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Σε πανελλαδικό επίπεδο, η διάθεση των 
απορριµµάτων τείνει να εξελιχθεί σε µεγάλο 
κοινωνικό πρόβληµα, καθώς γίνεται µε τη µέθοδο 
της (συχνά ανεξέλεγκτης) απόρριψης και κάποτε (σε 
ορισµένες περιπτώσεις µόνον υγειονοµικής) ταφής. 
Το όλο θέµα της διαχείρισης των Στερεών 
Απορριμμάτων έχει εκχωρηθεί από πολύ παλιά (σε 
µεγάλο ποσοστό εν λευκώ) στους Οργανισµούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 

 



Όσον αφορά στρατηγικές για βελτίωση της 
∆ιαχείρισης Απορριμμάτων, γενικές 
κατευθυντήριες γραµµές πλεύσης αποτελούν 
προγράµµατα ευρείας κλίµακας για 
ανακύκλωση χαρτιού-αλουµινίου-γυαλιού-
πλαστικών µε διαλογή στην πηγή, σε 
συνδυασµό µε πιλοτικές µονάδες µηχανικού 
διαχωρισµού (άλλοι συνώνυµοι δόκιµοι όροι 
είναι λιπασµατοποίηση, κοµποστοποίηση και 
βιοσταθεροποίηση) και καύσης. 
 



Στο παρελθόν έχουν λειτουργήσει για σχετικά 
µικρά χρονικά διαστήµατα µία µονάδα 
λιπασµατοποίησης (κοµποστοποίησης ή 
βιοσταθεροποίησης) στο Καλοχώρι 
Θεσσαλονίκης και µία µονάδα καύσης 
(Ζάκυνθος), επί του παρόντος λειτουργούν 
µονάδες µηχανικής διαλογής στην Αττική και 
την Καλαµάτα (µε συνδιάθεση ιλύος από τη 
µονάδα βιολογικού καθαρισµού της πόλης), 
ενώ µεγάλη έµφαση έχει ορθά από καιρό δοθεί 
στον προσδιορισµό της ποιοτικής σύστασης 
των στερεών αστικών αποβλήτων.  



H µέχρι σήµερα πρακτική της ∆Α δείχνει 
ότι µοναδικό µέληµα είναι η αποµάκρυνσή 
τους από τις πόλεις. Σε πολλούς χώρους 
απόρριψης τα σκουπίδια αυτό-
αναφλέγονται και καίγονται κάθε τόσο επί 
τόπου (για αυτό το πράγµα η Ελλάδα έχει 
καταδικασθεί από το Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο µ.ά. και για το θέµα του 
φαραγγιού του Κουρουπητού έξω από τα 
Χανιά). 



 
 

Η Ελλάδα είναι µία χώρα µε έντονη 
τουριστική κίνηση και αυτή η παράµετρος 
εισάγει πρόσθετα προβλήµατα σε θέµατα 
∆ιαχείρισης Απορριμάτων (τα οποία είναι 
ανύπαρκτα π.χ. σε χώρες της βορείου 
Ευρώπης), καθώς τόσο η ποσότητα όσο και 
η σύσταση των παραγοµένων 
απορριµµάτων παρουσιάζει διακυµάνσεις, 
χωρικές και εποχιακές.  



Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε ολόκληρη την 
Ευρώπη γίνεται πολύ δηµοφιλής πλέον η 
έννοια του "οικολογικού τουρισµού 
(πρωτοπόρος σε αυτό το πεδίο µπορεί να 
θεωρηθεί παγκοσµίως η Ελβετία), ενώ η 
Ελλάδα η οποία διαθέτει όλα τα 
απαιτούμενα προσόντα για αυτό το σκοπό 
έχει μείνει πολύ πίσω. Σχετικά εμπίπτει και 
η περίπτωση του οικοσυστήματος της 
λίμνης Κορώνειας. 



Προτεινόμενες Λύσεις 

Όταν υπάρχει περιβαλλοντική συνείδηση  πρέπει να υλοποιούνται  τα 
ακόλουθα: 
• Διαλογή απορριμμάτων στην πηγή προέλευσής τους (κατ’ οίκον) 
 
• Διαχωρισμός πλαστικού – γυαλιού – χαρτιού – πολυστερίνης –  
  μετάλλων - οικοδ. μπάζων 
 
• Ανακύκλωση των προιόντων αυτών για τον περιορισμό της  
 περιβαλλοντικής ρύπανσης (ειδικά μετά από πυρκαγιά στη      
 χωματερή)  και την ενίσχυση του οικολογικού τουρισμού που  
 μπορεί να  αναπτύξει η περιοχή, ανήκοντας μέσα σε σημαντικά  
 οικοσυστήματα. 
 
• Λιπασματοποίηση (composting) κατ’ οίκον των οργανικών οικιακών  
 απορριμμάτων δεδομένου ότι υπάρχει κήπος στα περισσότερα  
 νοικοκυριά της περιοχής. 




