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1. Εισαγωγή 

1.1. Σκοπός 
 
Κύριος σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση του κοινού με τα βασικά στοιχεία της 
διαχείρισης αστικών απορριμμάτων στην Ελλάδα, καθώς και με την καινοτόμο μέθοδο 
επεξεργασίας απορριμμάτων που ονομάζεται εξόρυξη αποβλήτων, μέσα από 
διαδικασίες που ξεφεύγουν από την διάλεξη ενός ομιλητή και βασίζονται κυρίως στην 
αίσθηση συμμετοχής, ανταγωνισμού και εσωτερικού προβληματισμού.  
 
Παράπλευρος, αλλά εξίσου σημαντικός, σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση του 
φαινομένου NIMBY (not in my back yard), καθώς και των κοινωνικο-οικονομικών 
συνεπειών του.  
 
 

1.2. Ομάδα υλοποίησης - τεκμηρίωσης 
 
Για το σεμινάριο εργάσθηκαν δύο ομάδες: η ομάδα υλοποίησης και η ομάδα 
τεκμηρίωσης. 
 
Ομάδα υλοποίησης 
Περιλαμβάνει τα 3 στελέχη της green2sustain pcc: 

 Γιώργο Τέντε, Μηχανικό Μεταλλείων PhD (Περιβαλλοντική Οικονομία) 
https://gr.linkedin.com/in/georgiostentes 
www.rypos.gr 
 

 Ανδρέα Μελετίου, Περιβαλλοντολόγο 
https://gr.linkedin.com/pub/andreas-meletiou/ab/142/52 
 

 Αρετή Παπαχρυσοστόμου, γεωτεχνολόγο περιβάλλοντος 
https://gr.linkedin.com/pub/areti-papachrisostomou/63/248/65a 

 
 
Ομάδα τεκμηρίωσης 
 
Την ομάδα τεκμηρίωσης στελέχωσαν οι Creatives PRO: 

 Βαγγέλης Ντούρος, φωτογράφο – εικονολήπτης 
https://gr.linkedin.com/pub/vdouros-vagelis-douros/7/349/587 
http://www.creativespro.com/ 

 Μυρτώ Σαρτζή, εικονολήπτρια 
 
Το εικαστικό αποτέλεσμα της τεκμηρίωσης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα: 
www.green2sustain.gr 
 
 

  

https://gr.linkedin.com/in/georgiostentes
http://www.rypos.gr/
https://gr.linkedin.com/pub/andreas-meletiou/ab/142/52
https://gr.linkedin.com/pub/areti-papachrisostomou/63/248/65a
http://www.creativespro.com/
https://gr.linkedin.com/pub/vdouros-vagelis-douros/7/349/587
http://www.creativespro.com/
http://www.green2sustain.gr/
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1.3. Χώρος 
 
Ο χώρος στον οποίο υλοποιήθηκε το σεμινάριο ήταν η Αποθήκη της Τεχνόπολης στο 
Γκάζι, Αθήνα.  
 
Ο χώρος είναι επιμήκης με την οθόνη προβολών τοποθετημένη στην μία από τις δύο 
στενές πλευρές και φωτισμό οροφής κατά μήκος μιας από τις δύο επιμήκεις πλευρές. Η 
χωρητικότητα ήταν 30 άτομα περίπου ανά σεμινάριο.  
 
Το σκηνικό αυτό αποτέλεσε μια πρόκληση για την εικονοληψία και τη φωτογραφία, 
καθώς έπρεπε να βρεθεί τρόπος να αντισταθμιστή η μονόπλευρη πηγή φωτός. Ο 
Β.Ντούρος τα κατάφερε περίφημα. 
 
 

1.4. Ευχαριστίες 
Η green2sustain pcc και οι διαχειριστές θέλουν να ευχαριστήσουν τον Β.Ντούρο και 
τη Μ.Σαρτζή για την αφιλοκερδή τους βοήθεια και το υψηλής ποιότητας υλικό που 
δημιούργησαν (φωτογραφίες και βίντεο). Ελπίζουμε σε περισσότερες και μεγαλύτερες 
συνεργασίες.  
 
Επίσης, ευχαριστούμε την Α.Παπαχρυσοστόμου για την εθελοντική της βοήθεια σε 
όλες τις φάσεις της προετοιμασίας και υλοποίησης, καθώς και τους φίλους και 
συγγενείς που υποστήριξαν την προσπάθεια.  
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2. Μεθοδολογία 
 
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες ! 
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3. Εφαρμογή 
 
Στις 22/3/2015 πραγματοποιήθηκαν δύο διαδραστικά σεμινάρια, στο πλαίσιο του 
Athens Science Festival 2015.  
 
Το 1ο σεμινάριο ολοκληρώθηκε και διήρκεσε περίπου 55 λεπτά. Αριθμός ενεργών 
συμμετεχόντων: 25.  
 
Το 2ο σεμινάριο δεν ολοκληρώθηκε, λόγω στενότητας χρόνο, όμως τα αποτελέσματά 
του είναι αξιοποιήσιμα. Αριθμός ενεργών συμμετεχόντων: 30. 
 
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου έγινε λήψη βίντεο και φωτογραφιών, για την οποία 
είχαν ήδη ενημερωθεί οι παρευρισκόμενοι.  
 
Οι ερωτήσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν στο κοινό δίνονται στην παρουσίαση που 
μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο σύνδεσμο: 
 
Παρουσίαση Athens Science Festival 
 

  

http://www.green2sustain.gr/wp-content/uploads/2015/06/Workshop.WasteMining.02.gt_.pdf
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4. Αποτελέσματα 

4.1. Γενικές ερωτήσεις 
Τα αποτελέσματα των δύο σεμιναρίων παρουσιάζονται αθροιστικά, ώστε το δείγμα να 
είναι μεγαλύτερο.  
 
Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει αναλυτικά τα αποτελέσματα για  κάθε 
ερώτηση. Παρατηρούμε ότι: 

1. Δεν απαντά το σύνολο του κοινού σε όλες τις ερωτήσεις 
2. Το κοινό δεν είναι πάντα σίγουρο για την απάντηση 
3. Υπάρχουν ερωτήσεις στις οποίες το κοινό εντοπίζει τη σωστή απάντηση σε 

ποσοστά λιγότερα του 60%. Αναλυτικότερα: 
 
Ερώτηση 1 [Πόσα σκουπίδια παράγει ετησίως κάθε Ελληνίδα και Έλληνας;]. 44% των 
ερωτώμενων πιστεύει ότι η ετήσια κατά κεφαλήν παραγωγή αποβλήτων είναι 
μικρότερη των 500 κιλών, ενώ η σωστή απάντηση είναι περίπου 500 κιλά. 
 
Ερώτηση 5 [Ποιο πιστεύετε ότι είναι το ποσοστό ανακύκλωσης απορριμμάτων στην 
Ελλάδα (ως προς το βάρος);] 43% των ερωτώμενων πιστεύει ότι το ποσοστό 
ανακύκλωσης είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό. 
 
Ερώτηση 6 [Πόσες ενεργές χωματερές (ΧΑΔΑ) είναι η επίσημη εκδοχή ότι υπάρχουν 
στην Ελλάδα;] 50% των ερωτώμενων δεν γνωρίζει τον επίσημο αριθμό, με το 35% να 
πιστεύει ότι είναι περισσότερες από όσες ανακοινώνονται.  
 
Ερώτηση 9 [Ποιο ποσό υποχρεώνεται η Ελλάδα να καταβάλλει ανά εξάμηνο για τις 
χωματερές;] 37% των ερωτώμενων πιστεύουν ότι τα εξαμηνιαία πρόστιμα είναι 
μεγαλύτερα από τα πραγματικά.   
 
Ερώτηση 12 [Σε ποια χώρα καταγράφεται η πρώτη περίπτωση Εξόρυξης Αποβλήτων 
τον 20ο αιώνα;] Μόλις 54% γνωρίζει τη σωστή απάντηση. 
 
Ερώτηση 14 [Σε πόσες περιοχές της χώρας μας εφαρμόζεται η μέθοδος εξόρυξης 
αποβλήτων;] Πάνω από το 50% δεν γνωρίζει τη σωστή απάντηση. 
 
Ερώτηση 17 [Ποια τα μειονεκτήματα της εξόρυξης αποβλήτων;] Το 42% των 
ερωτώμενων δεν υποψιάζεται τις αρνητικές προεκτάσεις της εξόρυξης αποβλήτων στο 
σύνολό τους. 
 
Ερώτηση 18 [Πόσες παλιές εγκαταστάσεις αποβλήτων υπολογίζεται ότι υπάρχουν σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο;] Πάνω από το 50% των ερωτώμενων δεν γνωρίζει ή δεν 
φαντάζεται το πλήθος των εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων που βρίσκονται σε 
ευρωπαϊκό έδαφος.  
 
Ερώτηση 19 [Πόσες δυνητικά αξιοποιήσιμες εγκαταστάσεις αποβλήτων υπάρχουν σε 
πανελλαδικό επίπεδο;] Πάνω από το 50% των ερωτώμενων δεν γνωρίζει ή δεν 
φαντάζεται το πλήθος των εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων που βρίσκονται σε 
ελληνικό έδαφος.  
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Ερώτηση 22 [Θεωρείτε πως το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για την εξόρυξη των 
αποβλήτων:…] Το 86% των ερωτώμενων δεν υποψιάζεται την πλήρη διάσταση της 
έλλειψης πλαισίου στην Ελλάδα.  
 
 
Συγκεντρωτικός πίνακας απαντήσεων  
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ! 
 
 
 
Οι ερωτήσεις αυτές είναι κυρίως ποσοτικές και εν μέρει δικαιολογείται το κοινό να μην 
έχει τη σωστή ενημέρωση. Όμως, με δεδομένο ότι η σωστή και οι εναλλακτικές 
απαντήσεις είχαν σημαντικές διαφορές, διαφαίνεται ότι το κοινό δεν έχει συστηματική 
ενημέρωση και αίσθηση πραγματικών δεδομένων για τη διαχείριση αποβλήτων.  
 
Στα γραφήματα που ακολουθούν παρατίθενται τα στατιστικά στοιχεία των 
απαντήσεων στις εν λόγω ερωτήσεις.  
 
Επίσης, είναι σημαντικό το γεγονός ότι σε 6 από τις 24 εξεταζόμενες ερωτήσεις η 
κυριαρχούσα απάντηση είναι διαφορετική από τη σωστή. Οι ερωτήσεις αυτές είναι 
κυρίως ερωτήσεις της προαναφερόμενης κατηγορίας, δηλαδή με σημαντικό ποσοστό 
του κοινού να μην επιλέγει την δεσπόζουσα (αλλά και την ορθή) απάντηση.  
 
Οι απαντήσεις του κοινού σε διαγράμματα δίνονται στο Παράρτημα 1.  
 

4.2. Οικονομικές ερωτήσεις 
 
Στο Σχήμα 1, δίνεται η σχέση ανάμεσα στην προθυμία πληρωμής και στην εικαζόμενη 
απόσταση από το Έργο ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ. Η γαλάζια γραμμή αντιστοιχεί στη γραμμική 
συσχέτιση της διαμέσου των προσφερόμενων ποσών με την απόσταση, ενώ η κόκκινη 
γραμμή στη συσχέτιση της μέσης τιμής των προσφερόμενων ποσών με την απόσταση. 
 
Στο Σχήμα 2, δίνεται η σχέση ανάμεσα στην προθυμία πληρωμής και στην εικαζόμενη 
απόσταση από το Έργο Εξόρυξης Αποβλήτων. Η κόκκινη γραμμή αντιστοιχεί στη 
γραμμική συσχέτιση της διαμέσου των προσφερόμενων ποσών με την απόσταση, ενώ η 
γαλάζια γραμμή στη συσχέτιση της μέσης τιμής των προσφερόμενων ποσών με την 
απόσταση. 
 
Παρατηρείται ότι στην περίπτωση των έργων ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ η συσχέτιση παραπέμπει σε 
φαινόμενα NIMBY, καθώς η προθυμία πληρωμής μειώνεται όσο το Έργο πλησιάζει 
στον ωφελούμενο.  
 
Στην περίπτωση των Έργων Εξόρυξης Αποβλήτων, η εικόνα δεν είναι τόσο καθαρή, 
καθώς σε επίπεδο διαμέσου η προθυμία πληρωμής είναι σταθερή ανεξαρτήτως 
απόστασης, ενώ σε επίπεδο μέσης τιμής του (περιορισμένου) δείγματος, η προθυμία 
πληρωμής μειώνεται με την αύξηση της απόστασης από τον ωφελούμενο.  
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5. Συμπεράσματα 
 
Τα συμπεράσματα που βγάλαμε από τα δύο σεμινάρια είναι ενδεικτικά της γνώσης του 
κοινού για τα ζητήματα της διαχείρισης αστικών απορριμμάτων. Όμως δείχνουν ότι 
υπάρχει ένα σημαντικό επίπεδο γνώσης των ζητημάτων, αν και αυτό περιορίζεται σε 
ποιοτικά στοιχεία.  
 
Τα ποσοτικά στοιχεία είναι λογικό να λείπουν από το κοινό, όμως η συνειδητοποίησή 
τους, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, φάνηκε να ρίχνει φως στη σημερινή 
κατάσταση.  
 
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν διαπιστώσεις για ζητήματα τα οποία φαίνεται ότι 
οδηγούν σε παρεξηγήσεις, όπως είναι ότι οι κάτοικοι της Αττικής παράγουν τα 
περισσότερα (κατά κεφαλήν) απορρίμματα, κάτι που στην πράξη δεν είναι αληθές (οι 
κάτοικοι τις Κεντρικής Μακεδονίας τα παράγουν), και ότι τα πρόστιμα που πληρώνει η 
Ελλάδα για τη διαχείριση των αποκαλούμενων χωματερών είναι τα υψηλότερα δυνατά 
(ενώ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο).  
 
Η σύλληψη της εξόρυξης αποβλήτων είναι νέα για την ελληνική κοινωνία και ως εκ 
τούτου απαιτείται σημαντική δράση ενημέρωσης για την εξοικείωση με τις διάφορες 
προεκτάσεις των έργων Εξόρυξης. Τα έργα αυτά έχουν και θετικές και αρνητικές 
πλευρές, όμως σε μια πρώτη προσέγγιση φαίνεται ότι το κοινό τα υποδέχεται θετικά.  
 
Αντίθετα, έργα όπως ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ αντιμετωπίζονται σαν έργα προς αποφυγή, και ίσως 
αυτό σχετίζεται με την μειούμενη προθυμία πληρωμής για έργα κοντά σε περιοχής 
όπου διαμένει το κοινό.  
 
Στόχος πρέπει να είναι η άνοδος του επιπέδου συνειδητοποίησης των διαφόρων 
στοιχείων που επηρεάζονται και επηρεάζουν την διαχείριση αστικών απορριμμάτων, 
κάτι στο οποίο η green2sustain pcc φιλοδοξεί να συμβάλει με τον επιστημονικό 
λόγο, τις δράσεις και τα Έργα που υλοποιεί.   
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Παράρτημα 1  
 
 

 

 

 

 

11%

56%

33%

1.
Πόσα σκουπίδια παράγει ετησίως κάθε Ελληνίδα και Έλληνας;

Α. 200 κιλά Β. 400 κιλά Γ. 500 κιλά

2%

98%

0%

2.
Ποια από τα παρακάτω απορρίμματα είναι οργανικά;

Α. Όλα τα σκουπίδια χωρίς εξαίρεση

Β. Αποφάγια, κλαδιά και φύλλα

Γ. Οι συσκευασίες από βιολογικά προϊόντα
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3.
Ένα υλικό ονομάζεται ανακυκλώσιμο όταν:

Α. Έχει ανακυκλωθεί Β. Μπορεί να ανακυκλωθεί

Γ. Πετιέται σε κάδο ανακύκλωσης

92%

0%8%

4.
Ποια μέθοδος διαχείρισης αποβλήτων θεωρείτε ότι είναι 

περισσότερο βιώσιμη κοινωνικά;

Α. Πρόληψη-μείωση-επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση

Β. Διάθεση στη χωματερή

Γ. Χρέωση με βάση το βάρος
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5.
Ποιο πιστεύετε ότι είναι το ποσοστό ανακύκλωσης 
απορριμμάτων στην Ελλάδα (ως προς το βάρος) ;

Α. 20% Β. 35% Γ. 50%

15%

50%

35%

6.
Πόσες ενεργές χωματερές (ΧΑΔΑ) είναι η επίσημη εκδοχή ότι 

υπάρχουν στην Ελλάδα;

Α. 48 Β. 70 Γ. 139
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2% 8%

90%

7.
Τι σημαίνουν τα αρχικά ΧΥΤΥ;

Α. Χώρος υγρών τελικών υπολειμμάτων 

Β. Χώρος υπόγειας ταφής υπολειμμάτων

Γ. Χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων

15%

83%

2%

8.
Ο κάτοικος ποιας περιφέρειας της Ελλάδας παράγει τα 

περισσότερα απορρίμματα ετησίως ;

Α. Της Κεντρικής Μακεδονίας Β. Της Αττικής

Γ. Του Νοτίου Αιγαίου
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12%

51%

37%

9.
Ποιο ποσό υποχρεώνεται η Ελλάδα να καταβάλλει ανά εξάμηνο 

για τις χωματερές ;

Α. 2.500.000 ευρώ Β. 14.500.000 ευρώ Γ. 38.500.000 ευρώ

96%

4%0%

10.
Όταν λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την κυκλική 

οικονομία, εννοούμε ότι:

Α. υποστηρίζει την ανάκτηση υλικών για μείωση των υπολειμμάτων

Β. χρηματοδοτεί τα κράτη για να αγοράζουν προϊόντα των 
βορειοευρωπαϊκών κρατών

Γ. Ότι προωθεί τις οικονομικές θεωρίες των ιαπωνικών κύκλων 
ποιότητας
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0%

86%

14%

11.
Τι είναι η εξόρυξη αποβλήτων;

Α. Η απομάκρυνση αποβλήτων από εξορυκτικές δραστηριότητες;

Β. Η απομάκρυνση αποβλήτων από παλιούς ΧΑΔΑ και ΧΥΤΑ

Γ. Η αφαίρεση χρήσιμων υλικών από κάδους απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων

19%

54%

27%

12.
Σε ποια χώρα καταγράφεται η πρώτη περίπτωση Εξόρυξης 

Αποβλήτων τον 20ο αιώνα;

Α. Γαλλία Β. Ινδία Γ. Ισραήλ
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77%

17%

6%

13.
Πώς γίνεται συνήθως η εξόρυξη αποβλήτων;

Α. Με μηχανικά μέσα όπως εκσκαφείς, μπουλντόζες, φορτηγά

Β. Από ρομά, μετανάστες και γυρολόγους

Γ. Με εκρηκτικά και γεωτρήσεις

44%

43%

13%

14.
Σε πόσες περιοχές της χώρας μας εφαρμόζεται η μέθοδος 

εξόρυξης αποβλήτων ;

Α. Σε όλους τους χώρους διάθεσης Β. Μόνο σε έναν χώρο

Γ. Σε κανένα χώρο διάθεσης
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10%

80%

10%

15.
Πώς χρησιμοποιούνται τα εξορυγμένα απόβλητα ;

Α. Διατίθενται όπως συλλέχθηκαν σε μοντέρνους χώρους διάθεσης

Β. Γίνεται διαλογή και διαχωρισμός και οδεύουν προς αξιοποίηση

Γ. Φυλάσσονται μέχρι να βρεθεί χώρος να αποθηκευτούν αλλού

0% 10%

90%

16.
Ποια τα πλεονεκτήματα της εξόρυξης αποβλήτων ;

Α. Εξοικονόμηση πρώτων υλών;

Β. Περιβαλλοντική εξυγίανση περιοχών;

Γ. Το κοινωνικοοικονομικό όφελος που προκύπτει από τον συνδυασμό των 
παραπάνω;
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58%

0%

42%

17.
Ποια τα μειονεκτήματα της εξόρυξης αποβλήτων;

Α. Οχλήσεις όπως θόρυβος και οσμές

Β. Απαγορεύεται από το νόμο

Γ. Είναι επιβλαβής για τη χλωρίδα και την πανίδα

13%

38%

49%

18.
Πόσες παλιές εγκαταστάσεις αποβλήτων υπολογίζεται ότι 

υπάρχουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο;

Α. πάνω από 5.000 Β. πάνω από 50.000 Γ. πάνω από 150.000
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35%

58%

7%

19.
Πόσες δυνητικά αξιοποιήσιμες εγκαταστάσεις αποβλήτων 

υπάρχουν σε πανελλαδικό επίπεδο;

Α. πάνω από 500 Β. πάνω από 2000 Γ. πάνω από 5000

22%

2%

76%

20.
Ποιο το ποσοστό των εξορυγμένων αποβλήτων που μένουν ως 

(μη αξιοποιήσιμο) υπόλειμμα;

Α. περίπου το 75% Β. περίπου το 50% Γ. περίπου το 20%
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4% 0%

96%

21.
Από τι εξαρτάται η σύσταση των αποβλήτων ενός χώρου 

διάθεσης;

Α. από την ηλικία του και την τοποθεσία

Β. από τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες

Γ. από όλα τα προηγούμενα

38%

48%

14%

22.
Θεωρείτε πως το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για την εξόρυξη των 

αποβλήτων:

Α. υπάρχει, είναι πλήρες και καλύπτει όλες τις πτυχές της μεθόδου

Β. υπάρχει αλλά δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο

Γ. δεν υπάρχει καθόλου
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0% 6%

94%

23.
Για την ανάπτυξη της μεθόδου στη χώρα μας θεωρείτε πως 

απαιτείται:

Α. τυποποίηση της μεθόδους εξόρυξης και επεξεργασίας

Β. ενθάρρυνση από δημόσιους φορείς στις προβληματικές περιοχές

Γ. εθνικό σχέδιο δράσης για ενίσχυση τεχνολογικού και θεσμικού πλαισίου

0%
24%

76%

30.
Τι σας λέει το όνομα nimby ;

Α. Κοριτσάκι που έχασε τη ζωή του σε χώρο διάθεσης απορριμμάτων

Β. Νησί του ατλαντικού που πνίγηκε στα σκουπίδια μετά από 
παρατεταμένη απεργία
Γ. Σύνδρομο που σχετίζεται με την αντίληψη των ανθρώπων για κάποιες 
δραστηριότητες 


