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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Η διαχείριση των αποβλήτων
Η διαχείριση των αποβλήτων ή η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί σήμερα ένα 
ακανθώδες θέμα. Κάθε μέρα κάθε ένας από εμάς παράγει περίπου 1 κιλό απόβλητα, 
πολύ περισσότερα από άλλοτε μιας και η συνεχή προσφορά νέων προϊόντων και η 
νοοτροπία τού «αγοράζω, χρησιμοποιώ, πετώ» έχει αυξήσει κατακόρυφα τα απόβλητα 
προς διαχείριση.
Ο όρος διαχείριση αποβλήτων αναφέρεται σε όλες εκείνες τις ενέργειες που έχουν 
σχέση με τη συλλογή, τη μεταφορά, την επεξεργασία, τη διάθεση, την αξιοποίησή τους 
επομένως η διαχείριση των στερεών αποβλήτων περιλαμβάνει τη συλλογή, μεταφορά, 
διάθεση, αξιοποίησή τους 
Επιπρόσθετα,  σημαντική είναι και η εποπτεία - επίβλεψη των εργασιών αυτών ώστε να 
γίνεται χωρίς να προκαλείται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και χωρίς να χρησιμοποιού-
νται διαδικασίες ή μέθοδοι που θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον. 

Απόβλητα
Πρακτικά είναι κάθε τι που δεν έχει πια αξία και δεν το θέλουμε ποια αποφάγια, τενεκε-
δάκια, παλιά ρούχα, παλιά έπιπλα, παλιά χαρτιά, χρησιμοποιημένα απορρυπαντικά... 
Με λίγα λόγια ότι πετάμε στον Κάδο τον Απορριμμάτων.

Τα αστικά στερεά απόβλητα

Στα αστικά απορρίμματα που διαχειρίζονται οι φορείς αποκομιδής περιλαμβάνονται: 

 ( απόβλητα που παράγονται από τις δραστηριότητες των νοικοκυριών όπως υπο-
λείμματα από την κουζίνα, και χώρους υγιεινής.

 ( απόβλητα συσκευασιών 
 ( απόβλητα από εμπορικές εγκαταστάσεις και βιοτεχνίες, κτίρια γραφείων, τους κοι-

νωφελείς οργανισμούς (πχ. Αεροδρόμια, Σιδηροδρομικοί Σταθμοί) 
 ( απόβλητα από τον καθαρισμό οδών, πάρκων και άλλων κοινόχρηστων χώρων 
 ( ογκώδη αντικείμενα
 ( απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ),
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Δεν περιλαμβάνονται στα αστικά απορρίμματα:

 ( Μολυσματικά απόβλητα από ιατρεία, υπολείμματα σφαγείων
 ( Μπάζα
 ( Πολύ ογκώδη αντικείμενα που απαιτούν ειδικό τρόπο μεταφοράς.

Διαχείριση αποβλήτων
Η Διαχείριση αποβλήτων αποτελείται από 5 στάδια:
I. Παραγωγή
II. Προσωρινή αποθήκευση
III. Συλλογή
IV. Μεταφορά και μεταφόρτωση προς διάθεση 
V. Επεξεργασία και/ή τελική διάθεση

I. Παραγωγή

Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει το σύνολο των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα μέσα 
στην κοινωνία, μέχρι να προκύψει μια ποσότητα απορριμμάτων. Εδώ, μοναδικός συμμε-
τέχων και υπεύθυνος είναι ο πολίτης, είτε ως μονάδα, είτε συλλογικά (αν πρόκειται για 
το χώρο εργασίας ή την επιχείρησή του).

II. Προσωρινή Αποθήκευση

Η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων είναι ουσιαστικά το πρώτο στάδιο του 
Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων στο οποίο συμμετέχουν οι ΟΤΑ. Τα απορρίμμα-
τα που παράχθηκαν κατά το πρώτο στάδιο, αποθηκεύονται προσωρινά σε κάποια πλα-
στική σακούλα και στη συνέχεια καταλήγουν σε κάποιο κάδο απορριμμάτων. Οι κάδοι 
των απορριμμάτων είναι κυλιόμενοι ή σταθεροί, πλαστικοί ή μεταλλικοί. Οι μεγαλύτεροι 
κάδοι, που φτάνουν τα 1.100 λίτρα, είναι συνήθως κυλιόμενοι, ώστε να μεταφέρονται 
εύκολα, ενώ οι μικρότεροι, που ξεκινούν από 50 λίτρα είναι συνήθως σταθεροί.

Κάδος απορριμμάτων 1.100lt
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III. Συλλογή 

Η συλλογή των απορριμμάτων είναι το στάδιο κατά το οποίο τα απορρίμματα, που 
έχουν συγκεντρωθεί προσωρινά στους κάδους, συλλέγονται από κάποιο όχημα. Την ευ-
θύνη της συλλογής των απορριμμάτων την έχουν οι Δήμοι, οι οποίοι για το σκοπό αυτό 
έχουν απορριμματοφόρα οχήματα. Τα οχήματα αυτά δεν είναι όλα ίδια. Ανάλογα με τον 
τρόπο που συμπιέζουν τα απορρίμματα διακρίνονται σε απορριμματοφόρα πρέσας και 
απορριμματοφόρα μύλου. 

Απορριμματοφόρα οχήματα μύλου & πρέσας

IV. Μεταφορά και μεταφόρτωση

Μεταφορά. Η “μεταφορά”, είναι το στάδιο κατά το οποίο το απορριμματοφόρο έχει 
ολοκληρώσει τη συλλογή των απορριμμάτων από το σύνολο των κάδων και ξεκινάει να 
πάει στο χώρο μεταφόρτωσης ή  επεξεργασίας ή διάθεσης. Με το στάδιο αυτό κλείνει η 
διαχείριση των απορριμμάτων από τους Δήμους. 

Στον χάρτη απεικονίζονται οι θέσεις 
των ΤΜΔΑ και της ΚΕΟΔ
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Μεταφόρτωση. Στους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων τα απορρίμματα συ-
μπιέζονται µε κατάλληλες πρέσες και φορτώνονται σε απορριμματοκιβώτια  (κοντέ-
ινερς) που στη συνέχεια μεταφέρονται µε ειδικούς οχηµατοσυρµούς («συρμός») στη 
ΜΕΑ.  Η μεταφόρτωση απορριμμάτων είναι επιβεβλημένη για την ελαχιστοποίηση του 
κόστους μεταφοράς των απορριμμάτων από τους χώρους παραγωγής στους χώρους 
επεξεργασία ή/και τελικής τους διάθεσης.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εφαρμόζεται η τακτική μεταφοράς των 
απορριμμάτων στους χώρους μεταφόρτωσης. 
Αναλυτικότερα το περιφερειακό Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μα-
κεδονίας, αποτελείται από τους 10 Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων  
(ΤΜΔΑ), στις οποίες αναπτύσσονται οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Σύμμεικτων Απορ/
των και οι υποδομές μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών. Ειδικότερα:
• Στην Π.Ε. Κοζάνης χωροθετούνται 4 ΤΜΔΑ οι οποίες εξυπηρετούν τους Δήμους 

της Περιφερειακής ενότητας και ειδικότερα οι ΤΜΔΑ Κοζάνης, Εορδαίας που 
εξυπηρετούν τους ομώνυμους Δήμους, οι ΤΜΔΑ Σιάτιστας και Τσοτυλίου που 
εξυπηρετούν τον Δήμο Βοΐου και η ΤΜΔΑ Σερβίων που εξυπηρετεί τον Δήμο 
Σερβίων και Βελβεντού.

• Στην Π.Ε.  Καστοριάς 1 ΤΜΔΑ που εξυπηρετεί και τους 3 Δήμους της Περιφερεια-
κής Ενότητας. 

• Στην Π.Ε. Φλώρινας  2 ΤΜΔΑ. Η ΤΜΔΑ Φλώρινας που εξυπηρετεί τον Δήμο Φλώ-
ρινας και Πρεσπών και η ΤΜΔΑ Αμυνταίου που εξυπηρετεί των ομώνυμο Δήμο. 

• Στην Π.Ε.  Γρεβενών 2 ΤΜΔΑ στα Γρεβενά και στην Δεσκάτη που εξυπηρετούν 
τους ομώνυμους Δήμους.

Τα απορρίμματα από τους 10 ΤΜΔΑ καταλήγουν στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορ-
ριμμάτων (ΜΕΑ) που βρίσκεται στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορ-
ριμμάτων (ΚΕΟΔ) της ΔΙΑΔΥΜΑ. 

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το οχήματα μεταφόρτωσης οδηγούν τα 
απορρίμματα στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Μακεδο-
νίας, η οποία χωροθετείται εντός του Νότιου Πεδίου στα ορυχεία της ΔΕΗ (βλέπε 
παραπάνω χάρτη).
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V. Επεξεργασία απορριμμάτων

Τα απορρίμματα, που προέρχονται από τους πράσινους (ή μεταλλικούς κάδους) των 13 
δήμων της ΠΔΜ, μετά τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης οδηγούνται στη Μονάδα Επεξερ-
γασίας Απορριμμάτων στην οποία γίνεται και η επεξεργασία αυτών. Αναλυτικότερα στη 
ΜΕΑ εκφορτώνονται στη Μονάδα Υποδοχής στην οποία θα γίνει διαχωρισμός και απο-
μάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων, έπειτα θα οδηγηθούν με την βοήθεια ταινιόδρο-
μων στη Μονάδα Μηχανικής Διαλογής. 
Στη Μονάδα Μηχανικής Διαλογής γίνεται ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων προϊ-
όντων, από το οργανικό υλικό που θα οδηγηθεί για κομποστοποίηση και το άχρηστο 
υπόλειμμα  που θα καταλήξει για ταφή στο ΧΥΤΥ. Αυτό γίνεται με:
• τη χρήση ενός περιστροφικού και ενός δονητικού κόσκινου (για τον διαχωρισμό του 

οργανικού υλικού)
•  οπτικούς και βαλλιστικούς διαχωριστές  (για την ανάκτηση ρευμάτων χαρτιού, πλα-

στικού φίλμ και σκληρών πλαστικών συσκευασιών)
•  μαγνήτες (που ανακτούν σιδηρούχα σώματα )
•  αλουμινοδιαχωριστές (για την ανάκτηση κουτάκια αλουμινίου)
Στη συνέχεια κάθε υλικό ακολουθεί το «δρόμο» του.
Το οργανικό υλικό οδηγείται στη Μονάδα Κομποστοποίησης για βιολογική επεξεργασία 
σε κλειστούς, οριζόντιους βιοαντιδραστήρες, όπου παραμένει για 2 περίπου εβδομάδες 
σε ένα ελεγχόμενο  περιβάλλον θερμοκρασίας και υγρασίας. Με τη μέθοδο αυτή προκύ-
πτει ένα υγιεινοποιημένο και σταθεροποιημένο οργανικό υλικό το οποίο παραμένει για 
τουλάχιστον 6 εβδομάδες ακόμα στον χώρο  Ωρίμανσης, εκεί  διαστρώνεται σε τραπε-
ζοειδείς σωρούς και αναδεύεται  όταν οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας το απαι-
τούν. Το σταθεροποιημένο προϊόν καταλήγει τελικά στη Μονάδα Εξευγενισμού - Ραφινα-
ρία, όπου διαχωρίζεται το ώριμο, πλέον, compost από τις διάφορες προσμίξεις (σκληρά 
πλαστικά, χαλίκι, αδρανή, film πλαστικών, γυαλί), τα οποία συλλέγονται και οδηγούνται 
προς τελική διάθεση στο ΧΥΤΥ ως άχρηστα προϊόντα. Το παραγόμενο Compost θεωρεί-
ται πλέον πλήρως εξευγενισμένο και κατάλληλο προς τελική διάθεση (πλήρωση λατο-
μείων, επικάλυψη ΧΥΤΥ κτλ).
Τα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία έχουν διαχωριστεί σε χαρτί- χαρτόνι, μέταλλα, αλου-
μίνιο, γυαλί, πλαστικό (φίλμ, PET, HDPE κτλ) θα δεματοποιηθούν και θα μεταφερθούν σε 
μονάδες ανακύκλωσης προς αξιοποίηση.
Το υπόλειμμα της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων οδηγούνται στον παρακείμενο 
Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, ο οποίος είναι πλήρως στεγανοποιημένος και 
διαθέτει δίκτυο συλλογής των στραγγισμάτων καθώς και δίκτυο συλλογής του εκλυό-
μενου βιαερίου.
Τέλος, το σύνολο των παραγόμενων Υγρών Αποβλήτων της εγκατάστασης οδηγείται σε 
ειδική Μονάδα Επεξεργασίας. Τα υγρά απόβλητα τροφοδοτούν τους βιοαντιδραστήρες 
βιολογικής επεξεργασίας, και στη συνέχεια υφίστανται φυσικοχημική επεξεργασία στη 
Μονάδα Αντίστροφης Όσμωσης,  με σκοπό την ανάκτηση νερού, κατάλληλου για επα-
νατροφοδότηση της μονάδας και τις ανάγκες άρδευσης των χώρων πρασίνου.
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Πρόγραμμα Διαλογής  στην πηγή

Με τον όρο «Διαλογή στην Πηγή» περιγράφεται η διαδικασία της ανακύκλωσης με την 
οποία επιτυγχάνεται ανάκτηση χρήσιμων υλικών πριν αυτά αναμειχθούν με την υπόλοι-
πη μάζα των απορριμμάτων. 
Η ∆σΠ μπορεί να θεωρηθεί ως ολοκληρωμένη, εναλλακτική λύση απέναντι στα συστή-
ματα διάθεσης και κεντρικής ανάκτησης. Η βιωσιμότητά της εξαρτάται από παραμέ-
τρους όπως η διαθεσιμότητα ανακυκλώσιμων υλικών, το κόστος των άλλων μεθόδων 
διαχείρισης και η ύπαρξη αγοράς για την απορρόφηση των ανακυκλωμένων υλικών. 

Tα απόβλητα που μπορούν να ανακυκλώνονται περιλαμβάνουν: 

I. Xαρτιά, χαρτόνια. 
II. Γυαλιά. 
III. Πλαστικά. 
IV. Μέταλλα όπως σίδηρος, αλουμίνιο, ψευδάργυρος κ.λπ. 
V. Ζυμώσιμο κλάσμα (οργανικά απόβλητα). 
VI. Τηγανέλαια
VII. Παλιά υφάσματα, ρούχα, κουρέλια. 
VIII. Ογκώδη απόβλητα όπως έπιπλα, στρώματα, 
IX. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλες ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές, κ.λπ.  

Οι γενικές προϋποθέσεις επιτυχίας ενός προγράμματος ΔσΠ είναι η ενημέρωση και συμ-
μετοχή του κοινού, καθώς και το ο τρόπος διαχείρισης – διακίνησης των δρομολογίων 
αποκομιδής. 
Με την εφαρμογή της ∆σΠ καταφέρνουμε να ανακτούμε ποιοτικά υλικά που μπορούν να 
αξιοποιηθούν για την δημιουργία νέων προϊόντων. 
Ειδικότερα στην Δυτική Μακεδονία στα πλαίσια εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστή-
ματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ), η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. έχει σχεδιάσει το Περιφε-
ρειακό Σύστημα Ανακύκλωσης. Ο σχεδιασμός του Συστήματος περιλαμβάνει τις δευτε-
ρογενείς συσκευασίες (χαρτοκιβώτια, μέταλλα, γυαλιά, πλαστικά) και το έντυπο χαρτί 
(βιβλία, εφημερίδες, κλπ) και ειδικότερα περιλαμβάνει συλλογή των υλικών από διακρι-
τούς χώρους προσωρινής αποθήκευσης και προκαθορισμένα σημεία παραγωγής.
Η ιδιαιτερότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έγκειται στο ότι η προσωρινή 
αποθήκευση του έντυπου χαρτιού και των τριών υλικών συσκευασίας (πλαστικό, γυαλί, 
μέταλλο) γίνεται σε 4 ξεχωριστούς χρωματιστούς κάδους (360 lt ή 660 lt) (μπλε για το 
χαρτί, γαλάζιο για το πλαστικό, κόκκινο για το μέταλλο & κίτρινο για το γυαλί), σε επιλεγ-
μένα σημεία των οικισμών της Περιφέρειας. Όσον αφορά το χαρτοκιβώτιο συλλέγεται 
απευθείας από τις θέσεις παραγωγής του (εμπορικό κέντρο, βιοτεχνίες, λαϊκές αγορές, 
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κλπ.). Η συλλογή των υλικών από τους τέσσερις διακριτούς κάδους ανακύκλωσης, 
καθώς και του χαρτοκιβωτίου πραγματοποιείται με απορριμματοφόρα ή ημιφορτηγά 
οχήματα.

Κάδοι ανακύκλωσης στην Δυτική Μακεδονία

Αναλυτικότερα η Διαχείριση Ανακυκλώσιμων στην Δυτική Μακεδονία, έχει ως εξής:

Τα οχήματα συλλογής οδηγούν τα Ανακυκλώσιμα Υλικά (ΑΥ) στην πλησιέστερη Τοπική 
Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ), όπου ζυγίζονται και ταξινομούνται σε δια-
κριτά containers ανά κατηγορία. Τα υλικά όπως το χαρτί και το πλαστικό συμπιέζονται 
σε press container και μεταφέρονται με κατάλληλα οχήματα τύπου γάντζου, προς το 
Περιφερειακό Κέντρο Ανακύκλωσης (ΠΚΑ). 
Στο ΠΚΑ πραγματοποιείται πρόχειρη χειροδιαλογή με την βοήθεια ταινιόδρομων κατά 
την οποία απομακρύνονται τυχόν ανεπιθύμητες προσμίξεις (πχ πλαστικές σακούλες στα 
χαρτιά) και δεματοποιούνται. Τα ΑΥ (διαλεγμένα & δεματοποιημένα) μεταφέρονται προς 
τελική διάθεση σε μονάδες ανακύκλωσης/αξιοποίησης.
Τα μέταλλα και το γυαλί μεταφέρονται απευθείας, χωρίς συμπίεση, με κατάλληλα οχή-
ματα τύπου γάντζου, προς το Περιφερειακό Κέντρο Ανακύκλωσης (ΠΚΑ) εκεί συγκε-
ντρώνονται σε ειδικό χώρο εώς την μεταφορά τους προς τελική διάθεση σε μονάδες 
ανακύκλωσης/αξιοποίησης.
Η ανάπτυξη και εφαρμογή του προγράμματος ανήκει στη ΔΙΑΔΥΜΑ, ενώ η συλλογή/με-
ταφορά πραγματοποιείται από τους ΟΤΑ. 
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ΔσΠ Βιοαποβλήτων

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ Ή ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΒΑ): Είναι τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα 
κήπων και πάρκων, τα απόβλητα τροφών μαγειρείων και νοικοκυριών, εστιατόριων, μο-
νάδων εστίασης και καταστημάτων λιανικής πώλησης και παρεμφερή απόβλητα εγκα-
ταστάσεων επεξεργασίας τροφίμων.
Για την Δυτική Μακεδονία έχει σχεδιαστεί σύστημα ΔσΠ βιοαποβλήτων στους οικισμούς 
με πληθυσμούς >1.500 κατοίκους με συλλογή σε καφέ κάδους και μεταφορά αυτών 
με ημιφορτηγά οχήματα στους Σταθμούς Μεταφόρτωσης, όπου και αποθηκεύονται 
προσωρινά σε container. Μετά την πλήρωση τους τα container μεταφέρονται με την 
βοήθεια τριαξονικού οχήματος στη ΜΕΑ όπου επεξεργάζονται στη Μονάδα Βιολογικής 
Επεξεργασίας ξεχωριστά.
Στους μικρούς οικισμούς (κάτω από 1.500 κατοίκους) έχει σχεδιαστεί και διανέμονται 
κάδοι οικιακής κομποστοποίησης σε οικίες που διαθέτουν χώρο (αυλή, κήπο) για να πα-
ράγουν το δικό τους κομπόστ.
Για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά το σύστημα διαλογής στην πηγή των 
οργανικών αποβλήτων είναι απαραίτητος ο προσεκτικός σχεδιασμός αυτού καθώς και η 
εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών που προηγείται της εφαρμογής του συστήματος.

Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οργανικά 
υλικά σε μια πλούσια σκούρα ουσία. Αυτή η ουσία λέγεται κομπόστ ή χούμους ή 
εδαφοβελτιωτικό.
Τα βακτήρια, οι μύκητες και άλλα μικρόβια είναι οι ‘εργάτες’ της κομποστοποίησης. 
Αυτοί υποβοηθούνται κι από πολλούς άλλους μεγαλύτερους οργανισμούς. Κατά 
τη διάρκεια της κομποστοποίησης, αυτά τα μικρόβια παράγουν διοξείδιο του άν-
θρακα (CO2), θερμότητα και νερό καθώς αποικοδομούν τα οργανικά υλικά του σω-
ρού. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το κομπόστ (πλούσιο, σκούρο, θριφτό και άοσμο), 
τέλειο λίπασμα για τον κήπο
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