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Ο συγκεκριμένος οδηγός δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή πληροφοριών και οδηγιών προς 
υπαλλήλους, διευθυντές, διαχειριστές και καθαριστές των κτηρίων του δημόσιου τομέα με στόχο την 
εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για εφαρμογή της πολιτικής για ορθολογική διαχείριση αποβλήτων, 
δίνοντας έμφαση στην μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων στα κτήρια 
του δημόσιου τομέα.

Ο οδηγός παρουσιάζει εν συντομία τις αρνητικές συνέπειες προς το περιβάλλον από την ανεξέλικτη 
διαχείριση αποβλήτων, καθώς επίσης τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η ορθολογική διαχείριση 
αποβλήτων. Στον οδηγό αναλύονται οι προτιμώμενες μέθοδοι και διαδικασίες ορθολογικής 
διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται από τα κτήρια του δημόσιου τομέα. Παράλληλα ο οδηγός 
δίνει την δυνατότητα σε όλους τους λειτουργούς που στελεχώνουν τα τμήματα και υπηρεσίες των 
υπουργείων να προσεγγίσουν το θέμα της ορθολογικής διαχείρισης, μέσα από κατευθυντήριες 
οδηγίες αναφορικά με την ένταξη στην καθημερινή ρουτίνα τους καλών πρακτικών διαχείρισης 
αποβλήτων. Συγκεκριμένα ο οδηγός αυτός εστιάζει στους τρόπους και τις πρακτικές μείωσης 
παραγωγής αποβλήτων καθώς και την προώθηση της χωριστής συλλογής και αξιοποίησης 
των αποβλήτων ως πόρους ούτως με στόχο την μείωση των επιπτώσεων των αποβλήτων στο 
περιβάλλον και την δημόσια υγεία.

Όπως είναι κοινώς αντιληπτό η Κύπρος χρειάζεται την εφαρμογή πολιτικών ορθολογικής 
διαχείρισης αποβλήτων αφού ακόμα και σήμερα δεν έφτασε στα επιθυμητά αποτελέσματα 
με βάσει το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο, καθότι τα περισσότερα απόβλητα συνεχίζουν να 
καταλήγουν στις χωματερές. Αυτό έχει επιζήμιες επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως για 
παράδειγμα την μόλυνση των εδαφών, τη ρύπανση του αέρα και των υδάτων, την αύξηση του 
κινδύνου εξάπλωσης πυρκαγιών και την εξάλειψη των φυσικών πόρων. Πρακτικά, ακόμη και αν η 
διαδικασία της ανακύκλωσης εφαρμοστεί με ιδανικό τρόπο δεν εξασφαλίζει λύση στο πρόβλημα 
της διαχείρισης αποβλήτων. Είναι αναγκαίο να γίνει κατανοητό ότι η ορθολογική διαχείριση 
μπορεί να επιτευχθεί αρχικά με την μείωση των αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση τους 
και ακολούθως με την ανακύκλωση.

Η αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα της ανεξέλικτης και ανεξέλεγκτης διαχείρισης, μπορεί να 
επέλθει μόνο με την θέσπιση πολιτικών πλαισίων και σχεδιασμών οι οποίες έχουν ως κεντρικό 
άξονα τον πολίτη ο οποίος εντάσσεται στο κοινωνικό σύνολο. Ο χώρος εργασίας αποτελεί μια 
μικρής μορφής κοινωνία, έτσι ο καθένας πρέπει να αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες 
του στα περιβαλλοντικά θέματα και τα θέματα διαχείρισης αποβλήτων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω 
της συνεχούς ενημέρωσης και κατάρτισης των υπαλλήλων, μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων 
και διαλέξεων, ενημερωτικών εντύπων, κτλ.

Ο οδηγός έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και έχοντας ένα ολοκληρωμένο, συνοπτικό και 
ευκατανόητο περιεχόμενο δεν μπορεί παρά να αξιοποιηθεί ως εργαλείο συμμόρφωσης και 
επιμόρφωσης προς όλο το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα, έχοντας ως σκοπό την 
απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από τους εργαζομένους.
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Κατά το παρελθόν οι ανάγκες των ανθρώπων σε καταναλωτικά προϊόντα και αγαθά ήταν 
αρκετά μειωμένες σε σχέση με την σημερινή εποχή. Οι άνθρωποι παλαιότερα εκτός του ότι 
δεν απολάμβαναν μεγάλες ποσότητες αγαθών, είχαν συνείδηση ορθολογικής διαχείρισης των 
παραγόμενων αποβλήτων τους. Το περίσσιο φαγητό συνήθως το χρησιμοποιούσαν για την 
παραγωγή ζωοτροφών ή για ενδυνάμωση του εδάφους για να έχουν καλύτερες φυτείες. Στην 
σημερινή εποχή, οι καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, απαιτεί 
μια ραγδαία αύξηση στην χρήση υλικών αγαθών, σε σχέση με το παρελθόν. Όταν τα παραγόμενα 
απόβλητα υφίστανται μια ανεξέλικτη και μη ωφέλιμη διαχείριση, έχουν αρνητικές επιπτώσεις προς 
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Οι πράξεις κακοδιαχείρισης των αποβλήτων οδηγούν σε 
συνέπειες που επηρεάζουν αρνητικά και υποβαθμίζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος.

Η ανεξέλικτη και ανεξέλεγκτη διαχείριση αποβλήτων, στερεί τη δυνατότητα διαχωρισμού και 
επεξεργασίας τους. Έτσι χάνεται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης προϊόντων η υλικών 
τους που μπορεί να φαίνονται ότι τελείωσε ο κύκλος ζωής τους ενώ στην πραγματικότητα να 
μπορούν είτε να επαναχρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, είτε να ανακυκλωθούν. Η συνεχής 
ανάγκη χρήσης υλικών αγαθών για την διευκόλυνση του ανθρώπου στην καθημερινότητα του 
παράλληλα με τη μη ορθολογική διαχείριση αποβλήτων, οδηγεί στην μείωση ή ακόμη και 
την εξάλειψη των φυσικών πόρων της χώρας. Επιπλέον οι επιπτώσεις στον τουρισμό και την 
οικονομία, αφού η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων προσβάλλει και την αισθητική του τοπίου.
Η τελική διάθεση των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) δεν θα μπορεί 
να είναι εφικτή στο άμεσο μέλλον, αφού είναι σχεδόν υπερπλήρη. Παράλληλα η τάση στο 
Ευρωπαϊκό δίκαιο προκρίνει την σταδιακή μείωση του όγκου των αποβλήτων που καταλήγει 
σε ΧΥΤΑ, ενώ παράλληλα ευνοεί άλλες λύσεις διαχείρισης, όπως η επαναχρησιμοποίηση και η 
ανακύκλωση. Σύμφωνα με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και το εθνικό μας δίκαιο, μέχρι 
το 2020 τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής 
πρέπει να μειωθούν στο 35 % της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων 
αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995, στόχος ο οποίος στο παρόν στάδιο δεν έχει 
ακόμη εκπληρωθεί.

Ένα κράτος το οποίο μετά το πέραν της οικονομικής κρίσης βαδίζει σε μονοπάτια ανάπτυξης είναι 
υπόχρεο να έχει ένα ορθολογικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο βελτιώνει την ποιότητα 
γενικά του περιβάλλοντος όμως συγκεκριμένα την ποιότητα ζωής και υγείας του ανθρώπου. 
Παράλληλα είναι απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στις πρακτικές για μείωση, 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων με σκοπό την δημιουργία ενός ορθολογιστικού 
συστήματος διαχείρισης.

Τα στερεά απόβλητα στην καθημερινότητα του ανθρώπου
Περιβαλλοντικές αρνητικές επιπτώσεις από την ανεξέλικτη διαχείριση αποβλήτων
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Ο όρος “ορθολογική διαχείριση αποβλήτων” συμπεριλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πολιτικές 
και διαδικασίες που ακολουθούνται και τα μέτρα που λαμβάνονται έχοντας ως κοινό σκοπό την 
βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Η πολιτική ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων 
συμπεριλαμβάνει την αναγνώριση, κατηγοριοποίηση και μέτρηση των αποβλήτων, την 
εφαρμογή στρατηγικής η οποία ιεραρχεί τις πρακτικές διαχείρισης και θέτει προτεραιότητες 
όσον αφορά τις διαδικασίες (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και τελική διάθεση). 
Επίσης επισημαίνει την ευθύνη του παραγωγού για όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων που 
παράγουν, όχι μόνο την διαδικασία παραγωγής αλλά και την διαδικασία επεξεργασίας τους όταν 
φτάσουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Τέλος, η ορθολογική διαχείριση δεν θα μπορούσε 
να μην αφορά τον τερματισμό της κακής διαχείρισης και ανάληψης προσωπικών ευθυνών από 
τα άτομα που αποτελούν ένα σύνολο ή μια ομάδα που ζουν και εργάζονται στον ίδιο χώρο. 
Η ορθολογική διαχείριση αποβλήτων μπορεί να αποβεί πολύ ωφέλιμη αφού βοηθά στην 
καλυτέρευση της ποιότητας ζωής.

Με την εφαρμογή στρατηγικών ορθολογικής διαχείρισης (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, 
ανακύκλωση και τελική διάθεση μόνο όσων υλικών δεν μπορούν να ανακυκλωθούν) μειώνονται 
αισθητά οι εκπομπές αέριων ρύπων που επηρεάζουν αρνητικά την ατμόσφαιρα και κατά συνέπεια 
την αρνητική επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Επιπλέον, η βέλτιστη διαχείριση 
αποβλήτων συμβάλλει στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Ένα σημαντικό παράδειγμα 
είναι το χαρτί. Με την εφαρμογή καλών πρακτικών που συμβάλλουν στην μείωση χρήσης, 
επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης του, μειώνεται η κοπή των δέντρων από τα οποία παράγεται. 
Άλλο ένα σημαντικό όφελος από την ορθολογική διαχείριση είναι η οικονομία. Η διαδικασία της 
ανακύκλωσης είναι πιο οικονομική σε σχέση με την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων. Το κόστος 
διάθεσης και καύσης των αποβλήτων είναι πάρα πολύ μεγάλο, έτσι με την αποφυγή αυτών των 
πρακτικών μειώνεται ο κρατικός προϋπολογισμός στα θέματα αποβλήτων και ενισχύονται τα 
ταμεία του κράτους για ενίσχυση της παιδείας και της υγείας.

Η εφαρμογή ορθολογικής διαχείρισης οδηγεί σε βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη. Ένα κτήριο θα 
πρέπει να δίνει αναφορά για τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις. Η ορθολογική διαχείριση αποβλήτων 
είναι ένας από τους τρόπους που μπορεί ένα κτήριο να μειώσει τον αρνητικό αντίκτυπό που έχει 
προς το περιβάλλον.

Τα οφέλη από την εφαρμογή της ορθολογικής διαχείρισης
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Όταν ένα προϊόν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του, κατηγοριοποιείται και στην συνέχεια 
αποφασίζεται με ποιο τρόπο θα γίνει η διαδικασία διαχείρισης του ως απόβλητο. Οι τρόποι με 
τους οποίους επιτυγχάνεται η διαχείριση αποβλήτων είναι πέντε στον αριθμό και κατατάσσονται 
από την πιο επιθυμητή μέχρι την λιγότερο επιθυμητή διαδικασία. 

Πρόληψη - Ελαχιστοποίηση: είναι η πιο επιθυμητή μέθοδος διαχείρισης αποβλήτων περιβαλλοντικά 
και οικονομικά. Χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες, την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των 
αποβλήτων. Σημαντικό ρόλο στην μείωση παραγωγής αποβλήτων παίζει και η εκπαίδευση και 
επιμόρφωση του καταναλωτή για υπεύθυνη χρήση των προϊόντων. Οι αγορές αγαθών θα πρέπει 
να γίνονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του καθενός και όχι με βάση την οικονομική άνεση. Το 
καλύτερο απόβλητο είναι αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ.

Επαναχρησιμοποίηση: Σημαντική διαδικασία η οποία συμβάλλει στην μείωση των αποβλήτων. 
Στόχος αυτής είναι η επαναλειτουργία ενός προϊόντος ή ενός παράγωγου υλικού του προϊόντος 
αυτού, είτε για τον σκοπό τον οποίο έχει σχεδιαστεί, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς 
σημαντική επεξεργασία του. Η διαχείριση αποβλήτων μέσω της επαναχρησιμοποίησης είναι 
προτιμότερη σε σχέση με την ανακύκλωση και την ανάκτηση ενέργειας, αφού συμβάλλει 
στην εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών όπως το νερό, το πετρέλαιο, την ξυλεία κτλ. 
Επιπλέον, μειώνεται ο όγκος παραγωγής αποβλήτων, ενώ αυξάνεται ο κύκλος ζωής τους ως 
προϊόντα. Τα κυριότερα προϊόντα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν είναι οι ηλεκτρικές/
ηλεκτρονικές συσκευές (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικές μηχανές και 
συσκευές αποστολής και λήψης τηλεομοιότυπων μηνυμάτων), τα έπιπλα γραφείου και τα είδη 
γραφικής ύλης.

Ανακύκλωση: Είναι η διαδικασία κατά την οποία λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και 
ενέργειες για ανάκτηση υλικών που είναι ήδη επεξεργασμένα με σκοπό την δημιουργία νέων 
προϊόντων. Στόχος της ανακύκλωσης είναι η μείωση των αποβλήτων καθώς μεγάλο μέρος των 
αποβλήτων αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. Στην Κύπρο τα υλικά των οποίων η σύνθεση 
τους επιτρέπει την ανακύκλωσή τους είναι:
• Χαρτί και χαρτόνι
• Γυαλί
• Πλαστικά
• Αλουμίνιο
• Συσκευασίες ποτών τύπου tetrapak (Κονσέρβες σε μεταλλικές συσκευασίες, κουτιά γάλακτος 

και χυμού κτλ.)
• Μπαταρίες
• Υφάσματα
• Ελαστικά οχημάτων και οχήματα
• Μηχανέλαια

Οι διάφορες επιλογές αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων που 
παράγονται από το Δημόσιο Τομέα.
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Η αποδοτικότητα της ανακύκλωσης εξαρτάται άμεσα από τις ενέργειες του καθενός. Η ορθή 
διαδικασία είναι ο διαχωρισμός των υλικών ανακύκλωσης από τα απόβλητα, η φύλαξή τους 
σε ξεχωριστούς κάδους και τέλος η παραλαβή τους από το ειδικό αυτοκίνητο περισυλλογής η 
μεταφορά τους στους κατάλληλους κάδους ανακύκλωσης που υπάρχουν σε κάθε Δήμο. Κάθε 
ανακυκλώσιμο υλικό πρέπει να τοποθετείται σε ξεχωριστό κάδο ανάλογα με την κατηγορία της 
κάθε συσκευασίας. Αυτές οι κατηγορίες είναι το χαρτί, τα PMD και το γυαλί.

 Κατηγορία χαρτιού: Οι συσκευασίες που είναι φτιαγμένες από χαρτί τοποθετούνται 
στους καφέ κάδους ή σακούλια ανακύκλωσης. Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν τα ξηρά 
χαρτόκουτα, χαρτοκιβώτια συσκευασίας, εφημερίδες και περιοδικά, χαρτί γραφείου 
και διαφημιστικά έντυπα.

 Κατηγορία PMD (Plastics – Metals – Drink cartons): Οι πλαστικές μπουκάλες, τα δοχεία 
από PET, PE, HDPE, οι μεταλλικές συσκευασίες (αλουμίνιο και λευκοσιδηρές κατασκευές) 
και οι συσκευασίες ποτών τύπου tetrapak (κουτιά γάλακτος, χυμού, κονσέρβες κτλ.)
τοποθετούνται στους ειδικούς μπλε κάδους ανακύκλωσης ή στα ειδικά διάφανα σακούλια.

 Κατηγορία γυαλιού: Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν τα γυάλινα μπουκάλια, τα βάζα 
και άλλες γυάλινες συσκευασίες ανεξαρτήτου χρώματος και τοποθετούνται στους 
πράσινους κάδους τύπου καμπάνας. 

Για την συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών μπορεί να γίνει με δύο τρόπους και διαφέρει ανάλογα 
με τη περιοχή. Στα αστικά και περιαστικά κέντρα η συλλογή γίνεται από πόρτα σε πόρτα. Μια φορά 
την εβδομάδα ένα ειδικό φορτηγό συλλογής ανακυκλώσιμων προϊόντων περνά και μαζεύει τα υλικά 
που είναι τοποθετημένα και χωρισμένα στα ειδικά σακούλια ανακύκλωσης από το πεζοδρόμιο κάθε 
κτηρίου. Η εναλλακτική λύση για την συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών σε περιοχές που δεν 
ισχύει το σύστημα από πόρτα σε πόρτα είναι μέσω της τοποθέτησης νησίδων σε κεντρικά σημεία 
εύκολης πρόσβασης. Σε κάθε νησίδα είναι τοποθετημένοι δύο μπλε κάδοι ανακύκλωσης PMD, δύο 
καφέ κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού και ένας πράσινος κάδος τύπου καμπάνα για την ανακύκλωση 
χαρτιού. Αφού γίνει συλλογή των υλικών τότε εξάγονται για να επεξεργαστούν και να ανακυκλωθούν, 
εκτός από το γυαλί το οποίο επεξεργάζεται στην Κύπρο.

Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση: Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των αποβλήτων που παράγονται 
στα σπίτια στα σχολεία και στα στρατόπεδα είναι τα οργανικά απόβλητα, των οποίων ένα πολύ 
μεγάλο ποσοστό μπορεί να ανακυκλωθεί με τη μέθοδο της κομποστοποίησης. Η κομποστοποίηση 
αποτελεί μια άμεση και φυσική διαδικασία κατά την οποία παράγεται οργανικό κομπόστ (λίπασμα), το 
οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό για την καλλιέργεια φυτών βοηθώντας τα να 
μεγαλώσουν με γοργούς ρυθμούς ενώ παράλληλα βοηθά στην κατακράτηση των θρεπτικών ουσιών 
και του νερού στο χώμα ούτως ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος μολύνσεων. Συγχρόνως συμβάλλει 
και στην οικονομία αφού μειώνει την ανάγκη για αγορά προϊόντων ανάλογης χρησιμότητας με το 
λίπασμα και τους φόρους στην κοινότητα για τη συλλογή απορριμμάτων Επίσης παράγει υλικό 
κάλυψης στους ΧΥΤΑ, διοξείδιο του άνθρακα, νερό, αμμωνία και θειικά ιόντα. Η κομποστοποίηση 

Οι διάφορες επιλογές αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων που 
παράγονται από το Δημόσιο Τομέα.

PMD
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ξεκινά με την οξείδωση των οργανικών αποβλήτων (απόβλητα κουζίνας, υπολείμματα φαγητού, 
κλαδέματος και χαρτιού) και τη σταθεροποίηση τους μέσω ετερότροφων μικροοργανισμών, όπως 
μύκητες και βακτήρια, οι οποίοι αποδιοργανώνουν τα οργανικά συστατικά εκμεταλλευόμενοι την 
υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου. Η κομποστοποίηση μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί σε λέσχες 
αξιωματικών, στρατόπεδα, ιδρύματα, οικοτροφεία, σχολεία κτλ.

Ανάκτηση ενέργειας: Με την καύση ορισμένων αποβλήτων υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης 
μερικής ενέργειας. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής κάποιων οργανικών αποβλήτων 
σε καύσιμη ύλη, η οποία στη συνέχεια δύναται να αξιοποιηθεί σε διαδικασίες παραγωγής ενέργειας.
Τελική διάθεση: Όση προσπάθεια και προθυμία και να υπάρξει για μηδενική διάθεση των 
αποβλήτων, αυτό δεν είναι πρακτικά εφικτό. Μερικά απόβλητα ανήκουν σε κατηγορίες οι οποίες 
δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. Έτσι θα πρέπει να γίνει μια προσεγμένη διάθεσή τους σε χώρους 
ταφής αποβλήτων ή σε ανοιχτούς χώρους οι οποίοι είναι αδειοδοτημένοι για τους σκοπούς 
αυτούς. Η διάθεση των αποβλήτων δεν πρέπει να γίνεται ανεξέλεγκτα αλλά με την εφαρμογή 
κατάλληλων κριτηρίων.

Οι διάφορες επιλογές αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων που 
παράγονται από το Δημόσιο Τομέα.



Ο ρόλος των εργαζομένων στην ορθολογική διαχείριση 
αποβλήτων

• Κατευθυντήριες οδηγίες προς τους εργαζομένους
- Μείωση (πρόληψη και ελαχιστοποίηση)
- Επαναχρησιμοποίηση
- Ανακύκλωση

• Ειδικές Κατηγορίες Κτηρίων
Σχολικά Κτήρια
- Μείωση (πρόληψη και ελαχιστοποίηση)
- Ανακύκλωση

Στρατόπεδα
- Μείωση (πρόληψη και ελαχιστοποίηση)
- Ανακύκλωση
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Το μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων και η επιτυχία του εξαρτώνται από τη δημιουργία συνείδησης κα 
ανάληψης ευθυνών του καθενός για ουσιαστική συμβολή στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν 
τα απόβλητα. Σημαντική είναι επίσης η δημιουργία μιας κουλτούρας η οποία θα περιλαμβάνει την 
ευσυνείδητη διαχείριση αποβλήτων μέσω της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσής 
τους. Ο πολίτης παίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή καλών πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων 
που είναι σημαντικές για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και υγείας και την ανάπτυξη της αειφορίας.

Η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων έχει άμεση σχέση με την ανάγκη για διαφύλαξη 
της ποιότητας του περιβάλλοντος. Η ποιότητα του περιβάλλοντος δεν μπορεί να περνά απαρατήρητη 
από την δημόσια υπηρεσία. Όλοι οι φορείς που στελεχώνουν τα τμήματα και υπηρεσίες των 
υπουργείων πρέπει να προσεγγίσουν το θέμα της ορθολογικής διαχείρισης όσο το δυνατόν πιο 
σωστά. Τόσο οι υπάλληλοι που εργάζονται στους διάφορους όσο και οι διευθυντές τμημάτων και 
υπηρεσιών πρέπει να εκπαιδευτούν και να εντάξουν στην καθημερινή ρουτίνα απασχόλησης τους, 
τους τρόπους και τις πρακτικές μείωσης παραγωγής αποβλήτων και την προώθηση της χωριστής 
συλλογής και αξιοποίησης των αποβλήτων ως πόρους ούτως ώστε να συμβάλουν με τον δικό τους 
δυνατό τρόπο στην μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την δημόσια υγεία.

Ο ρόλος των εργαζομένων στην ορθολογική διαχείριση 
αποβλήτων
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Μείωση (πρόληψη και ελαχιστοποίηση):

✓ Προτού εκτυπωθεί ένα έγγραφο, θα πρέπει να περνά από ηλεκτρονική ανάγνωση από τους 
αρμόδιους για έγκρισή του ή για τυχόν διόρθωσή του για να μην γίνεται άσκοπη εκτύπωσή του.

✓ Αυστηρή προμήθεια μόνο των αναγκαίων ποσοτήτων χαρτιού, μελανιών και γραφικής ύλης
✓ Αγορά χαρτιού γραφείου από ανακυκλωμένα υλικό.
✓ Εκτύπωση και στις δύο πλευρές του χαρτιού 
✓ Ανακοινώσεις που απευθύνονται προς τους υπαλλήλους της υπηρεσίας να απευθύνονται με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και όχι εντύπως.
✓ Επιστολές, έγγραφα και λογαριασμοί που αποστέλλονται στο κοινό ή σε άλλες υπηρεσίες, αν 

είναι εφικτό να γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
✓ Μείωση του αριθμού των αιτήσεων που εκτυπώνονται για συμπλήρωση, και αντικατάσταση 

με σύστημα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης φόρμας.
✓ Χρήση ατομικών επαναχρησιμοποιούμενων σκευών για κατανάλωση φαγητού ή ποτού παρά 

σκεύη μιας χρήσης.
✓ Ενημέρωση από διευθυντές και προϊστάμενους τμημάτων για πρόθεση μείωσης των αποβλήτων 

μέσω συχνών συνεδριάσεων και σύσταση ομάδας για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το θέμα. 
Επίσκεψη και ενημέρωση από λειτουργούς ειδικούς σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων για 
ενημέρωση προς τους υπαλλήλους.

✓ Στην τουαλέτα, αντί για χρήση χαρτοπετσέτας για στέγνωμα των χεριών μετά το πλύσιμο, να 
χρησιμοποιείται πετσέτα ή στεγνωτήρας, όπως επίσης και χαρτί υγείας και χαρτοπετσέτες από 
ανακυκλωμένο χαρτί.

✓ Χρήση λαμπτήρων τύπου LED οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από άλλους λαμπτήρες.
✓ Χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών αντί μιας χρήσης μπαταρίες.
✖ Απαίτηση προς τους προμηθευτές της υπηρεσίας όπως τα εμπορεύματα τα οποία 

παραλαμβάνονται να μην έχουν πλαστική συσκευασία.
✖ Αποφυγή χρήσης χαρτιού για δημιουργία εγγράφων και στην θέση τους να δημιουργούνται 

και να αποθηκεύονται ως αρχεία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, όποτε αυτό είναι εφικτό.
✖ Αποφυγή των προϊόντων μιας χρήσης, όπως ποτήρια ή πιάτα.

Επαναχρησιμοποίηση:

✓ Για την συγγραφή πρόχειρων σημειώσεων, χρήση χαρτιού το οποίο στην μια του πλευρά έχει 
εκτυπωμένο κείμενο όμως είναι πλέον άχρηστο.

✓ Χρήση μελανοδοχείων τα οποία μετά την εξάντλησή τους επαναγεμίζονται.
✓ Τοποθέτηση σε συγκεκριμένο σημείο στο γραφείο, παλιών φακέλων αλληλογραφίας, πλαστικών 

μεμβρανών (φάιλ), συνδετήρων (κλιπ) και καλυμμάτων για επαναχρησιμοποίηση τους από τους 
υπαλλήλους της υπηρεσίας.

✓ Τα χαρτοκιβώτια τα οποία περιείχαν μέσα τους εμπορεύματα (κόλες κτλ), να επιστρέφονται 
στον προμηθευτή για επαναχρησιμοποίηση.

Κατευθυντήριες οδηγίες προς τους εργαζομένους
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Ανακύκλωση

✓ Τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων δίπλα από τους κάδους ανακύκλωσης ούτως ώστε να 
μην αναμιγνύονται τα ανακυκλώσιμα με τα μη ανακυκλώσιμα. Δίπλα από κάθε γραφείο και 
φωτοτυπικό μηχάνημα τοποθέτηση μικρού κάδου ανακύκλωσης χαρτιού, δίπλα από τον κάδο 
απορριμμάτων, ο οποίος όταν γεμίζει να μεταφέρεται το χαρτί στον μεγαλύτερο κάδο. 

✓ Τοποθέτηση στους τοίχους ευδιάκριτων αφισών οι οποίες με απλά λόγια να καθοδηγούν τους 
υπαλλήλους αλλά και τους επισκέπτες στο να συμμορφώνονται στους κανόνες για αποφυγή, 
μείωση και ανακύκλωση των αποβλήτων.

✓ Οτιδήποτε προϊόν προμηθεύεται στο κτήριο για τις ανάγκες των εργαζομένων δεν μπορεί 
να αποφευχθεί η χρήση του ή δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, να είναι τουλάχιστον 
φτιαγμένο από ανακυκλώσιμα υλικά.

✓ Τοποθέτηση ξεχωριστού κάδου ανακύκλωσης για κάθε κατηγορία υλικών και τοποθέτηση 
πάνω στους κάδους ταμπελών και σημάτων για να ξεχωρίζουν. Επίσης μπορεί οι κάδοι να 
έχουν διαφορετικό χρώμα και σήματα για τον καλύτερο διαχωρισμό. 

✓ Ανακύκλωση της γραφικής ύλης κάθε γραφείου.
✓ Γενικά η εκπαίδευση και η ενημέρωση παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στην εξέλιξη και 

καλυτέρευση του περιβάλλοντος και της αειφορίας. Θα πρέπει να αξιοποιείται κάθε ευκαιρία 
για γνώση στα θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Η εφαρμογή των ενεργειών και 
πρακτικών που αναφέρονται στην ορθολογική διαχείριση αποβλήτων μπορεί να αλλάξει την 
κατάσταση βελτιώνοντας την. 

✓ Επιλογή προϊόντων των οποίων η συσκευασία τους ανακυκλώνεται
✓ Ανακύκλωση ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, μπαταριών και υφασμάτων.
✖ Να μην πετιούνται στους κάδους ανακύκλωσης απόβλητα τα οποία δεν ανακυκλώνονται και 

αντίστροφα

Κατευθυντήριες οδηγίες προς τους εργαζομένους
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Ειδικές Κατηγορίες Κτηρίων

Σχολικά Κτήρια

Τα σχολικά κτήρια αποτελούν σημαντικό μέρος του αποθέματος των κτηρίων που χειρίζεται το 
δημόσιο. Παράλληλα τα σχολικά κτήρια αποτελούν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για δημιουργία 
περιβαλλοντικής συνείδησης στις νεότερες γενιές του τόπου μας, μέσα από την υιοθέτηση 
βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων. Για το λόγο αυτό υπάρχει η ανάγκη για προβολή 
των θεμάτων που αφορούν στο περιβάλλον και στην αειφόρο ανάπτυξη και την σύνδεση τους 
με το έδαφος, την ενέργεια, το νερό και την υγεία.

Στη περίπτωση των σχολείων δύναται να ισχύσουν επιπρόσθετες πρακτικές:

Μείωση (πρόληψη και ελαχιστοποίηση)

✓ Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού της Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου Κύπρου για ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα ορθολογιστικής 
διαχείρισης αποβλήτων.

✓ Διοργάνωση διαλέξεων και δραστηριοτήτων σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό την 
ενημέρωση για τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων. Εξοικείωση των μαθητών με 
βασικές περιβαλλοντικές και οικολογικές έννοιες.

✓ Διοργάνωση ημερίδων για ορθολογική διαχείριση αποβλήτων μέσα από σχετικές δραστηριότητες 
Συλλογή σκουπιδιών από την αυλή του σχολείου ή από άλλους δημόσιους χώρους. 

✓ Δημιουργία κινήτρων στους μαθητές μέσα από διαγωνισμούς και δραστηριότητες για 
ανακυκλώσιμα προϊόντα

✓ Ενημέρωση και επιμόρφωση των μαθητών, έτσι ώστε να προτείνουν χρήση εναλλακτικών 
προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμων, όπως επίσης να αποκτήσουν 
μια φιλική στάση ζωής προς το περιβάλλον που ζουν.

Ανακύκλωση

✓ Προώθηση πρακτικών διαλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων στα σχολικά κτήρια. Τοποθέτηση 
κάδων ανακύκλωσης σε όλα τα σχολικά κτήρια οι οποίοι να είναι σε ευδιάκριτα σημεία με 
εύκολη πρόσβαση στους μαθητές σε αυτούς.

✓ Τοποθέτηση κομποστοποιητή σε κάθε σχολείο και ενημέρωση όλων των μαθητών για 
τις διαδικασίες κομποστοποίησης. Οι μαθητές να γνωρίζουν ποια υλικά μπορούν να 
κομποστοποιηθούν και εμπέδωση πρακτικών διαλογής στην πηγή.

✓ Προώθηση της συλλογής και ανακύκλωσης τηγανελαίων. Αξιοποίηση του έργου Τηγανοκίνηση 
το οποίο υλοποιείται από την ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου για την συλλογή τηγανέλαιων με 
σκοπό την ανακύκλωσή τους και τη δημιουργία βιοκαυσίμων.

✓ Ενημέρωση των μαθητών για τα πράσινα σημεία και τις δυνατότητες παράδοσης αποβλήτων σε 
αυτά. Ο κάθε μαθητής να γνωρίζει που βρίσκεται το πράσινο σημείο στην περιοχή του και πως 
μπορεί να το αξιοποιήσει. Επισκέψεις των μαθητών στα πράσινα σημεία της περιοχής τους.
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Στρατόπεδα

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις των στρατοπέδων αποτελούν μονάδες οι οποίες παράγουν επίσης 
σημαντικούς όγκους αποβλήτων. Πέραν τούτου, τα στρατόπεδα διαχειρίζονται υλικά και προϊόντα 
τα απόβλητα των οποίων πρέπει να τύχουν ειδικού χειρισμού (καύσιμα, οχήματα, ελαστικά). 
Πρακτικές μείωσης αποβλήτων και ανακύκλωσής τους θα πρέπει να διέπονται τόσο από τους 
γενικότερους κανόνες που ισχύουν για την διαχείριση αποβλήτων, όσο και από τις γενικότερες 
αρχές για προμήθεια προϊόντων και αγορών. Ειδικότερα στον τομέα της ανακύκλωσης στα 
στρατόπεδα θα πρέπει να υιοθετηθούν οι ακόλουθες πραακτικές.

Μείωση (πρόληψη και ελαχιστοποίηση)

✓ Για όσα ρεύματα αποβλήτων υπάρχει θεσμοθετημένη η ευθύνη του παραγωγού, να απαιτείται 
οι προσφοροδότες και ο ανάδοχος να είναι ενταγμένοι σε σύστημα διαχείρισης αποβλήτων. 
Αυτό ισχύει ειδικότερα σε περιπτώσεις μηχανημάτων, ελαστικών, χημικών όπως καύσιμα 
και έλαια λίπανσης, αλλά και άλλα ειδικότερα προϊόντα. Επίσης απευθείας σε προσφορές 
(εξειδικευμένου εξοπλισμού) να υπάρχει έλεγχος εγγράφων από το γενικό λογιστήριο σε 
σχέση με τους περιβαλλοντικούς όρους που διέπουν την σύμβαση, και συγκεκριμένα να 
διασφαλίζεται η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού για διαχείριση του αποβλήτου.

Ανακύκλωση

✓ Εισαγωγή τουλάχιστον ενός κομποστοποιητή σε κάθε στρατόπεδο και λέσχη αξιωματικών για 
την επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων που παράγονται.

✓ Τοποθέτηση νησίδας κάδων ανακύκλωσης σε κάθε στρατόπεδο για τον διαχωρισμό και την 
συλλογή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων.

Ειδικές Κατηγορίες Κτηρίων
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• Ευρετήριο Διαχείρισης Αποβλήτων

• Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων ανακύκλωσης

• Παραδείγματα επικοινωνίας με το προσωπικό

• Δείκτες μέτρησης επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης

• Οδηγίες προς προϊστάμενους τμημάτων και υπηρεσιών
 - Επικοινωνία
 - Πρακτικές καλής επικοινωνίας
 - Νέο προσωπικό
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Χρήσιμα Πρότυπα Παραδείγματα και Πληροφορίες
Ευρετήριο Διαχείρισης Αποβλήτων

µ

λερωµένο χαρτί φαγητού

ε

ζ

κ

αντικείµενο Οργανικά Χαρτί PMD Γυαλί Άλλα Σκουπίδια

α
αποµεινάρια λαχανικών
αποµενάρια τροφών
αυτοκόλλητα σηµειώµατα

γ
γυάλινο ποτήρι
γυάλινο ποτήρι (σπασµένο ή ραγισµένο)

δοχεία αλουµινίου (αδειασµένα και ξεπλυµένα)

δοχείο αλουµινίου (ξεπλυµένο)

δοχείο γάλακτος (αδειασµένο και ξεπλυµένο)

δοχείο γάλακτος από χαρτί (ξεπλυµένο)

δοχείο µαργαρίνης
δοχείο σαπουνιού (ξεπλυµένο)

δ

εφηµερίδες

ζάχαρη

καλαµάκια
καπάκια µπουκαλιών (σίδερο, πλαστικό, αλουµίνιο)

κεραµικά
κεραµική κούπα
κινητά τηλέφωνα και αξεσουάρ
κόκκοι καφέ
κολλητική ταινία
κονσερβοκούτια (αδειασµένα και ξεπλυµένα)

κορδόνι
κούπα από γυαλί
κουτί γιαουρτιού
κουτιά αλουµινίου
κουτιά από χαρτόνι (συµπιεσµένα)

κουτιά δηµητριακών
κουτιά φαγητού από αλουµίνιο
κρέας

λ

λουλούδια

µήλο (φλούδα/πυρήνας)

µελανοδοχείο

µπαταρίες
µπουκάλια από πλαστικό
µπουκάλια από γυαλί (άθραυστα)

µπουκάλια από γυαλί (σπασµένα)
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Ευρετήριο Διαχείρισης Αποβλήτων

χ

σ

αντικείµενο Οργανικά Χαρτί PMD Γυαλί Άλλα Σκουπίδια

π

φ

χαρτί περιτυλίγµατος µε φυσαλλίδες αέρα
χαρτί εκτυπωτή

ψ
ψωµί

χαρτί πλαστικοποιηµένο
χαρτινή σακούλα φαγητού (όχι λερωµένη)

χαρτοπετσέτες

πακέτα τσιγάρων (πακέτο)

περιοδικά
πακέτα τσιγάρων (πλαστικό περιτύλιγµα)

περιτύλιγµα φαγητού από αλουµινόχαρτο
περιτύλιγµα φαγητού από σελλοφάν
περιτύλιγµα φαγητού από χαρτί (όχι λερωµένο)

περιτύλιγµα φαγητού από πλαστικό
περιτύλιγµα σοκολάτας (πλαστικό)

πλαστικές σακούλες

πλαστικό
πλαστική ταινία

ποτήρια από χαρτί (ξεπλυµένα)

ποτήρια πολυαιθυλενίου

σακούλι πατατακίων

σερβιέτες υγείας
σελλοφάν

τ
τυρί

τσίχλα
τσάντες για σνάκ

σετ µαχαιροπίρουνων (πλαστικά)

σηµειωµατάρια
σπασµένο γυαλί
στυλό (µόνο το κέλυφος)

συνδετήρας χαρτιού
συρραµµένο χαρτί
συσκευασία από πολυστερίνη

φλούδα πορτοκαλιού
φρούτα
φυλλάδια
φύλλο αλουµινίου (µη αποφλοιοµένο)

φακελάκια τσαγιού
φάκελος (απλός)

φελλοί (φυσικοί ή συνθετικοί)

φλούδες από φρούτα
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Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων ανακύκλωσης

Πρόβλημα

Οι κάδοι ανακύκλωσης 
εκπέμπουν άσχημες 
μυρωδιές.

Ανακυκλώσιμα υλικά 
βρίσκονται στον κάδο 
απορριμμάτων.

Ένας κάδος ανακύκλωσης 
μπορεί να γεμίζει πολύ 
γρήγορα και να ξεχειλίσει 
προτού αδειάσει.

Ο κάδος ανακύκλωσης 
συνήθως είναι άδειος.

Δεν υπάρχει πρόσβαση σε 
υπηρεσίες ανακύκλωσης.

Καινούριο προσωπικό δεν 
ακολουθεί τις διαδικασίες 
ανακύκλωσης.

Πολύ μεγάλος αριθμός 
αποριών από το 
προσωπικό.

Διορθωτικό μέτρο

- Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων σε μικρότερη απόσταση από 
τους κάδους ανακύκλωσης. Ένας κάδος ανακύκλωσης ο οποίος 
βρίσκεται μακριά από τον κάδο απορριμμάτων μπορεί να δεχτεί 
ανεπιθύμητα απορρίμματα.

- Οι κάδοι ανακύκλωσης να τοποθετούνται μαζί ούτως ώστε να 
ενισχύεται η σωστή διαλογή των αποβλήτων.

- Συχνότερο άδειασμα των κάδων και δημιουργία προγράμματος 
καθαρισμού.

- Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων σε μικρότερη απόσταση από 
τους κάδους ανακύκλωσης.

- Ευδιάκριτη σήμανση για να ξεχωρίζει το είδος του κάθε κάδου.
- Μερικές φορές είναι αναπόφευκτο ένα ανακυκλώσιμο υλικό να 

πετιέται στο κάδο απορριμμάτων.

- Τοποθέτηση ενός δεύτερου κάδου στο χώρο.
- Το άδειασμα των κάδων να γίνεται πιο συχνά.

- Επιλογή ενός καταλληλότερου χώρου για τη τοποθέτηση του 
κάδου ανακύκλωσης όπου το προσωπικό περνά πιο συχνά

- Επιλογή ενός καταλληλότερου χώρου για τη τοποθέτηση του κάδου 
όπου η παραγωγή ανακυκλώσιμων αποβλήτων είναι μεγαλύτερη, πχ. 
κάδοι χαρτιού κοντά στο φωτοτυπικό μηχάνημα, κάδοι ανακύκλωσης 
μπουκαλιών και τενεκεδένιων κουτιών στην κουζίνα κτλ.

- Να δίνεται έμφαση στη μείωση κατανάλωσης προϊόντων και 
στη μείωση αποβλήτων.

- Ενημέρωση του νέου προσωπικού από αρμόδιο άτομο Διοργάνωση 
εκπαιδευτικού σεμιναρίου ειδικά για νέο προσωπικό.

- Καθορισμός αρμόδιου ατόμου/ομάδας για ενημέρωση του 
προσωπικού για όλα τα σχετικά θέματα. Το άτομο/ομάδα δύναται 
να συμμετέχει σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

- Ενημέρωση του προσωπικού από αρμόδιο άτομο. Διοργάνωση 
εκπαιδευτικού σεμιναρίου.

- Ανανέωση εκπαιδευτικού υλικού.
- Συχνότερη επικοινωνία.
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Παραδείγματα επικοινωνίας με το προσωπικό
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Κιλά ανακυκλώσιμου χαρτιού

Το 2007 ανακυκλώθηκαν μόλις 2000 τόνοι αποβλήτων, ενώ το 2016 ανακυκλώθηκαν 

24000 τόνοι!

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Τι έχουμε πετύχει;

- ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ! Ας συνεχίσουμε έτσι! -

Ανάλυση κύκλου ζωής δοχείου αλουμινίου

• Η κατασκευή δοχείων αλουμινίου 
από ανακυκλώσιμα υλικά 
απαιτεί λιγότερο από το 5% 
της ενέργειας που χρειάζεται 
για τη παραγωγή ενός δοχείου 
αλουμινίου χρησιμοποιώντας 
πρώτες ύλες.

• Για τη παραγωγή 20 κονσερβών  
από ανακυκλώσιμα υλικά 
καταναλώνεται η ίδια ποσότητα 
ενέργειας με αυτήν που 
χρειάζεται για τη παραγωγή ενός  
δοχείου με τη χρήση πρώτων 
υλών.

• Η επαναχρησιμοποίηση ενός τόνου 
ανακυκλωμένων δοχείων μπορεί 
να περισώσει:
- 15,2 τόνους διοξειδίου του 

άνθρακα
- 171 kJoules ενέργειας
 (ετήσια κατανάλωση 10 σπιτιών)
- 233 λίτρα νερό 



22 Χρήσιμα Πρότυπα Παραδείγματα και Πληροφορίες

Δείκτες μέτρησης επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης

Ποσοτικοί Δείκτες

Συνολική παραγωγή 
αποβλήτων

Βάρος (kg ή tonne) 
ή όγκος (lt ή m3)

Βάρος (kg ή tonne) 
ή όγκος (lt ή m3)

kg/εργαζόμενο, 
kg/m² για τους 
γραφειακούς 
χώρους 
kg/hr για 
λειτουργία

%Ποσοστό εκτροπής για 
τα ανακυκλώσιμα

Ποσότητες για τις 
ξεχωριστές πηγές
1. Απόβλητα στους ΧΥΤΑ
2. Χαρτί και/ ή χαρτόνι
3. Ανακυκλώσιμα 

(μπουκάλια και δοχεία)
4. Οργανικά
5. Τεχνικός εξοπλισμός 

και εξοπλισμός 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών

6. Άλλα

Ειδικά μεγέθη

- Συμπεριλαμβάνει όλα τα απόβλητα στους 
ΧΥΤΑ και όλη την ανακύκλωση.

- Υποδεικνύει τη συνολική παραγωγή αποβλήτων 
ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης.

- Οι στόχοι που θέτονται θα πρέπει να 
αποσκοπούν στη μείωση του συγκεκριμένου 
δείκτη.

- Η ανακύκλωση ως ένα ποσοστό της 
συνολικής παραγωγής αποβλήτων.

- Οι στόχοι που θέτονται θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην αύξηση του δείκτη αυτού.

- Ένα καλό σύστημα ανακύκλωσης μπορεί 
εύκολα να φτάσει στο 90% το ποσοστό 
εκτροπής.

- Η κατανόηση των ποσοτήτων των 
μεμονωμένων ρευμάτων αποβλήτων 
βοηθά στον καθορισμό των κατάλληλων 
στρατηγικών για τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

- Οι στόχοι μπορούν να οριστούν γύρω από 
συγκεκριμένα απόβλητα σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες κάθε τμήματος ή υπηρεσίας. 
Η ανάγκη για μείωση των αποβλήτων που 
ρίχνονται στους ΧΥΤΑ είναι κοινή για όλα τα 
ρεύματα.

- Η προσοχή πρέπει να είναι στραμμένη 
στην θέσπιση στόχων για αύξηση της 
ανακύκλωσης, αλλά και στην αποφυγή 
δημιουργίας αποβλήτων.

- Η κανονικοποίηση των μεγεθών βοηθά στην 
καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της 
κάθε υπηρεσίας και προσφέρει καλύτερους 
δείκτες σύγκρισης μεταξύ των διάφορων 
υπηρεσιών.

- Οι μεταβλητές επιλέγονται έτσι ώστε να 
αντικατοπτρίζουν καλύτερα την λειτουργία 
της υπηρεσίας για την οποία προορίζονται.

Μονάδα Περιγραφή
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Δείκτες μέτρησης επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης

Ποιοτικοί δείκτες

Επίπεδα μόλυνσης

Επίπεδο εμπλοκής 
προσωπικού και ποσότητα 
εισηγήσεων βελτίωσης

Αριθμός αποριών του 
προσωπικού σχετικά 
με το σύστημα

Παράπονα και αρνητικά 
σχόλια από το προσωπικό

Περιγραφή

- Αυτός ο δείκτης χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί εάν οι κάδοι 
ανακύκλωσης χρησιμοποιούνται σωστά. Τα υψηλά επίπεδα 
μόλυνσης ή τα μολυσμένα αντικείμενα πρέπει να αντιμετωπιστούν.

- Η μόλυνση μπορεί να μετρηθεί σαν ποσοστό ή ως ένας κατάλογος 
με καταγεγραμμένα τα πιο κοινά μολυσμένα αντικείμενα.

- Το επιθυμητό είναι η μόλυνση να κυμαίνεται σε μηδενικά επίπεδα.

- Υποδεικνύει το επίπεδο ευαισθητοποίησης του προσωπικού και 
το ενδιαφέρον του για την σωστή χρήση του συστήματος και την 
βελτίωσή του.

- Οι εισηγήσεις μπορούν να μετρηθούν ως ένας συνολικός αριθμός 
ή σαν εισηγήσεις.

- Ένας μεγάλος αριθμός από σχόλια, εισηγήσεις βελτίωσης και 
ιδέες είναι πάντα καλοδεχούμενος.

- Υποδηλώνει το επίπεδο θέλησης και ενθουσιασμού του 
προσωπικού για να μάθει περισσότερα σχετικά με το σύστημα 
και να το χρησιμοποιεί σωστά.

- Οι απορίες μπορούν να μετρηθούν ως ένας συνολικός αριθμός 
ή σαν μια λίστα αποριών.

- Όσο πιο πολλές είναι οι απορίες τόσα πιο πολλά ζητήματα θα 
επιλυθούν, όμως θα πρέπει να παραμένουν σε διαχειρίσιμα επίπεδα.

- Από την άλλη ο μεγάλος αριθμός αποριών είναι αποτέλεσμα της μη 
ορθής καθοδήγησης του προσωπικού στη σωστή πληροφόρηση.

- Υποδηλώνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα. Τα 
παράπονα δείχνουν τη θέληση του προσωπικού για να μάθει 
περισσότερα σχετικά με το σύστημα, να το χρησιμοποιεί σωστά 
και να συμβάλει στη βελτίωσή του.

- Τα παράπονα μπορούν να μετρηθούν ως ένας συνολικός αριθμός 
ή σαν μια λίστα με τα προβλήματα που υπάρχουν.

- Αρχικά, ο μεγάλος αριθμός παραπόνων είναι επιθυμητός αφού 
δίνει την ευκαιρία ανίχνευσης και επίλυσης πολλών προβλημάτων, 
όμως μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει τα παράπονα 
να μειωθούν.

- Η ανίχνευση και επίλυση των προβλημάτων πρέπει να γίνεται με 
σειρά προτεραιότητας. Τα πιο κοινά και συχνά προβλήματα είναι 
αυτά που πρέπει να λύνονται πρώτα. 
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Οι προϊστάμενοι τμημάτων και υπηρεσιών θα πρέπει να μεριμνήσουν για την άρτια εκπαίδευση 
του προσωπικού τους στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων.

Επικοινωνία

Το κλειδί της επιτυχίας στην εφαρμογή ορθολογιστικών πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων 
είναι η επικοινωνία. Οι ανώτεροι πρέπει να ανταλλάξουν απόψεις με τους υπαλλήλους τους 
για τις αλλαγές που θα επιφέρουν την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων στα κτήρια του 
δημόσιου τομέα. Επίσης η πληροφόρηση των υπαλλήλων θα πρέπει να γίνεται σε τακτική βάση 
όπως και η δυνατότητα των υπαλλήλων να παρέχουν σχόλια και κριτική για το θέμα.

Τα δέκα πράγματα που πρέπει να γνωρίζει το προσωπικό του κάθε οργανισμού είναι τα ακόλουθα:

1. Τη θέση των κεντρικών κάδων και των κάδων γραφείου ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης 
αποβλήτων.

2. Συμβουλές για την μείωση, επαναχρησιμοποίηση και αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων.
3. Τα είδη αποβλήτων που μπορούν να ανακυκλωθούν στον εργασιακό χώρο.
4. Συχνές λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με την ανακύκλωση και την διαχείριση αποβλήτων.
5. Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να τοποθετείται στους διάφορους καλάθους.
6. Τον τρόπο απόρριψης ειδικών αντικειμένων όπως μπαταρίες, κινητά τηλέφωνα και 

φελλούς.
7. Σε ποιόν να απευθύνονται για πιθανές απορίες.
8. Την επίδοση και την θέση του τμήματος ή του οργανισμού τους σε διάφορες περιβαλλοντικές 

πτυχές, συμπεριλαμβανομένων και της διαχείρισης αποβλήτων
9. Οι επιλογές τους σχετικά με την παροχή σχολίων συμπεριλαμβανομένων των εισηγήσεων 

και των παραπόνων.
10. Εκδηλώσεις και δραστηριότητες συναφείς με το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων.

Οι προϊστάμενοι θα πρέπει να μεριμνούν για την ενημέρωση των εργαζόμενων στα τμήματά τους 
μέσα από ενημερωτικά δελτία ή μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία περιέχουν 
γεγονότα και συμβουλές παρότρυνσης. Οι υπάλληλοι δεν πρέπει να υπερφορτώνονται με 
πολλές πληροφορίες γιατί στο τέλος θα έρθουν τα αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα. 
Οι προϊστάμενοι των τμημάτων θα πρέπει να μεριμνήσουν για την δημιουργία ενός κειμένου 
με τις βασικές οδηγίες καλής διαχείρισης αποβλήτων στα κτήρια του δημόσιου τομέα. Οι 
προϊστάμενοι μεριμνούν επίσης για την ολοκληρωμένη κατανομή ρόλων εντός των τμημάτων 
τους μέσα από την κατάρτιση μιας ομάδας η οποία θα επιλαμβάνεται όλα τα συναφή θέματα 
(μετακίνηση καλάθων, δημιουργία σήμανσης, εκπαίδευση του υπόλοιπου προσωπικού). Η 
σήμανση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης 
και είναι καίριο για την κατανόηση τους από το προσωπικό.

Πρακτικές καλής επικοινωνίας

Η επικοινωνία πρέπει να γίνεται με σαφή και περιεκτικό τρόπο παρά να γίνεται υπερφόρτωση 
πληροφοριών. Η επικοινωνία θα πρέπει να γίνεται με συντομία και αποτελεσματικότητα για να 
διασφαλίζεται η συμμετοχή των εργαζομένων:

Οδηγίες προς προϊστάμενους τμημάτων και υπηρεσιών
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Οδηγίες προς προϊστάμενους τμημάτων και υπηρεσιών

• Τα μηνύματα προς τους υπαλλήλους πρέπει να είναι θετικά και ενθαρρυντικά με μοναδικό 
στόχο να δίνουν οδηγίες στους υπαλλήλους.

• Πρέπει να διασφαλίζεται ότι το κάλεσμα για δράση είναι θετικό και ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι 
είναι πρόθυμοι να κάνουν το σωστό όπως τους έχει ζητηθεί.

• Η επικοινωνία να γίνεται με περιεκτικά, επιλεκτικά και περιστασιακά μηνύματα χρησιμοποιώντας 
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείου. Μια καλή λύση είναι η δημιουργία ενός φόρουμ μεταξύ των 
εργαζομένων στο κάθε κτήριο.

• Χρησιμοποίηση εκπαιδευτικών σημάτων με καθαρογραμμένα και σαφή μηνύματα σε όλο το 
χώρο εργασίας.

Οι προϊστάμενοι θα πρέπει να μεριμνούν έτσι ώστε να υπάρχουν επαρκείς απαντήσεις σε δικαιολογίες 
του προσωπικού για μη τήρηση καλών πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων, πριν συζητήσουν για 
οποιαδήποτε αλλαγή. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα υπερπήδησης όσο το δυνατόν 
περισσότερα εμπόδια όπως επίσης να είναι προετοιμασμένοι να παρέχουν απαντήσεις για όσα δεν 
είναι εφικτό να αποφευχθούν.

Νέο προσωπικό

Οι προϊστάμενοι των τμημάτων μεριμνούν για τη δημιουργία σύντομης παρουσίασης διάρκειας 
15-20 λεπτών σχετικά με το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων και μεριμνούν για την διοργάνωση 
συνεδριών επιμόρφωσης με θέμα την ελαχιστοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων στον 
εργασιακό χώρο. Η παρουσίαση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις περιβαλλοντικές συνέπειες από 
τις πράξεις του κτηρίου, το πώς το προσωπικό μπορεί να μειώσει τις καθημερινές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις και τι κάνει η υπηρεσία για την μείωσή τους.
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Τμήμα Περιβάλλοντος info-circle
Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργία, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, είναι ο 
αρμόδιος φορέας για όλα τα ζητήματα που άπτονται στην προστασία και την ορθολογιστική διαχείριση 
του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος υπάρχει 
όλο το εθνικό και ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων και πληροφοριών που 
αφορούν στην διαχείριση αποβλήτων.

Τομέας Διαχείρισης Αποβλήτων info-circle
Στόχος του τομέα διαχείρισης αποβλήτων, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, είναι η εφαρμογή της ορθολογικής περιβαλλοντικά διαχείρισης των παραγόμενων 
αποβλήτων στην Κύπρο, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής του περί Αποβλήτων Νόμου 
του 2011 (Ν.185(Ι)/2011) και του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου του 2002 
(Ν. 32(Ι)/2002) όπως και των τροποποιήσεών τους, καθώς και των Κανονισμών και Διαταγμάτων 
που εκδόθηκαν σύμφωνα με αυτούς.

Green-Dot info-circle
Η Green- Dot είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος παρέχει ένα αδειοδοτημένο 
συλλογικό σύστημα διαχείρισης συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών στην Κύπρο. Η εταιρία 
συλλέγει τις συνολικές ποσότητες ανακυκλώσιμων συσκευασιών που προνοούνται από το νόμο.

Α.Φ.Η.Σ Κύπρος info-circle
Μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος αποτελεί το πρώτο συλλογικό σύστημα διαχείρισης 
μπαταριών και συσσωρευτών στην Κύπρο.

Αδειοδοτημένοι διαχειριστές αποβλήτων info-circle
Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει δημιουργήσει καταλόγους με τους αδειοδοτημένους διαχειριστές 
αποβλήτων στην Κύπρο. Στη σελίδα του τμήματος περιβάλλοντος στο διαδίκτυο παρέχεται 
ξεχωριστός κατάλογος για κάθε κατηγορία αποβλήτου, ο οποίος παρέχει όλα τα στοιχεία επικοινωνίας 
κάθε διαχειριστή.

Κ.Ο.Δ.Α info-circle
Ο μη κερδοσκοπικός κυπριακός οργανισμός διαχείρισης αποβλήτων έχει δημιουργηθεί έχοντας 
ως κύρια αποστολή του την εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων του νόμου περί αποβλήτων.

Χρήσιμες σύνδεσμοι και πηγές

www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf
www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/page20_gr/page20_gr?OpenDocument
greendot.com.cy/el
www.afiscyprus.com.cy
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/A52FF6E0017CBA38C2258037003AB9AE?OpenDocument
www.kodacy.org/site/index


27Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Διαχείρισης Αποβλήτων για Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα

Χρήσιμες σύνδεσμοι και πηγές

Ευρωπαϊκή επιτροπή για το EMAS info-circle
Το EMAS είναι ένα πρόγραμμα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου το οποίο αναπτύχθηκε από την 
Ευρωπαϊκή επιτροπή με σκοπό την αξιολόγηση, την αναφορά και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων διαφόρων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής info-circle
Στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν 
αρκετές πληροφορίες και νομοθετικά κείμενα αναφορικά με την ενωσιακή πολιτική στον τομέα της 
διαχείρισης αποβλήτων και του περιβάλλοντος

Μηδενικά απόβλητα (Going zero waste) info-circle
Το going zero waste είναι ένα blog το οποίο έχει σαν σκοπό τη δημιουργία περιβαλλοντικής 
συνείδησης στους αναγνώστες του. Στο blog δημοσιεύονται καλές πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων, 
με στόχο την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αποβλήτων.

ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm
https://www.goingzerowaste.com/zero-waste-1/



