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Περίληψη
Η παροφςα τεχνικι ζκκεςθ ςυντάχκθκε ςτο πλαίςιο του ςυγχρθματοδοτοφμενου
Ευρωπαϊκοφ Ζργου LIFE-Περιβάλλον με τίτλο “Επίδειξθ τθσ αποδοτικότθτασ των
πόρων μζςω καινοτόμων, ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων ανακφκλωςθσ απόβλθτων
για

τισ

απομακρυςμζνεσ

περιοχζσ”

και

ακρωνφμιο

«PAVEtheWAySTE»

(Demonstrating resource efficiency through innovative, integrated waste recycling
schemes for remote areas). Αποτελεί μζροσ τθσ Δράςθσ Α.1. του ζργου LIFE
PAVEtheWAySTE με τίτλο «Διαβοφλευςθ με τα ενδιαφερόμενα μζρθ». Υπεφκυνοι
για τθν υλοποίθςι του είναι το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) ςε ςυνεργαςία
και με τουσ υπόλοιποφσ εταίρουσ του ζργου. Το πρόγραμμα αποςκοπεί ςτθν πρϊτθ
πιλοτικι εφαρμογι τθσ διαλογισ ςτθν πθγι των Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων (ΑΣΑ)
που παράγονται ςτουσ απομακρυςμζνουσ Διμουσ Νάξου & Μικρϊν Κυκλάδων και
Αρχαίασ Ολυμπίασ με ςτόχο τθν μετζπειτα επεξεργαςία τουσ ςε καινοτόμα,
ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα ανακφκλωςθσ για τθν αποτελεςματικι ανάκτθςθ υλικϊν
υψθλισ ποιότθτασ τα οποία κα διατεκοφν ςτθν αγορά ανακυκλϊςιμων υλικϊν.
Στόχοσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι θ αποςαφινιςθ και θ οριοκζτθςθ των
απαιτιςεων που κζτουν οι εταιρείεσ και οι φορείσ διαχείριςθσ ανακυκλϊςιμων
υλικϊν ςχετικά με τα είδθ των υλικϊν και τισ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ με τισ οποίεσ
τα δζχονται για περαιτζρω επεξεργαςία και παραγωγι δευτερογενϊν προϊόντων,
όπωσ παρουςιάηεται εκτενϊσ ςτο Kεφάλαιο 1.
Εν ςυνεχεία, ςτο Kεφάλαιο 2 δίνεται ο οριςμόσ των αποβλιτων και αναλφεται το
υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο τθσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ ςε εκνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο. Από τθν αναςκόπθςθ τθσ νομοκεςίασ προκφπτει ότι θ χωριςτι ςυλλογι
αποβλιτων ςε διακριτά ρεφματα/υλικά αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα για τθν
ενίςχυςθ των ποςοςτϊν ανακφκλωςθσ και τθν ανάκτθςθ υλικϊν με ςθμαντικι
προςτικζμενθ αξία ςτθν αγορά και εν γζνει τθν αποδοτικι και βιϊςιμθ χριςθ των
φυςικϊν πόρων ςε Ελλάδα και Ευρϊπθ.
Ακολοφκωσ ςτο Κεφάλαιο 3, οριοκετοφνται τα υλικά τα οποία αναμζνεται να
ςυλλεχκοφν κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου. Συγκεκριμζνα, από τθν
ομάδα του ζργου και ςφμφωνα με τθν επίςθμθ κατατεκειμζνθ πρόταςθ για τθν

υλοποίθςθ του ζργου, επιλζχκθκαν ωσ υλικά-ςτόχοι το χαρτί, το γυαλί, το πλαςτικό,
το μζταλλο και το οργανικό. Αναλυτικότερα, ςτο παρόν κεφάλαιο αναλφονται και
προςδιορίηονται τα χαρακτθριςτικά του εκάςτοτε υλικοφ, οι κατθγορίεσ και οι
υποκατθγορίεσ ςτισ οποίεσ κατατάςςονται, οι εκάςτοτε χριςεισ τουσ ωσ
καταναλωτικά αγακά, οι πιγεσ από τισ οποίεσ μπορεί να προζλκουν ςτα οικιακά
απόβλθτα, αλλά και οι χριςεισ τουσ ωσ ανακτθμζνα δευτερογενι υλικά ςτθν αγορά.
Παράλλθλα, ςτο Kεφάλαιο 4, αναλφεται θ διαχειριςτικι αλυςίδα των επιλεχκζντων
υλικϊν που κα ςυλλεχκοφν κατά τθ διάρκεια των δράςεων υλοποίθςθσ του ζργου.
Συγκεκριμζνα, παρουςιάηονται οι διαφορετικζσ μζκοδοι επεξεργαςίασ των υλικϊν
αλλά και τα τελικά προϊόντα που είναι ςε κζςθ να δϊςει θ κάκε μια από αυτζσ.
Εν ςυνεχεία ςτο Kεφάλαιο 5, ορίηεται θ μεκοδολογία που ακολουκικθκε για τθν
αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτθν αγορά των ανακυκλϊςιμων υλικϊν.
Σε πρϊτο ςτάδιο, πραγματοποιείται εντοπιςμόσ των ενδιαφερόμενων φορζων και
εταιρειών ανακφκλωςθσ με βάςθ τθ γεωγραφικι κατανομι, κακϊσ και τουσ τομείσ
δραςτθριότθτασ τουσ. Ζπειτα, επιλζγονται και αναλφονται τα μζςα και τα εργαλεία
επικοινωνίασ για τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ, ςυγκεκριμζνα, δθμιουργείται ςχετικό
ερωτθματολόγιο το οποίο απευκφνεται ςτουσ φορείσ και αφορά το υλικό με το
οποίο αςχολοφνται, τισ προδιαγραφζσ ςφμφωνα με τισ οποίεσ το αποδζχονται για
τθν περαιτζρω επεξεργαςία του, ενϊ ςε τελικό ςτάδιο αποτυπϊνεται το
ενδιαφζρον των εν λόγω φορζων να ςυμμετζχουν ςτισ δράςει υλοποίθςθσ του
ζργου. Αναλυτικότερα, θ ομάδα εργαςίασ ιρκε ςε επαφι με ςυνολικά 475 φορείσ
και εταιρείεσ διαχείριςθσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν αλλά και βιομθχανίεσ παραγωγισ
δευτερογενϊν υλικϊν. Συγκεκριμζνα, θ ομάδα εργαςίασ ενθμζρωςε εκτενϊσ τουσ
εν δυνάμει ςυνεργαηόμενουσ φορείσ για τισ επερχόμενεσ δράςεισ του ζργου, τα
αναμενόμενα αποτελζςματα κακϊσ και τα οφζλθ που κα προκφψουν από τθν
υλοποίθςθ του. Οι εν λόγω φορείσ ενθμερώκθκαν τθλεφωνικά και μζςω email,
ενϊ για τθν αποτελεςματικότερθ ςυλλογι δεδομζνων πραγματοποιικθκε και
ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίων από τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ.
Η εκτενισ και εμπεριςτατωμζνθ ςτατιςτικι επεξεργαςία και αξιολόγθςθ των
αποτελεςμάτων των ερωτθματολογίων, ςτο 6ο και τελευταίο κεφάλαιο τθσ
παροφςασ ζκκεςθσ, ανζδειξε τα εξισ:



το μεγαλφτερο ποςοςτό των ερωτθκζντων εταιρειών και φορζων
ανακφκλωςθσ δραςτθριοποιείται ςτουσ τομείσ ςυλλογισ και μεταφοράσ
υλικών, και λιγότεροι είναι οι φορείσ που επεξεργάηονται τα ςυλλεχκζντα
υλικά, ενϊ ακόμθ λιγότερεσ είναι οι βιομθχανίεσ που δζχονται
ανακτθμζνα υλικά ςτθν παραγωγικι τουσ διαδικαςία.



το μεγαλφτερο ποςοςτό των ερωτθκζντων (77%) αςχολείται με τθν
διαχείριςθ του μετάλλου, ενϊ το 58% με τθ ςυλλογι χαρτιοφ και το 56% με
το πλαςτικό.



Σε ότι αφορά τισ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ που τίκενται για τθν περαιτζρω
επεξεργαςία

των

ανακυκλϊςιμων

υλικϊν,

επιςθμαίνεται

ότι

ςθμαντικότερθ εκ των προδιαγραφών αποτελεί ο παράγοντασ τθσ
κακαρότθτασ του υλικοφ, τόςο ςε επίπεδο διαχωριςμοφ του ςτισ βαςικζσ
κατθγορίεσ αυτοφ (χαρτί, γυαλί, πλαςτικό και μζταλλο), αλλά και ςε
επίπεδο διαχωριςμοφ του ςτισ επιμζρουσ υποκατθγορίεσ που προκφπτουν
ανά υλικό. Συγκεκριμζνα, ςε ότι αφορά το πλαςτικό, οι επικρατζςτερεσ
υποκατθγορίεσ που ζχουν ηιτθςθ ςτθν αγορά είναι οι PE, PP, PP/PS, HDPE,
LDPE, δεδομζνου ότι από τα ςυγκεκριμζνα είδθ πλαςτικοφ προκφπτουν
διαφορετικά τελικά προϊόντα.


Επιπροςκζτωσ, εξετάςτθκαν οι τρόποι μεταφοράσ των υλικών προσ
κεντρικζσ μονάδεσ επεξεργαςίασ των εν δυνάμει ςυνεργαηόμενων φορζων,
δεδομζνθσ

τθσ

μεγάλθσ

χιλιομετρικισ

απόςταςθσ

και

των

δφο

απομακρυςμζνων περιοχϊν δράςθσ του ζργου με τθν ενδοχϊρα.
Αναλυτικότερα, από τισ ερωτθκείςεσ εταιρείεσ και φορείσ ανακφκλωςθσ το
22% ενδιαφζρεται για τθν περιοχι του Διμου Αρχαίασ Ολυμπίασ, το 14%
για τθν περιοχι του Διμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων, ενϊ ςθμαντικό
είναι το ποςοςτό (35%) που επικυμεί το υλικό να μεταφερκεί ςτον χώρο
τουσ.


Τζλοσ, θ ζρευνα ςχετικά με τθν προ-επεξεργαςία των υλικών (π.χ.
δεματοποίθςθ, ςυμπίεςθ, τεμαχιςμόσ κλπ.) , ωσ κυριότερθ απόκριςθ
καταγράφθκε πωσ αυτι θ παράμετροσ είναι ιςςονοσ ςθμαςίασ ςε ςχζςθ
με τθν κακαρότθτα του υλικοφ κακαυτοφ.

Συμπεραςματικά, ζπειτα από ζρευνα τθσ ομάδασ εργαςίασ για τθν υφιςτάμενθ
κατάςταςθ ςτθν αγορά των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο (Πελοπόνθςςοσ, Κυκλάδεσ, Αττικι) ςτθν Ελλάδα, επιλζχκθκαν τα υλικάςτόχοι τα οποία κα ςυλλεχκοφν κατά τθ φάςθ υλοποίθςθσ του ζργου. Παράλλθλα,
από εκτενι επικοινωνία και ανάλυςθ των ερωτθματολογίων που ςυμπλθρϊκθκαν
από τουσ φορείσ και τισ εταιρείεσ ανακφκλωςθσ με τισ οποίεσ ιρκε ςε επαφι θ
ομάδα του ζργου αποτυπϊνονται και αποςαφθνίηονται τόςο οι ποιοτικζσ όςο και οι
ποςοτικζσ προδιαγραφζσ ςφμφωνα με τισ οποίεσ οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι φορείσ
επικυμοφν τα υλικά προκειμζνου να αξιοποιθκοφν για περαιτζρω επεξεργαςία και
τελικό ςτόχο τθν παραγωγι δευτερογενϊν υλικϊν. Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να
ςθμειϊςουμε ότι θ αποτφπωςθ των εν λόγω προδιαγραφϊν ποιότθτασ και
ποςότθτασ των ςυλλεχκζντων υλικϊν ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτο ςχεδιαςμό του
πρωτότυπου ςυςτιματοσ τόςο ωσ προσ τον αρικμό των ρευμάτων τα οποία κα
ςυλλεχκοφν, όςο και ςτθν τεχνολογία προ-επεξεργαςίασ θ οποία κα επιλεχκεί να
ενςωματωκεί ςε κάκε ςφςτθμα για τθν αποτελεςματικότερθ και οικονομικότερθ
διαχείριςθ των υλικϊν που κα διαχωρίηουν ςτθν πθγι οι ςυμμετζχοντεσ πολίτεσ.

Executive Summary
The present technical report was prepared in the framework of the co-financed
European LIFE-Environment project “Demonstrating resource efficiency through
innovative, integrated waste recycling schemes for remote areas” and the acronym
“PAVEtheWAySTE”. It is part of Action A.1 (Stakeholders Consultation). Responsible
for its preparation is the National Technical University of Athens (NTUA), in
collaboration with all the project beneficiaries.
The project aims at the demonstration of the first pilot implementation of separate
collection of municipal solid waste (MSW) produced in remote areas of Naxos and
Small Cyclades islands and Ancient Olympia, with a view to their subsequent
processing using innovative, integrated recycling systems for the efficient recovery of
high quality materials in order to be forwarded to the local market for recyclables.
The objective of this report is the clarification and definition of the requirements set
by actors and companies of processing recyclable materials, on the types of
materials and quality standards required for further processing and production of
secondary products, as it is extensively described in Chapter 1.
Then, in Chapter 2, the definition of waste is given and the current legislative
framework for MSW management at national and European level is analyzed. From
an extended review of legislation, it is concluded that the separate collection of
waste in distinct streams/ materials is a key priority in order to increase recycling
rates and recover materials with significant added value for the market. Source
separation is a prerequisite for the efficient and sustainable waste management and
use of natural resources in Greece and the European region, in general.

Following, in Chapter 3, the materials which are envisaged to be collected
throughout the project implementation are defined according to the European
Waste Catalogue categorization. As the target materials, paper, glass, plastic, metal
and organic residues were selected. More specifically, this chapter includes the
characteristics of the materials, the types and subcategories of classification, their
uses as consumer goods, the sources from which they may result in household
waste, and their uses as recovered secondary materials.
Furthermore, in Chapter 4 the management chain of selected target materials is
analyzed and the different treatment processes and resulting end-products are
presented.
In Chapter 5, the ensued methodology for the recording of the existing situation of
the market for recyclable materials is described. In the first stage, the identification
of potential interested stakeholders and recycling companies is carried out based on
their geographical distribution and their activities. Following, the appropriate
communication tools to get in touch with the stakeholders are prepared. More
specifically, a dedicated questionnaire was addressed to the stakeholders involved,
according to the material they are dealing with, the required quality standards they
pose, and finally their potential interest for participation in the project actions is
investigated. More analytically, the project team came into contact with a total of
475 bodies, companies and industries for recyclables’ management and production
of secondary materials. Subsequently, the potential stakeholders were informed
about the forthcoming actions of the project, the expected results and the benefits
that will result from its implementation. Communication was performed by
telephone and via email, whereas for more effective data collection, completion of
questionnaires was performed by the stakeholders.
After thorough statistical analysis and evaluation of the questionnaires’ results,
presented in Chapter 6 of this report, it is worth noting the following:
• the largest percentage of respondents (i.e. companies and recycling actors) are
active only in the collection and transportation stages of recyclable waste materials,

fewer are those who process the collected materials, and even fewer comprise
industries that use recovered materials in their production processes.
• the largest percentage of respondents (77%) is engaged in metal waste
management, while 58% is involved in the collection of paper waste and 56% in
plastic waste.
• As regards the quality standards set for processing of recyclables, it was noted
that the most important factor is the purity of the material, both at the first division
level of the key that categories (i.e. paper, glass, plastic and metal) and at the
separation level of the sub categories per material. Specifically, regarding the plastic,
the predominant subtypes in demand on the market are PE, PP, PP / PS, HDPE, LDPE,
given that the specific types of plastics provide different end-products.
• In addition, the transport ways of the recyclable waste materials to the central
processing facilities were examined, given the long distances of the two remote
areas towards the mainland. More specifically, the respondent companies and
recyclers were by 22% interested in the area of the Municipality of Ancient
Olympia, 14% for the Municipality of Naxos and Small Cyclades, while an important
percentage (35%) wishes the source sorted materials to be delivered to their
facilities.
• Finally, the research on the pre-processing treatment of the recyclable waste
materials (e.g. baling, compressing, shredding etc.) revealed as the principal
response recorded that this pre-processing stage/parameter is minor compared to
the purity level of the material itself.
In conclusion, the completion of the investigation of the current status of the market
for recyclable waste in local and regional level in Greece led to the selection of the
target materials which will be collected during the project implementation phase. At
the same time, the extensive communication and analysis of questionnaires filled in
by waste management operators and recycling companies clarified both qualitative
and quantitative standards according to which these stakeholders require the
materials in order to be used for further processing and production of secondary
materials/products. The identification and determination of the required quality and
quantity standards of recyclable waste materials shall contribute to the design stage
of the innovative systems in terms of the number of waste flows to be collected, as

well as the pre-processing technology that will be selected to be integrated into each
system for the efficient and economical management of the materials, source-sorted
by the participating citizens.

