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Η διαχείριση των απορριμμάτων  σήμερα
ΧΥΤΑ

Οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων  (ΧΥΤΑ) είναι χώροι ειδικά 
διαμορφωμένοι στους οποίους γίνεται η ταφή των απορριμμάτων των πόλεων. Η 
διαμόρφωση του χώρου των ΧΥΤΑ προβλέπεται να γίνεται με τέτοιο τρόπο 
ώστε τοξικά, οργανικά και άλλα απόβλητα από το χώρο απόθεσης να μη 
διαφεύγουν στο γύρω περιβάλλον ή στον υδροφόρο ορίζοντα  τυχόν 
κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση. Αυτό επιτυγχάνεται 
με τη στεγανοποίηση των απορριμμάτων με τσιμέντο, χώμα, πλαστικές 
μεμβράνες και άλλα υλικά.
Η απόθεση των απορριμμάτων μπορεί να διαρκέσει το πολύ 30 έτη. Έπειτα από 
την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος προβλέπεται το κλείσιμο των 
χώρων απόθεσης, και στα έτη που ακολουθούν γίνονται τα κατάλληλα έργα 
επαναφοράς του περιβάλλοντος στην αρχική του μορφή, με το θάψιμο των 
σκουπιδιών και τη στεγανοποίηση του χώρου με γεωμεμβράνες, ώστε να 
αποφευχθεί η μόλυνση της περιοχής. Τα έργα αυτά μπορεί να διαρκέσουν έως 
και 20 χρόνια.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
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ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
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Βερολίνο 

Σε λειτουργία 2 μονάδες Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, 
8 μονάδες θερμικής επεξεργασίας, 5 μονάδες 
κομποστοποίησης. 
Ποσοστό ανακύκλωσης 87%. 
Υπάρχουν 17 κέντρα επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών. 
Σε κάθε σπίτι ή διαμέρισμα στο Βερολίνο υπάρχουν ειδικά 
κιβώτια για τα απορρίμματα, τα οποία είναι προσβάσιμα 
μόνον από τους ενοίκους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις 
κλειδώνουν για να μην υπάρχουν διαρροές. Υπάρχουν, 
μάλιστα, διάφοροι τύποι κάδων ανακύκλωσης με 
διαφορετικά χρώματα. 
Κίτρινος για τα υλικά συσκευασίας, πράσινος για τα χαρτιά, 
καφέ για τα οργανικά απορρίμματα, γκρι για όλα όσα δεν 
ανακυκλώνονται. 
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Αθήνα. 

Σε λειτουργία 1 ΧΥΤΑ. Ποσοστό Ανακύκλωσης 
24,5 % ενώ το υπόλοιπο 75 με 80% των 
απορριμμάτων καταλήγει σε υγειονομική 
ταφή. Λειτουργούν μόλις 6 Κέντρα Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). Λειτουργεί 
ένας αποτεφρωτήρας νοσοκομειακών 
αποβλήτων (ΧΥΤΑ Φυλής), μια μονάδα 
κομποστοποίησης (ΧΥΤΑ Φυλής). 
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Η ανακύκλωση είναι η επανεπεξεργασία ήδη επεξεργασμένων υλικών, ιδιαίτερα 
απορριμμάτων, σε νέα προϊόντα. Η ανακύκλωση μειώνει την κατανάλωση πρώτων 
υλών και την χρήση ενέργειας και ως εκ τούτου τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου. Η ανακύκλωση αποτελεί μια βασική έννοια της σύγχρονης 
διαχείρισης των αποβλήτων. Τα ανακυκλώσιμα υλικά, αποκαλούμενα επίσης 
"recyclables" ή "recyclates", μπορούν να προέλθουν από πολλές πηγές, 
συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών, των δημόσιων υπηρεσιών και των 
βιομηχανιών. 
Περιλαμβάνουν το γυαλί, το χαρτί, το αλουμίνιο και άλλα μέταλλα όπως ο χαλκός 
και ο σίδηρος, την άσφαλτο, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα πλαστικά. 
Τα βιοδιασπάσιμα  απόβλητα, όπως τα υπολείμματα τροφίμων ή τα απόβλητα 
κήπων και καλλιεργειών, είναι επίσης ανακυκλώσιμα με τη βοήθεια 
μικροοργανισμών μέσω της λιπασματοποίησης  (κομποστοποίησης) ή της 
αναερόβιας χώνευσης.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%B9%CE%B1_%CF%87%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 



Ανακύκλωση απορριμμάτων είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται 
εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα απoτέλεσμα της ανθρώπινης 
δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό για 
τον άνθρωπο. Στην διαδικασία αυτή συνήθως τα απορρίμματα μετατρέπονται σε 
πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα αγαθά.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE%B8%CF%8C_(%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)


Μέρος της διαδικασίας της ανακύκλωσης είναι και η μετατροπή βλαβερών για το περιβάλλον 
υλικών σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. 

Με τον τρόπο αυτό γίνεται ομαλότερα η επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον το οποίο 
ουσιαστικά ολοκληρώνει την διαδικασία της ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο. 

Παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης είναι η μετατροπή οικιακών λυμάτων σε τέτοια μορφή ώστε 
να είναι λιγότερο βλαβερά σε αντίθεση με την κατευθείαν εναπόθεσή τους π.χ. στην θάλασσα.
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
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ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Η σημασία της ανακύκλωσης είναι πολύ μεγάλη από πολλές οπτικές όπως η οικονομία 
των φυσικών πόρων , η κοινωνία, η αισθητική και πιο συγκεκριμένα :

Μειώνονται τα σκουπίδια και τα προβλήματα διαχείρισής τους.
Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που παίρνουμε συνεχώς από τη φύση.
Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων νερών (σώζεται 
το περιβάλλον).
Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για την συμμετοχή στην βελτίωση του 
περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής.
Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για την διάσωση του 
πλανήτη.
Σώζεται η υγεία και το μέλλον των παιδιών μας.
Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή όλων των 
προαναφερθέντων αντικειμένων.
Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των προϊόντων, καθώς 
δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης.
Σώζεται η υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη και διασφαλίζεται το καλύτερο μέλλον 
των παιδιών.
Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για την διάσωση του 
πλανήτη.
Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για τη συμμετοχή στην βελτίωση του 
περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής.
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Ο ΚΑΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ

• Καθαρίζει -  ξεπλένει τις συσκευασίες πριν τον κάδο ανακύκλωσης.

• Τσακίζει τις συσκευασίες ώστε να εξοικονομεί  χώρο.

• Συμπιέζει τα πλαστικά μπουκάλια.

• Δεν τοποθετεί στο κάδο σφιχτοδεμένες σακούλες με ανακυκλώσιμα υλικά .

• Δεν πετάει σπασμένα τζάμια ή καθρέπτες γιατί θέτει σε κίνδυνο τους εργάτες στη διαλογή των 
υλικών. 

• Δεν πετάει οικιακά σκουπίδια που δεν ανακυκλώνονται στους κάδους ανακύκλωσης (ΜΠΛΕ)
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ΧΑΡΤΙ
Το χαρτί είναι από τα πιο βασικά υλικά που ανακυκλώνονται καθώς αποτελεί είδος ευρείας χρήσης τόσο 
για νοικοκυριά όσο και για κάθε είδους εταιρείας .
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Στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο 
κύρια προβλήματα:
η εκχέρσωση των αυθεντικών δασών 
για να καλλιεργηθούν στη θέση τους 
τεχνητές καλλιέργειες και
η αντικατάσταση του πραγματικού 
δάσους από συστάδες που 
αποτελούνται από ένα μόνο είδος 
δέντρου.

    Σπάνια είδη και ανεξερεύνητες 
σχέσεις χάνονται για πάντα μαζί με 
το εξαιρετικό οικοσύστημα. Χωρίς το 
δάσος δεν μπορούν να επιβιώσουν 
σπάνια είδη, συχνά σημαντικά και 
για τον άνθρωπο.
    Τα δέντρα που πεθαίνουν στο 
δάσος πιάνουν άχρηστο χώρο και 
δυσκολεύουν τις μετακινήσεις των 
υλοτόμων, αυτή είναι η αντίληψη 
των εταιριών αλλά και των κρατικών 
υπηρεσιών.
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XAΡΤΙ   -  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ

Καθορίζουν σε μακροχρόνια βάση την πολιτική 
τους στο πλαίσιο του Εθνικού σχεδιασμού για τη 
μείωση και ανακύκλωση απορριμμάτων 
(σχεδιασμός προϊόντων, μάρκετινγκ, ανάλυση 
κύκλου ζωής, μείωση αποβλήτων, περιβαλλοντική 
διαχείριση),τροποποιούν την παραγωγική 
διαδικασία και τη διακίνηση των προϊόντων 
συμμορφούμενοι με την εθνική και κοινοτική 
πολιτική,χρεώνουν τα προϊόντα ή με τέλος 
εγγυοδοσίας ή με τέλος ανακύκλωσης / πράσινο 
φόρο που αποδίδεται ή στον καταναλωτή (τέλος 
εγγυοδοσία) ή στον Ο.Α.Α. (τέλος ανακύκλωσης / 
πράσινο φόρο) για τη δημιουργία δικτύων 
συλλογής κι αξιοποίησης των υλικών και 
προϊόντων ώστε να μην καταλήγουν στα 
απορρίμματα.
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Εξασφαλίζουν σε μακροχρόνια βάση 
πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας.
Σχεδιάζουν την επενδυτική πολιτική τους 
γνωρίζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού 
σε μακροχρόνια βάση, έχουν πρόσβαση 
σε επιδοτήσεις και οικονομικά εργαλεία, 
υπόκεινται σε κίνητρα κι αντικίνητρα για 
την ομαλή προσαρμογή στις απαιτήσεις 
για τον εκσυγχρονισμό τους της εθνικής 
και κοινοτικής πολιτικής, επιβίωση μέσα 
σε μία έντονα ανταγωνιστική και 
μεταβαλλόμενη αγορά (π.χ. η 
χαρτοβιομηχανία χάνει όλο και 
μεγαλύτερο ποσοστό στην ελληνική 
αγορά).

Βιομηχανίες Χαρτιού, Γυαλιού, Μετάλλων
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ΜΕΤΑΛΛΑ
Το μεγαλύτερο ποσοστό των μετάλλων μπορούν να ανακυκλωθούν και να   προσφέρουν  οικονομικά αλλά και 
περιβαλλοντολογικά οφέλη.

ΓΕΛ   ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ                                                                                                                                                             ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2016 – 2017
ΤΜΗΜΑ : Β3



ΓΥΑΛΙ. 
Οι γυάλινες συσκευασίες είναι ιδιαίτερα φιλικές προς το περιβάλλον καθώς μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν πολλές φορές. Αν απορριφθούν όμως στη φύση χρειάζονται πολλές 
δεκαετίες για να αποσυντεθούν.
Για την κατασκευή γυαλιού δαπανώνται μεγάλες ποσότητες ενέργειας ώστε να λιώσει η πρώτη ύλη σε 
ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Ανακυκλώνοντάς το, εξοικονομούμε ενέργεια και πρώτες ύλες, αφού 
αποτελεί υλικό που μπορεί να ανακυκλωθεί απεριόριστες φορές λόγω της σύστασής του. Έτσι 
αποδεικνύουμε έμπρακτά το σεβασμό μας για το περιβάλλον.
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ΟΦΕΛΗ   ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τα οφέλη της ανακύκλωσης είναι πάρα πολλά και θα 
πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπ΄όψιν.

ΓΕΛ   ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ                                                                                                                                                             ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2016 – 2017
ΤΜΗΜΑ : Β3
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