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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στο μείζον πρόβλημα των δήμων που αφορά την 
ανταποδοτικότητα των τελών καθαριότητας και παρουσιάζεται η έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Ναυπάκτου, η οποία αποδεικνύει την έλλειψη 
προσδιορισμού με ακρίβεια του κόστους διαχείρισης απορριμμάτων των δήμων, καθώς 
επίσης την ανάγκη για εύρεση και εφαρμογή μέτρων για την μείωση των παραγόμενων 
οικιακών  απορριμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η  ανάδειξη του προβλήματος στοχεύει στην 
ανταποδοτικότητα του κόστους που επωμίζεται ο πολίτης μέσω των δημοτικών τελών με 
τα πραγματικά κόστη διαχείρισης που έχει ο δήμος, η οποία καθιστά την ανάγκη σε αρχικό 
στάδιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης και 
περιορισμού παραγωγής απορριμμάτων, δεδομένης της αδυναμίας του εκάστοτε δήμου 
να στηρίξει τον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων με σύγχρονες αλλά και δαπανηρές 
μεθόδους. Βασικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της έρευνας συλλέχτηκαν από την 
Οικονομική και την Τεχνική  υπηρεσία του δήμου Ναυπάκτου. 

 

Λέξεις κλειδιά: ανταποδοτικότητα, τέλη καθαριότητας, κόστος διαχείρισης απορριμμάτων, 
ευαισθητοποίησηπολιτών 

 

 

 

 



 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στις μέρες μας το σημαντικότερο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι δήμοι 
αναπτυγμένων χωρών είναι το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και το πως θα 
αναπτύξουν ολοκληρωμένα συστήματα, τεχνικές, συμπεριφορές των δημοτών και 
κανονισμούς για να ελαχιστοποιήσουν τα απορρίμματα που θα πρέπει να οδηγηθούν για 
τελική διάθεση. Η διαχείριση των δημοτικών απορριμμάτων είναι μια από τις πλέον 
σημαντικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι πόλεις σε ολόκληρο 
τον πλανήτη, μπροστά στις ραγδαίες τεχνολογικές και θεσμικές εξελίξεις. 

 Η διαρκώς αυξανόμενη ποσότητα και συνεπώς αυξημένη επικινδυνότητα των 
παραγόμενων απορριμμάτων τα έχει ανάγει σε μείζον πρόβλημα και έχει καταστήσει 
σήμερα τη διαχείριση απορριμμάτων  ως μια συνεχώς αναπτυσσόμενη βιομηχανία 
παγκοσμίως. Η αποκομιδή και η διάθεση των δημοτικών απορριμμάτων γίνεται κυρίως 
από υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά απαιτείται η ισχυρή εμπλοκή του 
ιδιωτικού τομέα και της βιομηχανίας, τόσο στη χρηματοδότηση των δράσεων 
ανακύκλωσης, όσο και στην παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και διάθεσης. 

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα απόβλητα είναι από τις πλέον αναπτυγμένες. Ο βασικός 
της άξονας, ο οποίος συνίσταται στη μείωση παραγωγής αποβλήτων και απορριμμάτων, 
συνδέεται με την παραγωγική διαδικασία, καθώς και με την αυξημένη αποτελεσματικότητα 
στη χρήση των πόρων. 

Αυτή τη στιγμή σε ισχύ είναι το έκτο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον, το 
οποίο καλύπτει τη χρονική περίοδο 2002- 2012 και θέτει τους βασικούς στόχους της 
ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής. Στους στόχους αυτούς κυρίαρχη θέση κατέχει η 
διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ προβλέπεται η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
η προστασία των υδάτων και η προστασία του εδάφους, που συνδέονται άμεσα και 
επηρεάζονται από την πολιτική για τα απόβλητα (Καλλία-Αντωνίου, 2008). 

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των αποβλήτων, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία,  οι 
οποίες καθορίζουν τις επιλογές των κρατών μελών, είναι οι ακόλουθες (Καλλία-Αντωνίου, 
2008): 

• Αρχή της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος  

• Αρχή της ιεράρχησης: Προτεραιότητα έχει η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων 

• Αρχή της εγγύτητας:Η διάθεση των αποβλήτων να γίνεται το δυνατόν εγγύτεραστην πηγή 
παραγωγής τους 

• Αρχή της διάθεσης αποβλήτων στο κράτος που τα παράγει 

• Αρχή της ευθύνης αποκατάστασης: Ο παραγωγός παραμένει υπεύθυνος μέχρι την τελική 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην περιοχή διάθεσης τωναποβλήτων. 



• Αρχή της πρόβλεψης του κύκλου ζωής του προϊόντος:Από το αρχικό στάδιο του 
σχεδιασμού ενός προϊόντος πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την πρόληψη 
παραγωγήςαποβλήτων και για την ανακύκλωσή του. 

 

Επίσης, η περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε. περιλαμβάνει και τις παρακάτω αρχές: 

• Η αρχή της ευθύνης: Με βάση την αρχή αυτή οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς 

προϊόντων έχουν ευθύνη για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις συσκευασίες 

και τα προϊόντα τους.  

• Η αρχή της δημοσιότητας: Για όλα τα θέματα θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια.  

• Η αρχή της μη διάκρισης: Η μη διάκριση των συσκευασιών εξασφαλίζει ώστε να 

μην υπάρχουν στρεβλώσεις και εμπόδια στο εμπόριο και τον ανταγωνισμό.  

 
Όπως διαφαίνεται, η μη τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας  εκ μέρους του 

κράτους κυρίως αλλά και των πολιτών έχει συμβάλλει στη δημιουργία ενός 

τεράστιου περιβαλλοντικού προβλήματος με συνέπειες οικονομικές εις βάρος 

όλων, η επίλυση του οποίου κρίνεται ανέφικτη εξαιτίας της αδυναμίας των 

δημόσιων φορέων να προβούν στην υιοθέτηση των κατάλληλων πολιτικών για την 

εξυγίανση του συστήματος . Ένα εκ των σημαντικών προβλημάτων εντοπίζεται 

στην διαχείριση των εσόδων που λαμβάνει ο εκάστοτε δήμος και εξετάζεται 

παρακάτω. 

 

2. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

 

Η μόνη πρακτική διαχείρισης που εφαρμοζόταν στην Ελλάδα μέχρι τα τέλη της δεκαετίας 
του ‘90, ήταν η εδαφική διάθεση των Α.Σ.Α. σε ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης. Η 
κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά κατά την περίοδο 1994- 1997, οπότε οργανώθηκε 
ορθολογικά το σύστημα συλλογής και μεταφοράς ενώ κατασκευάστηκαν και λειτούργησαν 
τα πρώτα σύγχρονα έργα διαχείρισης απορριμμάτων. Σήμερα στον Ελληνικό χώρο 
πραγματοποιείται οργανωμένη συλλογή και μεταφορά των αστικών αποβλήτων για το 
σύνολο σχεδόν της χώρας, με τοπικές εξαιρέσεις σε αγροτικές αραιοκατοικημένες καθώς 
και ορεινές περιοχές. 

Αυτήν την περίοδο, έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες λήψης σημαντικών αποφάσεων στον 
τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, οι οποίες θα την καθορίσουν με μη 
αναστρέψιμο τρόπο για τις επόμενες δεκαετίες.  

Αυτό που αποτελεί κεντρικό πρόβλημα σήμερα είναι το ότι οι όποιοι σχεδιασμοί υπάρχουν 
ή διαμορφώνονται κινούνται σε μια τέτοια κατεύθυνση που συντηρούν, μεγεθύνουν και 



αναπαράγουν πολλά κρίσιμα προβληματικά στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης, τα 
κύρια χαρακτηριστικά της οποίας είναι τα εξής (Φάμελλος, 2010): 

• οι ανεξέλεγκτες πρακτικές επιμόλυνσης των αστικών απορριμμάτων από 

επικίνδυνα - βιομηχανικά απόβλητα  

• η άρνηση της πολιτείας να υποστηρίξει ουσιαστικές πολιτικές πρόληψης, μείωσης 

των απορριμμάτων, διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης 

• η συνειδητή επιλογή να διατηρείται το μέγιστο μέρος των αστικών απορριμμάτων 

σε σύμμεικτη μορφή και, στη συνέχεια, να οδηγείται σε κεντρικές, σύνθετες 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας, με σκοπό την ενεργειακή αξιοποίηση και την καύση. 

Μια από τις πιο σοβαρές συνέπειες των χαρακτηριστικών αυτών αποτελεί και η εκτόξευση 
του κόστους διαχείρισηςαπορριμμάτων και κατά συνέπεια και των δημοτικών τελών.  Το 
μοντέλο κοστολόγησης που εφαρμόζεται στην Ελλάδα υπολογίζει τις επιβαρύνσεις 
ανάλογα με την επιφάνεια του ακινήτου που εξυπηρετείται. Η είσπραξη των επιβαρύνσεων 
γίνεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ αφού αποσπάσει από τα έσοδα των 
ανταποδοτικών τελών τη χρέωση για τον ηλεκτροφωτισμό του δήμου επιστρέφει το ποσό 
που υπολείπεται. Ο φορολογικός συντελεστής ρυθμίζεται με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου (Καραγιαννίδης, 2010). 

Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει και ορίζει ετησίως ένα τέλος ανταποδοτικού 
χαρακτήρα. Ο καθορισμός των ανταποδοτικών τελών λαμβάνει υπόψη του: 

• Το δημοτικό προϋπολογισμό λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών 

• Τις μελλοντικές ανάγκες και βλέψεις του δήμου 

• Την εκάστοτε πολιτική βούληση 

 

Τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας που σήμερα πληρώνονται μέσω του λογαριασμού της 
ΔΕΗ και υπολογίζονται βάσει των τετραγωνικών της κάθε κατοικίας, αποτελούν εδώ και 
πολλά χρόνια τον μηχανισμό είσπραξης από τους πολίτες-παραγωγούς, όσον αφορά τα 
δημοτικά απορρίμματα.  

 

3. ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

 
Στο παρόν παρουσιάζεται και αναλύεται η μελέτη που διενεργήθηκε στο Δήμο Ναυπάκτου 
και αποδεικνύει την απουσία των κατάλληλων οικονομικών μηχανισμών που θα 
επέτρεπαν την αντιστοιχία εσόδων και εξόδων του Δήμου  στον τομέα διαχείρισης 
απορριμμάτων.(Η μελέτη εξετάζει συνολικά τις υπηρεσίες καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού εξαιτίας του ενιαίου τέλους 



3.1 Έξοδα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ναυπάκτου 
 
 
Σύμφωνα με τον Πίνακα 1, τα έξοδα του δήμου Ναυπάκτου για τις υπηρεσίες 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού προκύπτουν κυρίως από τις αμοιβές προσωπικού, 
το τέλος χρήσης Χ.Υ.Τ.Α., τις παροχές τρίτων, διάφορους φόρους και τέλη και τις 
προμήθειες αναλωσίμων, τα οποία συνολικά ανέρχονται σε 2.057.034 €. 
 
 
Πίνακας 1. Ανάλυση εξόδων του Δήμου Ναυπάκτου 
 

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ

 
 
 
 
 

Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων 868.798,96 
 
 
 

1.174.168.51 

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου: 78.475,86  

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων 
υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) 

78.737,41  

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

144.781,99  

Παρεχόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 3.374,29  
 

Τέλος χρήσης   Χ.Υ.Τ.Α 
   

359.832,18  

 
 
 

Παροχές τρίτων 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 

323.606,39   
 
 

349.256,11 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 13.243,38 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  

12.406,34  
Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων  2.582  

 
Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων 
 10,97 

 
 
 

Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 

 
 

Είδη υγιεινής και καθαριότητας  
8.460,57  

 
 
 

171.184,94  
Καύσιμα και λιπαντικά 130.783,46  
Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 31.101,49 
Προμήθειες υλικών για ανάγκες υπηρεσίας 839,42 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.057.034 

 

 

 

 

 

 
3.2 Έσοδα του Δήμου Ναυπάκτου από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και 



ηλεκτροφωτισμού  
 
 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2., τα τέλη διαφοροποιούνται σε σχέση με τις οικίες και τα 
καταστήματα, όπως επίσης μεταξύ των δημοτικών ενοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, το τέλος 
καθαριότητας των καταστημάτων είναι μεγαλύτερο στις περισσότερες περιπτώσεις σε 
σχέση με αυτό των οικιών και αντίστοιχα των μεγαλύτερων δημοτικών ενοτήτων σε σχέση 
με τις μικρότερες. 

Υπολογίζοντας λοιπόν το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των οικιών και καταστημάτων 
της κάθε δημοτικής ενότητας  και πολλαπλασιάζοντας αντίστοιχα με το εκάστοτε δημοτικό 
τέλος στην εκάστοτε δημοτική ενότητα, το οποίο καθορίστηκε  από την απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ναυπάκτου, προέκυψε το σύνολο των εσόδων του 
Δήμου το οποίο ανέρχεται στα 2.194.425,4 €. 

 

Πίνακας 2. Ανάλυση εσόδων του Δήμου Ναυπάκτου 

 

 

 

 

 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ 
ΟΙΚΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΤΕΛΗ 
ΟΙΚΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟΔΩΝ 
ΑΠΟ 
ΟΙΚΙΕΣ 

Τ.Μ. 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ 
ΑΝΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 696.108 1,16 807.485,28 136.300 2,18 297.134 1.104.619,3 
ΑΦΡΞΥΛΙΑ 13.239 0,75 9.929,25 3.706 0,88 3.261,28 13.190,53 
ΒΕΛΒΙΝΑ 1.606,6 0,62 996,092  0,62  996,092 
ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑ 4.859 0,75 3.644,25 1.392 0,75 1.044 4.688,25 
ΒΟΜΒΟΚΟΥ 5.466 0,35 1.913,1 2.604 0,35 911,4 2.824,5 
ΔΑΦΝΗ 33.901 0,83 28.137,83 5.230 0,95 4.968,5 33.106,33 
ΛΥΓΙΑΣ 47.747 0,57 27.215,79 14.817 0,78 11.557,26 38.773,05 
ΜΑΜΟΥΛΑΔΑ 15.778 0,53 8.362,34 1.499 0,53 794,47 9.156,81 
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ 1.512 0,53 801,36 898 0,53 475,94 1.277,3 
ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ 23.849 0,75 17.886,75 11.137 1,14 12.696,18 27.582,93 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΚΙ 1.330 0,53 704,9 337 0,53 178,61 883,51 
ΠΙΤΣΙΝΕΙΚΑ 4.717 0,43 2.028,31 572 0,43 245,96 2.274,27 
ΡΙΓΑΝΙ 7.020 0,43 3.018,6 561 0,43 241,23 3.259,83 
ΣΚΑΛΑ 10.242 0,53 5.430.38 347 0,53 183,91 5.614,29 
        
ΑΝΤΙΡΡΙΟ 171.306 1,37 234.689,22 72.149 1,60 115.438 350.127,22 
ΧΑΛΚΕΙΑ 126.547 1,74 220.191 10.935 1,89 20.667,15 240.858,15 
ΑΠΟΔΟΤΙΑ 113.075 1,10 124.382,5 15.687 1,35 21.177,45 145.559,95 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ 83.738 1,30 108.859,4 11. 054 1,30 14.370,2 123.229,6 
ΠΥΛΛΗΝΗ 58.669 1,35 79.203,15 5.334 1,35 7.200,9 86.404,05 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.194.425.4



3.3.   Ανάλυση δεδομένων  -  Προτάσεις 
 

Καθίσταται προφανές από τα παραπάνω ότι τα έσοδα που λαμβάνει ο δήμος είναι κατά 
πολύ περισσότερα από τα έξοδα διαχείρισης απορριμμάτων. Παρόλα αυτά προτάθηκε 
αύξηση των δημοτικών τελών. 

Συνεπώςπροτείνεταιμείωση των τελώνκαθαριότητας και όχιαύξηση σε σχέση με το έτος 
2011.Επίσηςπαρατηρείταιαδυναμίαοικονομικήςδιαχείρισηςεσόδων στον τομέααυτό και 
ανάγκηεξεύρεσηςμηχανισμού σωστότερης διαχείρισης εσόδων και εξόδων ώστε να 
επιτευχθεί αντιστοιχία, διαφορετικά το πλεόνασμα θα μπορούσε να διατεθεί σε 
επενδύσειςσύγχρονωνμεθόδωνδιαχείρισηςαποβλήτωνόπωςεπίσης και σε 
εκστρατείεςενημέρωσης των πολιτών για την μείωσηπαραγωγήςαπορριμμάτων, κινήσεις 
οι οποίες θα απέφερανοικονομικά και περιβαλλοντικάοφέλη  στον εκάστοτεπολίτη και στο 
δήμοσυνολικά. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η αναποτελεσματικότητα της οικονομικής 
διαχείρισης των δημοσίων φορέων είναι καθοριστική για την διαιώνιση του προβλήματος, 
χωρίς αυτό να συνεπάγεται τη μείωση των ευθυνών του πολίτη. 

Είναι σαφές ότι η αποκομιδή δημοτικών απορριμμάτων, ως προσφερόμενη υπηρεσία 
οφείλει να αποζημιωθεί και το κόστος της να καλυφθεί από αυτόν που καρπώνεται την 
παραπάνω υπηρεσία, δηλαδή τον παραγωγό των απορριμμάτων.  

Το εναλλακτικό σύστημα «ο ρυπαίνων πληρώνει» – PayAsYouThrow (PAYT) αποσκοπεί 
στην ελαχιστοποίηση και τελική αποφυγή της ανεξέλεγκτης παραγωγής απορριμμάτων, 
μέσω μίας προσπάθειας για άμεση αντιστοίχηση της πραγματικής παραγόμενης 
ποσότητας απορριμμάτων του παραγωγού τους, με τα ανταποδοτικά τέλη που αυτός 
καταβάλει. Τα ανταποδοτικά τέλη οφείλουν να είναι ανάλογα της ποσότητας που παράγει 
το κάθε νοικοκυριό ή επιχείρηση (μεταβλητή κοστολόγηση) και όχι να υπολογίζονται μόνο 
βάσει μιας πάγιας ετήσιας χρέωσης ανάλογα με άλλα κριτήρια, όπως π.χ. τα τετραγωνικά 
μέτρα του ακινήτου. Το συγκεκριμένο σύστημα είναι βασισμένο σε ιδιαίτερα εξελιγμένες 
τεχνολογίες, απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό για τη λειτουργία του και έτσι κρίνεται 
δύσκολο να εφαρμοστεί σε ελληνικούς δήμους (Καραγιαννίδης, κ.ά, 2002). 

Επομένως γίνεται αντιληπτό ότι: 

• Η πρόληψη είναι προτιμότερη από τη λήψη διορθωτικών μέτρων.  

• Τα περιβαλλοντικά προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται στην πηγή τους.  

• Ο ρυπαίνων πρέπει να πληρώνει το κόστος των μέτρων που θα ληφθούν για την 

προστασία του περιβάλλοντος.  

• Η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να αποτελεί τμήμα 

των άλλων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

Στην Ελλάδα το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων επικεντρώνεται στην 
αναζήτηση συμβατικών λύσεων με τη διαιώνιση των περιβαλλοντικών, οικονομικών, 



κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων. Ένα σύγχρονο σύστημα 
διαχείρισηςαπορριμμάτων πρέπει να είναι περιβαλλοντικά αποτελεσματικό, οικονομικά 
εφικτό και κοινωνικά αποδεκτό. Πρέπει να δίνει προτεραιότητα στις προσπάθειες μείωσης 
και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων και έχει την υποχρέωση 
ανάπτυξης προγραμμάτων πρόληψης παραγωγής στερεών αποβλήτων. Φυσικά το 
σύστημα διαχείρισης θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε περιοχής 
(Καλδέλλης, 2005). 

Ένα επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο που μειώνει το κόστος ανάκτησης των υλικών 
αποτελεί το ποσοστό συμμετοχής των δημοτών. Η οικονομική κατάσταση, η μόρφωση και 
η οικολογική συνείδηση των πολιτών, καθώς και εξωτερικοί παράγοντες όπως η 
πληροφόρηση, η απόσταση που διανύεται από την κατοικία μέχρι το σημείο συλλογής και 
ο τύπος της κατοικίας επιδρούν σημαντικά στο ποσοστό συμμετοχής σε διαδικασίες 
Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων (ΔΣΑ) και Ανακύκλωσης.  Ο βαθμός συμμετοχής, 
καθώς και η ποιότητα των συλλεγομένων υλικών αυξάνονται με την παράλληλη 
πληροφόρηση και εκπαίδευση των δημοτών. Γι’ αυτό απαιτούνται ενημερωτικές 
εκστρατείες δημοσιότητας, πληροφόρησης και εκπαίδευσης για να ευαισθητοποιήσουν, 
διεγείρουν και διατηρήσουν στους δημότες την οικολογική συνείδηση. 

 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Οι ενιαίοι πλέον Δήμοι πρέπει να ακολουθήσουν μια στρατηγική προς επίτευξη της 
ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων αφού λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της 
περιοχής τους και των κατοίκων της, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην 
ενδυνάμωση του κοινού στόχου της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και την 
περιστολή δαπανών. 

Η κεντρική διοίκηση σε επίπεδο Περιφέρειας (αλλά και του κράτους), θα πρέπει να έχει 
κοινή στόχευση και να υποστηρίζει την προσπάθεια των Δήμων και των πολιτών με τα 
κατάλληλα κίνητρα. 

 Οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να ρυθμίσουν το κόστος μέσω μιας σειράς μέτρων, 
αλλάζοντας τη δομή των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενθαρρύνοντας τη μείωση της 
παραγωγής απορριμμάτων. Σημαντική προϋπόθεση  είναι ο ορθός υπολογισμός του 
κόστους και η δίκαια χρέωση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες διαχείρισης 
απορριμμάτων. Παρατηρείται εμφανής αδυναμία οικονομικής διαχείρισης εσόδων στον 
τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων και απαιτείται η εξεύρεση μηχανισμού 
αντιστοιχίας εσόδων και εξόδων. Το πλεόνασμα που μπορεί να δημιουργείται στους 
δήμους από τη διαχείριση των απορριμμάτων και την εισφορά των τελών καθαριότητας θα 
μπορούσε να διατεθεί σε επενδύσεις σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων, καθώς 
και σε εκστρατείες ενημέρωσης πολιτών, προς ευαισθητοποίησή τους και ενθάρρυνση της 
συμμετοχής τους σε προγράμματα ανακύκλωσης, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση 
του ολικού κόστους διαχείρισης και της προστασίας του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. 
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