και 

διάδοση των πληροφοριών, 

2. την παροχή των απαραίτητων µέσων και του κατάλληλου περιβάλλοντος µάθησης 

στους εµπλεκόµενους χρήστες ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα της 

διαδικασίας λήψης απόφασης 

3. την υποστήριξη των διαδικασιών λειτουργίας, ελέγχου και στρατηγικού 

σχεδιασµού την επιχείρησης ή του οργανισµού. 

Ένα πληροφοριακό σύστηµα δηµιουργείται, αναπτύσσεται, εξελίσσεται και 

αποσύρεται. Η ύπαρξή του αρχίζει από τη στιγµή που η επιχείρηση ή ο οργανισµός 

θα αποφασίσει τη δηµιουργία του. Μετά έχουµε µια περίοδο στην οποία 
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προσδιορίζονται οι βασικές απαιτήσεις των λειτουργιών του και σχεδιάζονται οι 

λειτουργίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτές. Έπειτα αρχίζει µια µεγάλη χρονική 

περίοδος στην οποία πραγµατοποιείται η ανάπτυξή του και η διαρκής εξέλιξή του 

ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες της επιχείρησης ή του οργανισµού στον οποίο ανήκει. 

Τέλος όταν η επιχείρηση ή ο οργανισµός αποφασίσει ότι είναι πια αναποτελεσµατικό 

και µη αποδοτικό, το πληροφοριακό σύστηµα αποσύρεται. 

4.4.1 Το στάδιο του σχεδιασµού 

 
Η απόφαση για ενσωµάτωση σύγχρονων συστηµάτων αποθήκευσης από µια 

επιχείρηση αποτελεί στρατηγική απόφαση. Ως εκ τούτου είναι σηµαντικό να 

στηριχθεί από υψηλά στελέχη της ιεραρχίας καθ' όλο το διάστηµα του σχεδιασµού 

και της υλοποίησης. Η απόφαση θα πρέπει να στοχοποιηθεί και να παρακολουθείται 

καθηµερινά και κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης αλλά και µετά το πέρας της. Αν 

ο ∆ήµος επιθυµεί να επιτύχει το βέλτιστο αποτέλεσµα θα πρέπει να προχωρήσει 

προηγουµένως σε ανασχεδιασµό ολόκληρου του κυκλώµατος αποθήκευσης και 

διανοµής, προκειµένου να έρθουν να δέσουν αρµονικά οι αλλαγές. 

Είναι µεγάλο λάθος π.χ. σε ένα πληροφοριακό σύστηµα Logistics να προσπαθήσουµε 

να αποτυπώσουµε τις διαδικασίες µας έτσι όπως είναι σήµερα. Τέλος, σηµαντικό 

πρόβληµα αποτελεί η άρνηση των χρηστών να προσαρµοστούν στις νέες απαιτήσεις 

και στον τελείως διαφορετικό πια τρόπο καθηµερινής εργασίας. Εδώ απαιτείται µια 

επίπονη και συντονισµένη δράση διοίκησης, προκειµένου µέχρι και ο τελευταίος να 

πειστεί για την αναγκαιότητα και τις βοήθειες που θα του προσδώσει σε καθηµερινή 

βάση ένα τέτοιο σύστηµα. Αυτό το τελευταίο είναι και το σηµαντικότερο στοίχηµα  

που πρέπει να κερδηθεί, καθότι ακόµα και στις µέρες µας ο ανθρώπινος παράγοντας 

εξακολουθεί να παίζει το µεγαλύτερο και τον πιο αποφασιστικό ρόλο. 

Ο σχεδιασµός πρέπει να λαµβάνει υπόψη της γενικότερες κατευθύνσεις και 

στόχους ανάπτυξης για τη συγκεκριµένη περιοχή. Η δυσκολία που αντιµετωπίζεται 

συνήθως είναι να βρεθεί η χρυσή τοµή µεταξύ κόστους και περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. Ένα σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων αποτελείται από επιµέρους 

λειτουργικές διεργασίες όπως η συλλογή, η µεταφορά κ.ά. Οι επιµέρους αυτές 

διεργασίες δεν είναι ανεξάρτητες αλλά αλληλοεπηρεάζονται (Βουδρισλής Ν., 1998).  

Ανάλυση & Σχεδιασµός Πληροφοριακού Συστήµατος 
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Κατά τη διαδικασία σχεδιασµού και ανάλυσης ενός πληροφοριακού συστήµατος 

για τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα για την ανακύκλωση, θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν οι λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην προηγούµενη 

παράγραφο. Τονίζουµε ότι µας ενδιαφέρει η αυτοµατοποίηση των εργασιών του 

Τµήµατος Ανακύκλωσης του ∆.Θ. 

 

Αναφερόµενοι στις ελάχιστες οντότητες που απαιτούνται, µπορούµε να 

διακρίνουµε (ενδεικτικά) τις παρακάτω: 

- Οντότητα, όπου καταχωρούνται στοιχεία για την ανακύκλωση χαρτιού. 

- Οντότητα, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία για την ανακύκλωση πλαστικού. 

- Οντότητα, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία για την ανακύκλωση γυαλιού. 

- Οντότητα, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία για την ανακύκλωση αλουµινίου. 

- Οντότητα, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία για την ανακύκλωση υπολοίπων 

υλικών. 

- Οντότητα Φάκελος µε στοιχεία για τα απορριµµατοφόρα οχήµατα.  

-  Οντότητα Φυσικό Πρόσωπο, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία των φυσικών 

προσώπων που συµµετέχουν στην αποκοµιδή των απορριµµάτων. 

- Βοηθητικές οντότητες, ξεχωριστοί πίνακες δηλαδή, που αποτυπώνουν 

σηµαντικές πληροφορίες που χαρακτηρίζουν τα χαρακτηριστικά των σταθερών 

οντοτήτων που παρακολουθούνται. 

Καλούµαστε εποµένως να σχεδιάσουµε και να υλοποιήσουµε το υποσύστηµα του 

Ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος που καλύπτει µηχανογραφικά τις 

παραπάνω απαιτήσεις. Εποµένως ο σχεδιασµός θα πρέπει να περιλαµβάνει: 

• Σύντοµη καταγραφή των User Requirements ώστε να είναι σαφείς οι οντότητες, οι    

  περιορισµοί και οι λειτουργίες που θα υλοποιήσουµε. 

• Βασικός σχεδιασµός (ER Diagram) της βάσης δεδοµένων. 

• Βασικός σχεδιασµός του Data Diagram. 

• ∆ηµιουργία της βάσης (από το Data Diagram) σε Oracle (σε SQL Script µορφή). 

• Ανάπτυξη κατάλληλων PL\SQL Procedures για την υλοποίηση των βασικών 

λειτουργιών του συστήµατος (π.χ. για την καταχώριση των στοιχείων ενός 

υπαλλήλου που συµµετέχει στην αποκοµιδή των απορριµµάτων που προορίζονται για 

ανακύκλωση). 

• Υλοποίηση µιας web εφαρµογής µέσω του Oracle JDeveloper, η οποία θα επιτρέπει: 

• Τη διαχείριση των βασικών λειτουργιών εγγραφής και καταχώρησης των στοιχείων 

νέων υλικών. 

• Λειτουργίες εισαγωγής / διαγραφής / ενηµέρωσης των υπόλοιπων οντοτήτων του 
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συστήµατος, δυνατότητα αναζήτησης ανακυκλώσιµων υλικών, φυσικών προσώπων 

και λοιπές βοηθητικές λειτουργίες. 

• Την παρακολούθηση (µέσω html αναφορών) του συστήµατος. 

 

Μετά την διεκπεραίωση των ανωτέρω εργασιών, το πληροφοριακό σύστηµα 

πρέπει να εγκατασταθεί και να δοκιµαστεί προκειµένου να εξακριβωθεί η οµαλή και 

σωστή λειτουργία του. Το τελευταίο, αλλά εξίσου χρήσιµο βήµα, είναι να εκπαιδευτεί 

το προσωπικό για να διαπιστώσει τις επιδόσεις του συστήµατος και να αναφέρει 

τυχόν δυσλειτουργίες ή παραλείψεις του. Η συµµετοχή της διοίκησης, των χρηστών 

και του προσωπικού είναι απαραίτητη έτσι ώστε να αφοµοιωθεί η τεχνολογία και να 

γίνει σωστός εντοπισµός τυχόν προβληµάτων του συστήµατος. Βέβαια στην πορεία 

δεν πρέπει να αγνοήσουµε και την σηµαντικότητα της παρακολούθησης, της 

συντήρησης και των βελτιώσεων του συστήµατος, έτσι ώστε αυτό να ανταποκρίνεται 

στο συνεχώς εξελισσόµενο περιβάλλον της τεχνολογίας και των ραγδαίων 

επιχειρηµατικών εξελίξεων. 

Ένα άλλο σηµαντικό θέµα, το οποίο πρέπει να µας απασχολήσει, είναι η ασφάλεια 

του πληροφοριακού συστήµατος, η οποία περιλαµβάνει µια πληθώρα θεµάτων όπως 

είναι: τυχαίους κινδύνους, διακυµάνσεις της τάσης του ρεύµατος, βλάβες του υλικού, 

φυσικές καταστροφές, κινδύνους από ανθρώπινο λάθος, προβλήµατα στο λογισµικό, 

διαγραφή δεδοµένων από απροσεξία, προσβολή από ιούς, µη εξουσιοδοτηµένη 

χρήση, µη ελεγχόµενη πρόσβαση και αρκετά άλλα προβλήµατα. 

 

4.4.2 Τοποθέτηση των στόχων και περιγραφή του σχεδίου 

Η κατασκευή ενός πληροφοριακού συστήµατος ξεκινά από µια απλή µελέτη των 

αναγκών του. Η µελέτη αυτή είναι γενικά αποδεκτή σαν system request και αποτελεί 

το πρώτο βήµα της διαδικασίας αυτής. Στο system request που ακολουθεί θα 

προσπαθήσουµε να δώσουµε όλες τις απαντήσεις σχετικά µε τον λόγο κατασκευής 

του πληροφοριακού συστήµατος για την ανακύκλωση.  

Πριν προχωρήσουµε στην ανάλυση των στόχων του συγκεκριµένου 

πληροφοριακού συστήµατος, θα αναφέρουµε εν συντοµία όλα τα τµήµατα που θα 

συµπληρώσουν την παρούσα µελέτη. Το system request θα αποτελείται από τα 

ακόλουθα τµήµατα: 

Τον σπόνσορα της εφαρµογής: είναι εκείνος που θα επωφεληθεί και θα 

χρησιµοποιήσει το σύστηµα και στηρίζει την κατασκευή του. Εδώ αξίζει να 

σηµειώσουµε ότι, στην προκειµένη περίπτωση το σύστηµα µπορεί να υλοποιηθεί από 
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οποιοδήποτε Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα και να δοκιµαστεί από τον ∆ήµο σαν πιλοτικό 

πρόγραµµα. 

 

Την παρουσίαση της ανάγκης – χρήσης του Π.Σ.: εδώ απαντάται η ερώτηση σε τι 

θα βοηθήσει η κατασκευή του συγκεκριµένου πληροφοριακού συστήµατος. 

Περιορισµούς του συστήµατος: στοχεύουν να θέσουν τα όρια µέσα στα οποία θα 

κινηθεί η µελέτη. 

Αναµενόµενη αξία του συστήµατος: µετριέται σε υλική και µη, προσφορά του 

συστήµατος. 

Ειδικά χαρακτηριστικά: αναφέρονται σε στοιχεία χρήσιµα για την µελέτη, τα οποία 

όµως δεν εντάσσονται στα παραπάνω. 

 

Παρακάτω ακολουθεί το system request: 

 

Project Name: RIS (Recycle Informative System). 

Project Sponsor: Municipality of Thessaloniki 

Organization: Municipality of Thessaloniki 

Phone: 2310 – xxxxxx 

Official Need:  Το νέο σύστηµα θα έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών που έχουν 

άµεση σχέση µε την διευκόλυνση των χρηστών σχετικά µε την οργάνωση και την 

αποδοτικότητα του τοµέα της ανακύκλωσης. 

Functionality:  

Παροχή πληροφοριών σχετικά µε: 

- Πληροφορίες ανακυκλώσιµων υλικών. 

- Πληροφορίες απορριµµατοφόρων οχηµάτων (σύστηµα εντοπισµού). 

- Πληροφορίες συνεργαζόµενων φορέων και δηµοτικών υπαλλήλων. 

- Ποσοτικές πληροφορίες ανακυκλώσιµων υλικών. 

Expected Value: 

1. Tangible 

Μη εµπορική και κερδοσκοπική χρήση της εφαρµογής. 

2. Intangible 

- Παροχή υπηρεσιών στους χρήστες του συστήµατος 

- Ταξινόµηση των πληροφοριών, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να τις 

συλλέξουν, µε όποιον τρόπο είναι για αυτούς χρησιµότερος. 
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4.5 Πρότυπα ολοκλήρωσης ενός πληροφοριακού 
συστήµατος 

Η µεγάλη ανάπτυξη της πληροφορικής και η δηµιουργία νέων προγραµµάτων 

καθηµερινά από τους ειδικευµένους επιστήµονες, οδήγησε πολλές φορές στην 

δηµιουργία ορισµένων µεθόδων ή πρακτικών ως προς την ολοκλήρωσή τους. Οι 

µέθοδοι που εφαρµόζονται από τους κατασκευαστές είναι αρκετές, γεγονός που 

δυσχεραίνει πολλές φορές την µελέτη τους. Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν 

εταιρείες οι οποίες ακολουθούν την δικιά τους διαδροµή ως προς την ολοκλήρωση 

του έργου. Παρακάτω θα αναλυθούν τρία διαφορετικά µοντέλα µεθοδολογίας που θα 

µας απασχολήσουν στην µελέτη του προτεινόµενου πληροφοριακού συστήµατος για 

τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης.  

 
4.5.1 Ιεραρχικός σχεδιασµός (structure design) 

Ο ιεραρχικός σχεδιασµός αναπτύχθηκε κατά το 1980 και έδωσε στους 

κατασκευαστές µια λογική διαδροµή ως προς την ολοκλήρωση των σταδίων βήµα – 

βήµα. Αυτό σηµαίνει ότι για να µπορέσει να πραγµατοποιηθεί η µετάβαση από το ένα 

στάδιο στο άλλο πρέπει να έχει καθοριστεί και να έχει ολοκληρωθεί πλήρως το 

προηγούµενο στάδιο. Το γεγονός αυτό δηµιουργούσε µια µονόδροµη σχέση καθώς η 

διαδροµή ήταν προκαθορισµένη. Υπεύθυνος για την µετάβαση αυτή από το ένα  

στάδιο στο άλλο ήταν ο χρηµατοδότης του σχεδίου, ο οποίος αποφάσιζε πότε ένα 

στάδιο έχει ολοκληρωθεί.  

Η µεθοδολογία αυτή παρουσιάζει ορισµένα µειονεκτήµατα: ένα βασικό 

µειονέκτηµα παρατηρείται στο στάδιο του σχεδιασµού όπου τα πάντα πρέπει να είναι 

καταγεγραµµένα σε χαρτί. Μια τέτοια διαδικασία δεν είναι εύκολη ούτε για εκείνους 

που θα την εκτελέσουν αλλά ούτε και για τους προγραµµατιστές οι οποίοι καλούνται 

να εκτελέσουν τα παραπάνω σχέδια.  

Ένα δεύτερο µειονέκτηµα είναι οι πιθανότητες λάθους ή παραλείψεων που 

δηµιουργούν µελλοντικά προβλήµατα κατά την εφαρµογή του συστήµατος.  

 

4.5.2 Άµεσος σχεδιασµός (rapid application design) 

Ο άµεσος σχεδιασµός ενός συστήµατος αναπτύχθηκε κατά την περίοδο 1990 και 

σαν µια πιο σύγχρονη προσέγγιση ως προς την ολοκλήρωση των σταδίων πρόσφερε 
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στις εταιρείες µεγάλη ευχέρεια κινήσεων. Βασική ιδέα επάνω στην οποία στηρίζεται,  

 

είναι η δηµιουργία ενός αρχικού συστήµατος και η µετέπειτα επεξεργασία του. Η 

µέθοδος αυτή χωρίζεται σε τρεις άλλες υποµεθόδους οι οποίες εκτελούνται 

διαφορετικά. 

Έτσι έχουµε την µέθοδο της πλήρους ανάπτυξης ενός συστήµατος. Αυτό σηµαίνει 

ότι θα εκτελεστούν όλα τα απαραίτητα στάδια µέχρι να δηµιουργηθεί το πρώτο 

πληροφοριακό σύστηµα. Η µέθοδος αυτή δηµιουργεί µια σειρά από εκδόσεις του 

προϊόντος όπου κάθε νέα µέθοδος περιλαµβάνει ένα µέρος που παραλήφθηκε στις 

προηγούµενες.  

Η δηµιουργία ενός πρωτότυπου είναι µια δεύτερη προσέγγιση. Οι µελετητές αφού 

ολοκληρώσουν το πρωτότυπο επανεκτελούν όλα τα προηγούµενα στάδια από την 

αρχή µε σκοπό την βελτίωση του προγράµµατος. Το σηµαντικό στοιχείο αυτής της 

µεθοδολογίας είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουνε προγενέστερες εκδόσεις αλλά το 

πρόγραµµα βγαίνει στην τελική του µορφή ολοκληρωµένο. Η βασική διαφορά µε την 

παραπάνω µεθοδολογία είναι η απουσία πρωτότυπων από την αγορά. 

Η απουσία πρωτότυπων είναι παραπλήσια µεθοδολογία µε την παραπάνω καθώς 

δεν χρησιµοποιεί εκδόσεις. Με την µέθοδο αυτή µπορεί να καταλήξουµε στο τελικό 

προϊόν χωρίς τον επανέλεγχο όλων των προηγούµενων σηµείων. 

Και οι τρεις µεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν παραπάνω είναι αποτέλεσµα της 

άµεσης ανάπτυξης ενός συστήµατος. Οι διαφορές τους αλλά και η χρηστικότητά τους 

ποικίλουν κατά πολύ, γεγονός στο οποίο δεν θα αναφερθούµε περισσότερο καθώς 

ξεφεύγει από το αντικείµενο της παρούσας µελέτης. Για τον λόγο αυτό, δόθηκε 

παραπάνω µια  συνοπτική εικόνα και όχι µια εκτενής ανάλυση. 

 

4.5.3 Αντικειµενοστρεφής ανάλυση και σχεδιασµός (object – oriented 
analysis and design) 

Οι µεθοδολογίες της άµεσης ανάπτυξης λογισµικού, που εξετάσαµε στις 

παραπάνω παραγράφους, είναι ιδιαίτερα δηµοφιλείς στους χώρους της επιστήµης των 

υπολογιστών. Σήµερα όµως, όπου ο προγραµµατισµός και οι εφαρµογές που 

προκύπτουν µέσα από αυτόν έχουν αλλάξει, οι µέθοδοι αυτοί δεν βρίσκουν ιδιαίτερη 

απήχηση. Η αντικειµενοστρεφής ανάλυση και σχεδιασµός ακολουθεί και αυτή τη 

σειριακή δοµή που αναφέραµε και στις µεθόδους της άµεσης ανάπτυξης λογισµικού 

µε την διαφορά ότι εδώ λαµβάνονται υπόψη τα δεδοµένα και οι διαδικασίες του 

συστήµατος που πρόκειται να εκτελεστούν. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι  
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µεγάλο µέρος της ανάλυσης και του σχεδιασµού  µε βάση τη µέθοδο αυτή ακολουθεί 

τα πρότυπα της UML (unified modeling language). Βάση του προτύπου αυτού που 

έχει υιοθετηθεί τα στάδια ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήµατος είναι: 

 
Α. Η µελέτη περίπτωσης (use case driven): σαν οδηγός ανάπτυξης ενός 

συστήµατος σηµαίνει την εξέταση όλων των πιθανών σεναρίων που δηµιουργεί ένα 

σύστηµα. Η ουσιαστική δουλειά µιας µελέτης περίπτωσης είναι να περιγράψει πως 

αντιδρά το σύστηµα  στις λειτουργίες που επιτάσσει ο χρήστης. Αυτό είναι σηµαντικό 

κοµµάτι στην µελέτη ενός συστήµατος καθώς βοηθά στην µετέπειτα κατανόηση της  

λειτουργίας από τους προγραµµατιστές. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι ο ρόλος 

του προγραµµατιστή δεν πρέπει να συγχέεται µε αυτόν του αναλυτή. Αυτό συµβαίνει 

για το γεγονός ότι η εκτέλεση µιας διαδικασίας που µπορεί να φαίνεται προσιτή και 

απλή σε έναν προγραµµατιστή, πολλές φορές δεν είναι το ίδιο απλή και για έναν απλό 

χρήστη. 

Β. Η επικέντρωση στην αρχιτεκτονική του συστήµατος (Architecture centric):  

αποτελεί µια δεύτερη παράµετρος των συστηµάτων αυτών. Αυτό σηµαίνει ότι η 

γενικότερη δοµή του συστήµατος πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις αρχές που τέθηκαν 

από την αρχή. Σήµερα διακρίνονται τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις τις οποίες 

πρέπει να έχει κάθε ανάλυση που ακολουθεί την αντικειµενοστραφής ανάπτυξη: 

 

Συναρτησιακή προσέγγιση (Functional Approach)  

Έχει να κάνει µε την αξιοστρεφή σχέση του συστήµατος µε τους χρήστες και µπορεί 

να περιγραφεί µέσα από την χρήση των use – cases. 

 

Στατική Προσέγγιση (Static Approach)  

Έχει άµεση σχέση µε τις µεθόδους, τις κλάσεις, τις σχέσεις κ.ά. τα οποία 

χρησιµοποιούνται για να δώσουν µια εικόνα του συστήµατος. 

 

∆υναµική προσέγγιση (Approach) 

Τοποθετείται στα πλαίσια των λειτουργιών που εκτελούνται και των µηνυµάτων που 

µεταφέρονται κατά την εκτέλεση µιας διεργασίας. 

 

Γ. Προσαρµοστικότητα και επεκτασιµότητα (Iterative and Incremental) θέλει να 

φέρει το σύστηµα όσο το δυνατόν πιο κοντά στις ανθρώπινες ανάγκες και απαιτήσεις.  
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Αυτό σηµαίνει ότι το σύστηµα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσεται 

ανάλογα µε το µέγεθος των απαιτήσεων των χρηστών που εντοπίζονται κάθε φορά.  

 

4.6 Προτεινόµενο Π.Σ. Ανακύκλωσης του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης 

Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, αναφερθήκαµε 

εκτενέστερα στις εφαρµογές που χρησιµοποιεί ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης (access και 

excel), στον τοµέα της ανακύκλωσης. Εύκολα συµπεραίνει κανείς, ότι τη δεδοµένη 

χρονική στιγµή δεν υπάρχει κάποιο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο θα διευκόλυνε 

την εργασία των υπαλλήλων αλλά και ταυτόχρονα θα ήταν πιο αποτελεσµατικό όσον 

αφορά την αποκοµιδή και διαλογή των ανακυκλώσιµων υλικών.  

Όπως προαναφέραµε ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης απασχολεί µόνο δυο διοικητικούς 

υπάλληλους στον τοµέα της ανακύκλωσης. Η συλλογή του Χαρτιού και των λοιπών 

υλικών συσκευασίας γίνεται από 5680 Σταθερά σηµεία, 1140 κάδους, και πρόσφατα 

έκαναν την εµφάνισή τους και τα πρώτα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, µε 

ηλεκτρονική διασύνδεση. Πρόσφατα, στο σύνολο των απορριµµατοφόρων οχηµάτων 

προστέθηκαν και άλλα τέσσερα φιλικότερα προς το περιβάλλον, καθότι λειτουργούν 

µε φυσικό αέριο. Παρ’ όλα αυτά ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης δεν χρησιµοποιεί κάποιο 

πληροφοριακό σύστηµα για να ελέγχει την συλλογή, την γεωγραφική θέση των  

οχηµάτων, αλλά και το βάρος των ανακυκλώσιµων υλικών που συλλέγουν τα 

οχήµατα σχεδόν σε καθηµερινή βάση (∆ήµος Θεσσαλονίκης, 2009). 

Για τον λόγο αυτό θα ήταν χρήσιµο, να χρησιµοποιηθεί ένα πληροφοριακό 

σύστηµα εντοπισµού θέσης µε την χρήση ασύρµατων τεχνολογιών. Οι κινητές και 

ασύρµατες εφαρµογές µπορούν να αποτελέσουν µια λύση στα προβλήµατα που 

παρουσιάζονται σήµερα στην διαχείριση της εκτελεστικής εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Αυτό είναι εφικτό κυρίως λόγω των χαρακτηριστικών που τους διέπουν όπως η 

πανταχού παρουσία (ubiquity), οι προσωποποιηµένες υπηρεσίες (personalisation), η 

ελαστικότητα (flexibility) και η διασπορά (dissemination). Πιο συγκεκριµένα, οι 

κινητές και ασύρµατες εφαρµογές περιέχουν ένα µεγάλο αριθµό πληροφοριών σε 

συνδυασµό µε άλλα χαρακτηριστικά όπως την δυνατότητα εντοπισµού της θέσεως 

ενός οχήµατος µε µεγάλη ακρίβεια, την δυνατότητα λήψης αποφάσεων στο σηµείο 

που είναι αναγκαίες (access information at the point of need) καθώς επίσης και την 

δυνατότητα real-time ενηµέρωσης (real-time update capability). 
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 Για το σκοπό αυτό η πολιτεία θα πρέπει να αναπτύξει µια υπηρεσία ψηφιακής 

χαρτογράφησης/απεικόνισης γεωγραφικών δεδοµένων που θα παρέχονται στους 

φορείς που αναπτύσσουν εφαρµογές τηλεµατικής. Η υπηρεσία αυτή θα βασίζεται σε 

τεχνολογίες γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών και κυκλοφοριακών µοντέλων 

και θα παρέχει κυκλοφοριακά δεδοµένα, διαδροµές αστικών λεωφορείων, θέσεις 

ατυχηµάτων, θέσεις εκτέλεσης δηµοσίων έργων, απαγορεύσεις κυκλοφορίας λόγω 

λαϊκών αγορών, κλπ, δηλαδή πληροφορίες οι οποίες ούτως ή άλλως υπάρχουν 

καταγεγραµµένες σε δηµόσιους οργανισµούς και φορείς. Η ανάπτυξη αυτής της 

υπηρεσίας θα έχει ως στόχο τον καλύτερο σχεδιασµό των µεταφορών και τη 

καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας των απορριµµατοφόρων οχηµάτων. 

Η προτεινόµενη υπηρεσία θα πρέπει να έχει την δυνατότητα διάθεσης σε 

ηλεκτρονική µορφή (δισκέτες, CDs, ∆ιαδίκτυο) πληθώρας πληροφοριών για κάθε 

περιφέρεια (πίνακες, κείµενα, εικόνες, χάρτες). Για την λειτουργία του συστήµατος 

αυτού απαιτείται η χρήση γεωγραφικών δεδοµένων που προέρχονται από τους 

παρακάτω φορείς: 

o ΓΥΣ (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού) 

o ΥΠΕΧΩ∆Ε (θέσεις σηµατοδοτών, µετρήσεις κυκλοφορίας) 

o ΕΣΥΕ (οδικό δίκτυο) 

o Τροχαία (θέσεις ατυχηµάτων) 

o ∆εδοµένα ∆ήµων/Νοµαρχιών (π.χ. λαϊκές αγορές) 

Οι διαθέσιµες πληροφορίες από την προτεινόµενη υπηρεσία θα αφορούν: 

   - Οδικό δίκτυο (άξονες, ονοµασία, αρίθµηση, επιτρεπόµενη φορά  

           κυκλοφορίας). 

- Ψηφιακά µοντέλα εδάφους. 

- Περιγράµµατα κτιρίων. 

- Θέσεις και χαρακτηριστικά σηµείων κυκλοφοριακής παρέµβασης. 

- Υποβοήθηση στη χάραξη εναλλακτικών διαδροµών. 

- Θέση οχηµάτων (π.χ. µέσω GPRS). 

- Βάρος φορτίου. 

- Οδηγική συµπεριφορά. 

- Ασφάλεια πόρτας. 

Επιπλέον, θα ήταν ωφέλιµη η χρήση ενός Συστήµατος Γεωγραφικών 

πληροφοριών. Τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G..I.S-Geographic  

Information Systems) είναι πληροφοριακά συστήµατα (Information Systems) που 

παρέχουν την δυνατότητα: συλλογής ,διαχείρισης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, 
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ανάλυσης και οπτικοποίησης σε ψηφιακό περιβάλλον των δεδοµένων που σχετίζονται 

µε τον χώρο. Τα δεδοµένα αυτά συνήθως λέγονται γεωγραφικά ή χαρτογραφικά ή και 

χωρικά και µπορεί να συσχετίζονται µε µια σειρά από περιγραφικά δεδοµένα. 

Η χαρακτηριστική δυνατότητα που παρέχουν τα GIS είναι αυτή της σύνδεσης της 

χωρικής µε την περιγραφική πληροφορία (η οποία δεν έχει από µόνη της χωρική 

υπόσταση). Η τεχνολογία που χρησιµοποιείται για την λειτουργία αυτή βασίζεται: 

• Είτε στο σχεσιακό µοντέλο δεδοµένων (relational), όπου τα περιγραφικά 

  δεδοµένα πινακοποιούνται χωριστά και αργότερα συσχετίζονται µε τα χωρικά 

  δεδοµένα µέσω κάποιων µοναδικών τιµών που είναι κοινές και στα δύο είδη 

  δεδοµένων. 

• Είτε στο αντικειµενοστραφές µοντέλο δεδοµένων (object-oriented), όπου  

  τόσο τα χωρικά όσο και τα περιγραφικά δεδοµένα συγχωνεύονται σε 

  αντικείµενα, τα οποία µπορεί να µοντελοποιούν κάποια άλλα αντικείµενα µε 

  φυσική υπόσταση (π.χ κατηγορία = "δρόµος", όνοµα = "Πανεπιστηµίου", 

  γεωµετρία = "[Χ1,Υ1],[Χ2,Υ2]...", πλάτος = "20µέτρα"). 

Το αντικειµενοστραφές µοντέλο τείνει να χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο σε 

εφαρµογές GIS εξαιτίας των αυξηµένων δυνατοτήτων του σε σχέση µε το σχεσιακό 

µοντέλο της δυνατότητας που παρέχει για την εύκολη και απλοποιηµένη 

µοντελοποίηση σύνθετων φυσικών φαινοµένων και αντικειµένων µε χωρική 

διάσταση. 

Ο όρος Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών αναφέρεται σε κάθε σύστηµα Η/Υ 

που έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται γεωγραφικά δεδοµένα. ∆εν περιλαµβάνει µόνο 

λογισµικό και υλικό αλλά και ειδικές συσκευές για εισαγωγή και δηµιουργία χαρτών, 

καθώς και τα συστήµατα επικοινωνιών που απαιτούνται για να συνδέσουν τα 

διάφορα συστατικά από τα οποία αποτελούνται. 

Σε σύγκριση µε τους απλούς χάρτες, ένα σύστηµα GIS έχει το πλεονέκτηµα ότι η 

αποθήκευση των δεδοµένων γίνεται χωριστά από την αναπαράστασή τους. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσµα τα ίδια δεδοµένα να µπορούν να αναπαρασταθούν µε διαφορετικούς 

τρόπους. Για παράδειγµα, µπορούµε να µεγεθύνουµε τον (ψηφιακό πλέον) χάρτη, να 

εµφανίσουµε συγκεκριµένες µόνο περιοχές, να κάνουµε υπολογισµούς αποστάσεων 

µεταξύ τοποθεσιών, να δηµιουργήσουµε πίνακες που να δείχνουν τα διάφορα  

χαρακτηριστικά του χάρτη, να υπερθέσουµε επιπλέον πληροφορία πάνω στο χάρτη, 

ακόµα και να αναζητήσουµε ποιες είναι οι καλύτερες τοποθεσίες για την τοποθέτηση 

καινούργιων κάδων. Επιπλέον ένα σύστηµα GIS έχει όλα εκείνα τα πλεονεκτήµατα 
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από τη χρήση των Η/Υ όπως, διαχείριση µεγάλων ποσοτήτων δεδοµένων εύκολα και 

γρήγορα κλπ. 

Επειδή οι λειτουργίες ενός GIS µπορούν να χρησιµοποιηθούν όπου υπάρχει 

ανάγκη για διαχείριση χωρικών δεδοµένων ή ακόµα και όπου υπάρχει ανάγκη για 

ανάλυση της χωρικής διάστασης των δεδοµένων, θα µπορούσαν να προταθούν 

ανεπιφύλακτα για τον εντοπισµό θέσης των απορριµµατοφόρων οχηµάτων του 

δήµου. Ενδεικτικά, µερικές από τις πλέον κοινές εφαρµογές των GIS είναι οι 

παρακάτω: 

• Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση (Environmental Management) 

• Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

• Πολεοδοµία και Χωροταξία 

• Κατασκευές έργων µεγάλης κλίµακας (π.χ οδοποιία) 

• ∆ιαχείριση ∆ικτύων Κοινής Ωφελείας (ΑΜ/FM) 

• Κτηµατολόγιο και Κτηµατογραφήσεις 

• Τοπογραφία, Γεωδαισία και Υδρογραφία 

• Γεωλογία και Υδρογεωλογία 

• ∆ίκτυα Μεταφορών και Επικοινωνιών 

• Αυτόµατη Πλοήγηση 

Τα συστήµατα GIS είναι µια ενεργή περιοχή της ψηφιακής τεχνολογίας µε ετήσια 

ανάπτυξη 20% και πωλήσεις της τάξης των $500 εκατοµµυρίων. Η ικανότητα των 

συστηµάτων αυτών να αποθηκεύουν σχέσεις ανάµεσα στα χαρακτηριστικά, πέρα από 

τα ίδια τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους, είναι ένα από τα πιο σηµαντικά 

χαρακτηριστικά ισχύος και ευελιξίας αυτής της τεχνολογίας. 
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Εικόνα 19: Χωρική απεικόνιση Σηµείων Ενδιαφέροντος και Βάσεων ∆εδοµένων 

του χρήστη πάνω στον ψηφιακό χάρτη 
  

 

Μελέτη περίπτωσης: Ν. Ζηλανδία. 

 

Μετά από σχετική έρευνα, µια χώρα που χρησιµοποιεί ένα πρωτοποριακό 

πληροφοριακό σύστηµα στην συγκοµιδή και την ανακύκλωση των διαφόρων υλικών 

είναι η Ν. Ζηλανδία, όπου έχει επεκταθεί και σε άλλα µέρη στο εξωτερικό που είναι 

τα ακόλουθα: 

 

� Αµερική, 

� Καναδά, 

� Αυστραλία κα 

� Hong - Kong 

 

Το πληροφοριακό αυτό σύστηµα είναι ότι τα ειδικά απορριµµατοφόρα συλλέγουν 

χωριστά τα κάθε αντικείµενα, όπως για παράδειγµα στο είδος του χαρτιού και του 

ξύλου, ειδικά µηχανήµατα συλλέγουν αυτά τα είδη και τα πηγαίνουν σε ειδικό χώρο 

και γίνεται κοµποστοποίηση.  

Κάτι άλλο που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι µερικές φορές, τα κλαδιά που 

συλλέγονται από τους δηµόσιους δρόµους, στη χώρα της Ν. Ζηλανδίας, τεµαχίζονται 

και έπειτα γίνεται η διαδικασία της κοµποστοποίησης. Έπειτα το υλικό αυτό  
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χρησιµοποιείται ξανά είτε µε ειδική επεξεργασία έχουµε το old- paper, είτε 

χρησιµοποιείται µε άλλη ειδική επεξεργασία ως λίπασµα.  

Το µηχάνηµα που βρίσκεται στην ακόλουθη φωτογραφία είναι αυτό που κάνει 

κοµποστοποίηση των προαναφεροµένων υλικών. 

 

 
 

Επίσης θα θέλαµε να αναφέρουµε ότι στη Ν. Ζηλανδία, υπάρχουν ειδικοί κάδοι σε 

κάθε σπίτι και έτσι κάθε νοικοκυριό κάνει µόνο του την ανακύκλωση των διαφόρων 

αντικειµένων που έχει στο σπίτι. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχει ειδικός κάδος για τα 

µπουκάλια που διαχωρίζεται ανάλογα µε το χρώµα του µπουκαλιού, κάδος για τα 

υπολείµµατα των τροφών, κάδος για τα χαρτιά, κάδος για το αλουµίνιο και κάδος για 

τα πλαστικά. Έτσι κάθε νοικοκυριό κάνει µόνο του την κοµποστοποίηση, δηλαδή 

στον κάδο που γίνεται η συλλογή των υπολειµµάτων των τροφίµων, µπορεί 

µακροπρόθεσµα να κάνει λίπασµα και να το χρησιµοποιήσει είτε στο κήπο του,  είτε 

στο αγρόκτηµα του. Ακόµη µπορεί να το πωλήσει ως κοπριά σε άλλους 

ενδιαφερόµενους. 

Κάτι άλλο, αλλά εξίσου σηµαντικό και πρέπει να αναφερθεί είναι ότι υπάρχει 

ειδικός κάδος που είναι σπαστήρας µπουκαλιών και φαίνεται στην ακόλουθη 

φωτογραφία και έτσι γίνεται η ανακύκλωση του γυαλιού. 

 
 
 

Επίσης, υπάρχει ειδικός κάδος στον οποίο ενσωµατώνεται ένας διπλός κάδος 

(διαχωρίζεται το πλαστικό και το χαρτί). Μια εικόνα αποτελεί η φωτογραφία που  
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βλέπουµε παρακάτω. Εκεί στη συνέχεια µε την ειδική πρέσα που διαθέτει  

πρεσάρονται τα πλαστικά ή τα χαρτικά. 

 

                    

Έπειτα πακετάρονται µε άλλο ειδικό µηχάνηµα έτσι ώστε να µειωθεί ο όγκος και να 

αρχίσει η κοµποστοποίηση και αυτό φαίνεται στην ακόλουθη φωτογραφία. 

 
Όλα αυτά τα µηχανήµατα είναι σε ειδικό πρόγραµµα και έτσι δεν σπαταλιέται 

χρόνος που είναι πολύτιµος, αλλά ούτε η ύλη δεν χάνεται, αλλά ξαναχρησιµοποιείται, 

χωρίς να επιβαρύνεται η φύση. 
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5.1 Συµπεράσµατα 

Με την εργασία µας αυτή µάθαµε πολλά σχετικά µε τα απορρίµµατα, τις 

µεθόδους διαχείρισής τους, αλλά και το ευαίσθητο θέµα της ανακύκλωσης. 

Κυρίως έγινε αντιληπτή η ανάγκη εφαρµογής ενός πληροφοριακού συστήµατος 

στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης καθώς παρουσιάστηκαν τα ζητήµατα που είναι ικανό αυτό 

να λύσει, περισσότερο σε θέµατα οργάνωσης και αποτελεσµατικότητας. Συζητώντας 

το θέµα µε την  ολοκλήρωση της εργασίας µας καταλήξαµε σε µερικά 

συµπεράσµατα και ετοιµάσαµε µερικές προτάσεις. 

• Το θέµα των απορριµµάτων είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να µας απασχολήσει 

πολύ σοβαρά όλους µας, µικρούς και µεγάλους. 

• Θα πρέπει να αλλάξουµε στάση και συµπεριφορά στο θέµα της διαχείρισης 

απορριµµάτων και της ανακύκλωσης. 

• Ένα πληροφοριακό σύστηµα µπορεί να λύσει αρκετά αν όχι όλα από τα θέµατα 

που αντιµετωπίζει αυτή τη στιγµή ο ∆ήµος, τόσο στην  καλύτερη αποκοµιδή 

όσο και στην δραστικότερη ανακύκλωση των απορριµµάτων. 

• Κρίνεται αναγκαία η συµβολή της πολιτείας σε αυτό το δύσκολο εγχείρηµα, 

τόσο για την υλοποίηση όσο και για την εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµατος. 

Οι καλύτερες  λύσεις νοµίζουµε ότι είναι δύο: 

1. Η µείωση των απορριµµάτων, που µπορεί να επιτευχθεί µε δύο τρόπους:  

α. Με την αποφυγή παραγωγής τους.  

Πρέπει να αλλάξουν οι συνήθειες και οι επιλογές των καταναλωτών, µε µάθηµα 

περιβάλλοντος στα σχολεία, αλλά και περισσότερη προβολή και ενηµέρωση. Επίσης 

η αλλαγή του τρόπου συσκευασίας των προϊόντων µπορεί να µειώσει αρκετά τον 

όγκο των απορριµµάτων  

β. Με την επαναχρησιµοποίηση υλικών.  

Πολλά υλικά που συνήθως τα πετάµε µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν. Με τον 

τρόπο αυτό εξοικονοµούµε ενέργεια και χρήµατα που θα ξοδεύαµε αν τα πετούσαµε 

ή ανακυκλώναµε. Στο σπίτι µπορούµε να ξαναχρησιµοποιήσουµε κουτιά από 

κονσέρβες, κουτιά από πλαστικό, το χαρτί περιτυλίγµατος, µπουκάλια κ.ά. Τα οφέλη 

που έχουµε από την επαναχρησιµοποίηση των υλικών είναι πολλά.  
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2. Η αποτελεσµατικότερη ανακύκλωση υλικών.  
 

Θα πρέπει όλοι µας να ενηµερωθούµε περισσότερο για το θέµα της ανακύκλωσης 

και οι αρµόδιοι φορείς να ευαισθητοποιηθούν άµεσα και πιο ενεργά, τοποθετώντας 

περισσότερους κάδους ανακύκλωσης, υιοθετώντας κατάλληλα πληροφοριακά 

συστήµατα που θα διευκολύνουν τις εργασίες τους και ενισχύοντας πρωτοβουλίες γι’ 

αυτήν. 

Η ΜΟΝΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΥΣΗ –την οποία προτείνουµε 

σταθερά - είναι να αναλάβουν όλοι (κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση, παραγωγοί, πολίτες, 

φορείς) την ευθύνη που τους αναλογεί για να προωθήσουµε µια πολιτική «µηδενικών 

αποβλήτων» µε τη µείωση, επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση (µε διαλογή στην 

πηγή) και κοµποστοποίηση του συνόλου σχεδόν των απορριµµάτων. 

 

5.2 Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 

Το πληροφοριακό σύστηµα που εξετάστηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας 

είναι δυνατόν να εµπλουτιστεί ώστε να µπορέσει να αξιοποιηθεί σε ένα µεγαλύτερο 

αριθµό πρακτικών εφαρµογών. 

Η πιο άµεση επέκταση αφορά την περίπτωση του µεγαλύτερου – και καλύτερα 

κατανεµηµένου – αριθµού σταθµών αποκοµιδής και ανακύκλωσης των 

απορριµµάτων. ∆εδοµένου ότι, παρουσιάστηκαν οι τεχνικές δυνατότητες και 

αδυναµίες του συστήµατος, έγινε τοποθέτηση των στόχων και περιγραφή του 

σχεδιασµού, καλύφτηκε ένα µεγάλο µέρος όσον αφορά τις απαιτήσεις και τις ανάγκες 

του ∆ήµου για ένα πιο ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, που θα µπορέσει να 

ανταποκριθεί στο πολύπλοκο και επιτακτικό ζήτηµα της αποκοµιδής και 

ανακύκλωσης των απορριµµάτων.   

Πέραν των παραπάνω πρακτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν µεταξύ άλλων και οι 

ακόλουθες επεκτάσεις που δεν έχουν εξεταστεί στην παρούσα διπλωµατική. 

- Ανακυκλώσιµα προϊόντα µε πιο σύνθετη µορφή. 

- Εντοπισµός των σφαλµάτων κατά την διαλογή των υλικών. 

- ∆υνατότητα διαφορετικής πολιτικής σε κάθε σταθµό συλλογής. 

- ∆υνατότητα διενέργειας ποιοτικού ελέγχου στους σταθµούς συλλογής. 

-   ∆υνατότητα µέτρησης του βάρους – όγκου στους κάδους ανακύκλωσης των   

       απορριµµάτων. 
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- Υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου και έτοιµου προς παράδοση (από ειδικευµένη 

οµάδα) Πληροφοριακού Συστήµατος.  

 

5.3 Επίλογος 

 
Είναι βέβαιο ότι, όσο βαθαίνει η κρίση του περιβάλλοντος, οι δραστηριότητες της 

Αντίστροφης Εφοδιαστικής θα αποκτούν όλο και µεγαλύτερη σηµασία για τις 

κοινωνίες. Οι τελευταίες θα πιέζουν για τη λήψη µέτρων που θα θέτουν απαγορευτικά 

πλαίσια στις λειτουργίες των επιχειρήσεων ή θα δηµιουργούν κίνητρα µε σκοπό την 

προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριµένα την αποφυγή της αλόγιστης χρήσης 

των υλικών και της κατασπατάλησης των πηγών ενέργειας. Παράλληλα θα 

δηµιουργούνται νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που 

θα στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των νέων αναγκών που θα εµφανίζονται.  

Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν µπορούν να αγνοήσουν τα µηνύµατα που έρχονται 

από χώρες µε αυξηµένη ευαισθησία στα ζητήµατα του περιβάλλοντος, και ειδικότερα 

τα µηνύµατα από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θεσµικό πλαίσιο που 

οικοδοµείται στις χώρες αυτές φτάνει και στη χώρα µας και είναι βέβαιο ότι θα 

επηρεάσει πρακτικές και νοοτροπίες. Νέα κριτήρια θα πρέπει να υιοθετηθούν για την 

επιλογή προµηθευτών και υλικών, που θα πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. 

Τα προϊόντα πρέπει να σχεδιάζονται µε τρόπο που να επιτρέπει την εύκολη 

αποσυναρµολόγηση ή ανακύκλωσή τους, ολόκληρος ο κύκλος ζωής του προϊόντος 

πρέπει να επανεξετάζεται ώστε να εντοπίζονται δυνατότητες βελτίωσης του 

περιβαλλοντικού προφίλ του προϊόντος. Η δυνατότητα χρησιµοποίησης 

ανακυκλωµένων αντί νέων υλικών για την παραγωγή προϊόντων πρέπει να 

λαµβάνεται σοβαρά υπόψη, ενώ τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τις ιδιοµορφίες 

της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να µελετώνται επιστηµονικά, ώστε οι 

σχετικές δραστηριότητες να οργανώνονται αποτελεσµατικά. 

Από την άλλη, τα πληροφοριακά συστήµατα είναι συστήµατα τα οποία 

υποστηρίζουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες και εστιάζουν στις απαιτήσεις που 

αναφέρονται στις σχέσεις του ανθρώπου αλλά και του συστήµατος, ή 

υποσυστηµάτων µε τις µηχανές. Βέβαια τα πληροφοριακά συστήµατα µπορεί και να 

αποτύχουν στο σκοπό τους. Τα πληροφοριακά συστήµατα θα πρέπει να 

δηµιουργούνται έχοντας υπόψη, οι σχεδιαστές τους, τις πιθανές επιπτώσεις τους στην  
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οµαλή και εύρυθµη λειτουργία ενός οργανισµού. Έτσι, ένας από τους λόγους 

αποτυχίας των πληροφοριακών συστηµάτων, είναι η εστίαση που δίνεται αρκετά 

συχνά στην τεχνική πλευρά των συστηµάτων αυτών και όχι στην κοινωνική. Επίσης 

ένα πληροφοριακό σύστηµα µπορεί να είναι πετυχηµένο τεχνικά και ταυτόχρονα 

αποτυχηµένο οργανωτικά. Ορισµένοι σχεδιαστές πληροφοριακών συστηµάτων δεν 

αναγνωρίζουν πόσο σπουδαίος είναι ο ανθρώπινος παράγοντας µη λαµβάνοντας τον 

υπόψη κατά την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατος. Τέλος ένας ακόµα λόγος 

αποτυχίας των πληροφοριακών συστηµάτων είναι πως η εκπαίδευση είναι ελλιπής .Ο 

καθορισµός των αναγκών των ανθρώπων, είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι της 

διαδικασίας ανάπτυξης ενός Πληροφοριακού Συστήµατος, η οποία προϋποθέτει 

ικανότητες που συχνά δεν υπάρχουν στους αναλυτές και στους προγραµµατιστές των 

συστηµάτων. Αυτό συµβαίνει διότι οι αναλυτές και οι προγραµµατιστές συστηµάτων 

έχουν τεχνικές κυρίως γνώσεις και δεν γνωρίζουν πολλά σχετικά µε την ανθρώπινη 

συµπεριφορά, τις ανθρώπινες σχέσεις και την ψυχολογία. Για αυτό πρέπει όσοι 

ασχολούνται µε τα πληροφοριακά συστήµατα να λαµβάνουν υπόψη τους παραπάνω 

παράγοντες έτσι ώστε τα πληροφοριακά συστήµατα να επιτυγχάνουν το σκοπό τους. 
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