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Εισαγωγή 

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί 
ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για τις σύγχρονες κοινωνίες. Η κρισιμότητα 
του προβλήματος ποικίλει από χώρα σε χώρα αλλά πάντα βρίσκεται στα 
υψηλότερα επίπεδα περιβαλλοντικής σημασίας. Το επίπεδο διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων αποτελεί τον καθρέπτη της περιβαλλοντικής λειτουργίας 
της και του εκσυγχρονισμού της. 

Η πολυπλοκότητα της διαχείρισης των στερών αποβλήτων οφείλεται στο ότι 
συνδυάζει και απαιτεί πολιτικές επιλογές, τεχνικό σχεδιασμό, κοινωνικές 
δράσεις, παιδεία και σημαντικούς οικονομικούς πόρους. 

Αφετηρία για την ορθολογική διαχείριση των στερών αποβλήτων αποτελεί ο 
προσδιορισμός τους ως εναλλακτικούς φυσικούς και ενεργειακούς πόρους 
που μπορούν να αποδώσουν πρόσθετο προϊόν (ΑΕΠ) σε μία περιοχή – χώρα 
και όχι ως άχρηστα υλικά που πρέπει να «απορριφθούν». Η δεύτερη επιλογή, 
αυτή της απόρριψης, όταν γίνεται ανεξέλεγκτα δημιουργεί, παράλληλα με την 
απώλεια πόρων και ενέργειας, σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Οι ανεξέλεγκτες χωματερές αποτελούν πηγή σημαντικών αρνητικών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και αναλυτικότερα στην αέρια ρύπανση 
(φαινόμενο θερμοκηπίου, τρύπα όζοντος), στους υδάτινους πόρους (μόλυνση 
και ρύπανση υπόγειων και επιφανειακών υδατικών σωμάτων), στην 
υποβάθμιση εδαφών αλλά και σε δευτερογενές επίπεδο (π.χ. δασικές 
πυρκαγιές). 

 

Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει 
ιδιαιτερότητες ανά χώρα ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης, το επίπεδο 
περιβαλλοντικής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, τα χαρακτηριστικά εδάφους, 
κλίματος κ.λ.π. Ενοποιητικό στοιχείο αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ για 
τα απόβλητα το οποίο με τη μορφή των Οδηγιών αποτελεί υποχρεωτικό 
πλαίσιο για όλα τα κράτη μέλη. 

Η ανεπτυγμένη περιβαλλοντική βιομηχανία των σκανδιναβικών και δυτικών 
κρατών της ΕΕ (Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία) και η 
«πράσινη» πολιτική στις χώρες αυτές συντέλεσε σε μία ταχεία ανάπτυξη 
θεσμικού πλαισίου περιβάλλοντος και αποβλήτων, αρχίζοντας από το 1975. 
Οι βασικότερες Οδηγίες της ΕΕ για τα στερεά απόβλητα εκδόθηκαν τη 
δεκαετία του 1990 – 2000. Αναφερόμαστε: 

 στην Οδηγία 91/156 «περί στερεών αποβλήτων» που τροποποιεί την 
αρχική 75/442 
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 στην Οδηγία 94/62 «για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα 
συσκευασίας» που πρόσφατα συμπληρώθηκε με την 2004/12, και 

 στην Οδηγία 99/31 «για την υγειονομική ταφή» 

Τα βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως διαμορφώνονται με τις 
παραπάνω οδηγίες, είναι: 

Άμεση προτεραιότητα δίδεται στην μείωση των απορριμμάτων στην πηγή 
παραγωγής θέτοντας αρχές όπως "ο ρυπαίνων πληρώνει" και ενισχύοντας 
τη διαλογή στην πηγή. Τονίζεται ιδιαίτερα ο ρόλος της ανακύκλωσης, της 
ανάκτησης και της επαναχρησιμοποίησης υλικών, ιδιαίτερα για υλικά 
συσκευασίας.  

Τα απορρίμματα πλέον δεν θεωρούνται άχρηστα υλικά για ταφή, αλλά 
τονίζεται η ανάγκη αξιοποίησής τους με σκοπό την ανάκτηση ενεργειακών 
προϊόντων όπως βιοαερίου (αναερόβια χώνευση) και θερμότητας ή 
ηλεκτρισμού (καύση, πυρόλυση, αναερόβια χώνευση).  

Η υγειονομική ταφή απορριμμάτων αποτελεί το τελευταίο προτιμητέο στάδιο, 
το οποίο καλείται να παίξει το ρόλο της υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων 
(υπολείμματα των διεργασιών επεξεργασίας απορριμμάτων).  

Για τα επικίνδυνα απόβλητα καθιερώνεται ξεχωριστή διαχείριση και ο 
διαχωρισμός τους από τα υπόλοιπα απορρίμματα στην πηγή παραγωγής 
τους. Απόβλητα που δεν δύναται να ανακυκλωθούν ή να 
επαναχρησιμοποιηθούν συνίσταται ιεραρχικά η ενεργειακή αξιοποίησή τους.  

Σε επίπεδο υγειονομικής ταφής διακρίνονται υποχρεωτικά τρία είδη ΧΥΤΑ 
(αδρανών, μη επικινδύνων και επικινδύνων) ενώ δεν επιτρέπεται η διάθεση 
σε ταφή χωρίς να έχει προηγηθεί επεξεργασία των στερεών 
αποβλήτων. 

Για όλα τα παραπάνω και ειδικότερα για την ανακύκλωση συσκευασιών και 
για την εκτροπή βιοαποδομήσιμων από την ταφή έχουν διαμορφωθεί 
χρονοδιαγράμματα και ποσοτικοί στόχοι σε επίπεδο ΕΕ. Η εφαρμογή αυτών 
των υποχρεώσεων στην παραγωγή στα χαρακτηριστικά των σ.α. στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, απεικονίζονται στο συνημμένο διάγραμμα. 

Με τις Οδηγίες η ΕΕ έχει διαμορφώσει ένα κατάλογο στερεών αποβλήτων και 
μια κατηγοριοποίηση επικινδύνων αποβλήτων, που έχουν αποτελέσει τη 
βάση για τις εθνικές νομοθεσίες. 

Βασικό στοιχείο του θεσμικού πλαισίου αποτελεί πλέον ο σχεδιασμός 
διαχείρισης. Τα έργα επεξεργασίας, οι βασικές πολιτικές στη διαχείριση των 
αποβλήτων, τα κοινωνικά εργαλεία, οι φορείς που αναλαμβάνουν τη 
διαχείριση, η τιμολογιακή πολιτική και οι πόροι για τη χρηματοδότηση της 
κατασκευής και λειτουργίας των έργων περιλαμβάνονται σε ένα σχέδιο που 
υλοποιείται σε πρώτο επίπεδο σε περιφερειακή βάση. 

Στη συνέχεια και για κάθε έργο ακολουθεί αναλυτικότερος σχεδιασμός που 
περιλαμβάνει και την τεχνοοικονομική αξιολόγηση, τη διερεύνηση περιοχών 
χωροθέτησης, την περιβαλλοντική αξιολόγηση  και την οριστική μελέτη 
κατασκευής.  
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Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Θεσσαλονίκης  

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ έχει εκπονήσει για το Νομό Θεσσαλονίκης το  Σχεδιασμό 
Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων. Για όλες τις κατηγορίες στερεών αποβλήτων 
επιλέχτηκε στο Νομό Θεσσαλονίκης μία βασική πολιτική διαχείρισης.  Αυτή 
χαρακτηρίζεται από: 

 Μείωση της παραγωγής και μείωση της βλαπτικότητας των 
παραγομένων αποβλήτων. 

 Ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση πρώτων υλών και 
ενέργειας. 

 Ασφαλής διάθεση στο περιβάλλον των υπολειμμάτων που δεν 
επαναξιοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο. 

 Απαγόρευση της ανεξέλεγκτης διάθεσης  

 Αποκατάσταση όλων των υφιστάμενων χώρων διάθεσης 
απορριμμάτων. 

 Οργάνωση και εκσυγχρονισμός του συστήματος συλλογής των ΟΤΑ 
και ενίσχυση της διαλογής στην πηγή. 

 Καθιέρωση κανόνων και προτύπων, και εισαγωγή της καινοτομίας σε 
όλες τις δραστηριότητες και τους φορείς διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων. 

 Αξιοποίηση και συμμετοχή σε όλες τις πρωτοβουλίες του πολίτη-
παραγωγού και συνεχής αξιόπιστη ενημέρωση όλων των 
ενδιαφερομένων. 

Βασικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί η επιλογή της χωριστής συλλογής 
των απορριμμάτων στην πηγή. Σύμφωνα με το σχεδιασμό ξεκινάει η 
εγκατάσταση σε όλο το Νομό Θεσσαλονίκης ενός ρεύματος συλλογής όπου 
θα συλλέγονται όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά. Στα υλικά αυτά 
συμπεριλαμβάνονται όλα τα είδη χαρτιού, πλαστικού, μετάλλου και γυαλιού τα 
οποία θα συλλέγονται στους μπλε κάδους που πλέον θα βρίσκονται πιο κοντά 
στο κάθε σπίτι.  

Σημαντική θέση στο σχεδιασμό είχε και έχει η επιλογή των φορέων 
διαχείρισης των έργων στερεών αποβλήτων αλλά και γενικότερα των φορέων 
οργάνωσης, σχεδιασμού και συντονισμού των συνολικών δράσεων που 
αφορούν στα στερεά απόβλητα. Οι φορείς της Αυτοδιοίκησης κατέχουν 
κεντρικό ρόλο και την πλειοψηφία σε αυτούς τους φορείς. Στους φορείς 
αυτούς συμμετέχουν επίσης παραγωγοί αποβλήτων και ενώσεις τους, 
επιμελητήρια, χρηματοδοτικά σχήματα και ιδιώτες – εργολήπτες ή 
επιχειρήσεις υπηρεσιών λειτουργίας των μονάδων.  

 

Τεχνολογίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

Στη διεθνή πρακτική έχουν καταγραφεί αρκετές εναλλακτικές πρακτικές και 
μέθοδοι διαχείρισης και κύρια αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων. Οι 
μέθοδοι αυτοί δεν αποτελούν απλά τεχνολογίες αλλά περιλαμβάνουν συχνά 
και διαφορετικές πρακτικές στο επίπεδο της κοινωνίας (συλλογή, διαλογή 
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στην πηγή, κτλ.). Επίσης δεν αποτελούν πάντα ασύμβατες μεταξύ τους 
εναλλακτικές επιλογές αλλά μπορούν υπό συνθήκες να συνδυαστούν.  

Στις μεθόδους  - τεχνολογίες περιλαμβάνονται  : 

 Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή 

 Μηχανική διαλογή 

 Παραγωγή RDF 

 Αερόβια κομποστοποίηση 

 Αναερόβια κομποστοποίηση 

 Αποτέφρωση 

 Συναποτέφρωση στην ανόργανη βιομηχανία 

 Άλλες διεργασίες θερμικής αξιοποίησης (πυρόλυση, αεριοποίηση, 
Thermoselect, κτλ.) 

 Υγειονομική ταφή 

Ο παραπάνω κατάλογος αποτελεί μία αναγκαστική διακριτή καταγραφή των 
μεθόδων παρά το γεγονός ότι κάποιες από αυτές δεν αποτελούν 
ολοκληρωμένο διαχειριστικό σχήμα (πχ. ανακύκλωση, μηχανική διαλογή ή 
αερόβια κομποστοποίηση).  

 

Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα 

Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση στερεών αποβλήτων έχει 
ακολουθήσει τις κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών με μία καθυστέρηση 
5 χρόνων. 

Ο σχεδιασμός διαχείρισης γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας ενώ η αρμοδιότητα 
για όλα τα επίπεδα διαχείρισης στερεών αποβλήτων ανήκει στην 
πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση (Δήμοι και Κοινότητες) (συλλογή, αποθήκευση, 
μεταφόρτωση, ανακύκλωση, επεξεργασία, διάθεση, τιμολογιακή πολιτική). 

Για έργα επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων οι ΟΤΑ συστήνουν 
Συνδέσμους Ειδικού Σκοπού οι οποίοι και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες 
αρμοδιότητες που έχουν οι ΟΤΑ. Οι Σύνδεσμοι έχουν περιοχή λειτουργίας και 
ευθύνης: 

 Ολόκληρη την Περιφέρεια ή το Νομό, όπότε και διαχειρίζονται το σύνολο 
των Έργων Στερεών Αποβλήτων  

 Ένα Πολεοδομικό συγκρότημα 

 Ένα σύνολο Δήμων που εξυπηρετούνται από μία συγκεκριμένη 
εγκατάσταση στερεών αποβλήτων ή αναπτύσσουν κοινή δραστηριότητα 
π.χ. ανακύκλωσης. 

Η εφαρμογή των αρχών «ευθύνη του παραγωγού» και «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» στη διαχείριση των απορριμμάτων συσκευασίας σύμφωνα με την 
οδηγία 94/62 και το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο έχει συμβάλει στην ανάπτυξη 
της ανακύκλωσης και στην εξεύρεση των αναγκαίων οικονομικών πόρων. 
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Σε εφαρμογή σχετικού Νόμου (2003) δημιουργήθηκε η Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης στην οποία συμμετέχουν κατά 65% οι 
παραγωγοί και οι διαχειριστές συσκευασιών (κύρια επιχειρήσεις 
καταναλωτικών προϊόντων) και κατά 35% η ΚΕΔΚΕ. Η εταιρεία αυτή έχει 
εναλλακτικά σενάρια συνεργασίας με τους ΟΤΑ για την ανάπτυξη της 
ανακύκλωσης. 

Η περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης αποτελεί μία από τις πρώτες 
περιοχές της Ελλάδας που θα αξιοποιήσουν το νέο πλαίσιο. Έντεκα (11) ΟΤΑ 
του Νομού Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. έχουν 
ξεκινήσει σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ Α.Ε. την υλοποίηση ενός 
προγράμματος ανακύκλωσης προϋπολογισμού 5.000.000,00 €. 

Το ίδιο θεσμικό πλαίσιο πέρα από τα υλικά συσκευασίας περιλαμβάνει 
αντίστοιχα σχήματα για ειδικά απόβλητα όπως: 

 Αδρανή απόβλητα κατασκευών, κατεδαφίσεων 

 Αυτοκίνητα, καταλύτες, ελαστικά 

 Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια – λιπαντικά 

 Ηλεκτρικές – Ηλεκτρονικές συσκευές κ.λ.π. 

Το 2004 έχουν ανατεθεί οι άδειες από το ΥΠΕΧΩΔΕ για τη διαχείριση αυτών 
των ειδικών αποβλήτων σε ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα που υπογράφουν 
συμβόλαια με παραγωγούς των αποβλήτων, χρηματοδοτούν την κατασκευή 
και λειτουργία μονάδων ανακύκλωσης, αδρανοποίησης και διάθεσης και 
εκμεταλλεύονται τα κέρδη αυτής της δραστηριότητας (πώληση 
παραπροϊόντων, τιμολόγηση εισερχομένων αποβλήτων). 

Με τον τρόπο αυτό προωθούνται έργα διαχείρισης ειδικών στερεών 
αποβλήτων που είτε λόγω όγκου και ποσότητας (αδρανή – μπάζα) είτε λόγω 
τοξικής συμπεριφοράς δημιουργούν σημαντικές επιπτώσεις με την ελεύθερη 
απόθεσή τους στο περιβάλλον. 

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. σχεδίασε και αδειοδότησε δύο μονάδες ανακύκλωσης 
αδρανών αποβλήτων για το Νομό Θεσσαλονίκης δυναμικότητας 600.000 
τόνων ετησίως με προϋπολογισμό επένδυσης 4.800.000,00 €. 

Επισημαίνεται ότι άνω του 90% του βάρους των αποβλήτων αυτών είναι 
ανακυκλώσιμα – επαναχρησιμοποιήσιμα και η εμπορία τους αποφέρει 
υψηλούς ρυθμούς απόσβεσης στον επενδυτή. 

Αντίστοιχη εμπειρία υπάρχει και στην επαναχρησιμοποίηση των 
βιομηχανικών παραπροϊόντων και αποβλήτων που αποδεικνύονται με την 
πρόοδο της τεχνολογίας υψηλής αξίας δευτερογενείς πρώτες ύλες για πολλές 
δραστηριότητες. Στο τρέχον Κ.Π.Σ. στην Ελλάδα υπάρχει ειδικό μέτρο με 
υψηλή χρηματοδότηση (40%) για ιδιωτικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης και 
επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων (πλην δημοτικών).  

 

Οικονομικά εργαλεία 

Η τιμολογιακή πολιτική και τα οικονομικά εργαλεία παίζουν πολύ σημαντικό 
ρόλο στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. 
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1ον γιατί εξασφαλίζουν τους οικονομικούς πόρους των έργων που έχουν 
σημαντικό κόστος κατασκευής και λειτουργίας. 

2ον γιατί αποτελούν παράγοντες χρέωσης του περιβαλλοντικού κόστους για 
τους παραγωγούς στερεών αποβλήτων ενώ λειτουργούν αποτρεπτικά και ως 
πρόστιμο σε περίπτωση μη περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. 

3ον γιατί ως αντισταθμιστικά οφέλη βελτιώνουν την περιβαλλοντική 
δημοκρατία και βοηθούν τις διαδικασίες χωροθέτησης μονάδων επεξεργασίας 
στερεών αποβλήτων. 

Βασικοί κανόνες της τιμολογιακής πολιτικής, που πρέπει να λειτουργεί ως 
κίνητρο και ως αντικίνητρο, είναι: 

 Να υπάρχει συγκεκριμένη και αποφασισμένη τιμολόγηση των υπηρεσιών 
για κάθε μονάδα διαχείρισης 

 Οι τιμές χρέωσης να εξαρτώνται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση 
κάθε διεργασίας 

 Το τιμολόγιο να είναι κλιμακούμενο με βάση την ποσότητα των 
απορριπτόμενων αποβλήτων και με βάση την επικινδυνότητα της 
σύστασής τους. 

 Ιδιαίτερα στην περίπτωση της ταφής να προβλέπεται και φόρος ταφής 
που θα επιδοτεί τις διεργασίες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης  

Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι για την κατασκευή των έργων διαχείρισης και 
κύρια επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων μπορούν να προκύψουν: 

 Χρηματοδότηση από τους χρήστες των έργων (χρηματοδότηση της 
απόσβεσης) 

 Κρατικές – Ευρωπαϊκές – Διεθνείς χρηματοδοτήσεις 

 Χρηματοδότηση από τρίτους – Αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων Public 
Private Partnership (PPP) 

Βασική αρχή είναι ότι ο παραγωγός των αποβλήτων πρέπει να επιφορτίζεται 
το κόστος διαχείρισής τους και το κόστος που δημιουργεί ως επίπτωση στο 
περιβάλλον. Παράλληλα η κοινωνία που επιλέγει τη βελτίωση των 
παραμέτρων της ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος 
επιβάλλεται να συμμετέχει στην ευθύνη αλλά και στο κόστος εφαρμογής αυτής 
της πολιτικής. 

 

Συμμετοχή του πολίτη και του παραγωγού  

Όπως αναφέρθηκε εισαγωγικά η διαχείριση των στερεών αποβλήτων απαιτεί 
σημαντικές κοινωνικές δράσεις και παιδεία των πολιτών και των παραγωγών. 
Χωρίς την ενεργοποίηση των πολιτών και τη συμμετοχή των παραγωγών δεν 
είναι εφικτή η προσέγγιση της ολοκληρωμένης και ασφαλούς διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων. 

Για το λόγο αυτό απαραίτητο στοιχείο στα προγράμματα διαχείρισης είναι ο 
σχεδιασμός καμπάνιας πληροφόρησης & ευαισθητοποίησης, η συμμετοχή της 
κοινωνίας στο σχεδιασμό των προγραμμάτων ανακύκλωσης, η συνεχής 
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πληροφόρηση των πολιτών για την πρόοδο των προγραμμάτων και η 
διαφάνεια στις διαδικασίες.  

Στην κατεύθυνση αυτή επιλέγεται η συμμετοχή εκπροσώπων οργανώσεων 
και της κοινωνίας των πολιτών και κύρια των φορέων των παραγωγών 
(επιμελητήρια κλπ.). στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία και σε φορείς 
λειτουργίας μονάδων στερεών αποβλήτων. 

 

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Σύνοψη 

Είναι φανερό ότι σε όλο το φάσμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων 
κεντρικός και σημαίνων είναι ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερα η Α’θμια 
Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι και Κοινότητες) στην Ελλάδα συμμετέχει σε όλες 
τις δραστηριότητες που αφορούν στην διαχείριση των αποβλήτων  και 
ειδικότερα :  

 Σχεδιάζει τη διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων και 
επιβλέπει την εξέλιξη και εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων. 

 Δημιουργεί διαδημοτικούς φορείς με αντικείμενο τη διαχείριση και 
επεξεργασία των στερεών αποβλήτων. 

 Συμμετέχει στους φορείς διαχείρισης των έργων επεξεργασίας 
αποβλήτων, μόνη της ή σε συνεργασία με παραγωγούς και ιδιώτες. 

 Έχει την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες συλλογής, αποθήκευσης, 
μεταφοράς, ανακύκλωσης απορριμμάτων και γενικότερα για όλες τις 
δραστηριότητες σχετικές με τα απορρίμματα που αναπτύσσονται στα 
όριά της. 

 Διεκδικεί χρηματοδοτήσεις και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την 
προσέλκυση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για την κατασκευή 
των έργων.  

 Καθορίζει τιμολογιακή πολιτική, θέτει δημοτικά τέλη καθαριότητας και 
εφαρμόζει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» σε τοπικό επίπεδο. 

 Οργανώνει τις δράσεις πληροφόρησης, εμψύχωσης και κινητοποίησης 
των πολιτών και των παραγωγών. 
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