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Το έργο «Επιταχυντής Κυκλικής Οικονομίας Δήμου Ηρακλείου: ΕΚΟΔΗ» είναι ένα 

καινοτόμο έργο στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας. Δικαιούχος φορέας είναι το ΚΕΑΝ, 

Κύτταρο εναλλακτικών αναζητήσεων νέων,με συμπράττοντα φορέα το δήμο Ηρακλείου 

Αττικής. Χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στα πλαίσια του χρηματοδοτικού 

προγράμματος Καινοτόμες Δράσεις με του Πολίτες. Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία και 

ενίσχυση οργανικών συνδέσεων μεταξύ της Συνεργατικής και Κυκλικής Οικονομίας. Στο 

πλαίσιο αυτό, εισάγεται μια καινοτόμος διαδικασία συνδυαστικής αξιοποίησης της χρήσης 

εσωτερικού κλειστού χώρου και της επεξεργασίας επαναχρησιμοποιούμενων και 

ανακυκλώσιμων υλικών, που θα εφαρμοστεί σε χώρο που θα παραχωρηθεί από τον Δήμο 

Ηρακλείου Αττικής. Τη διαδικασία θα εφαρμόσουν τα μέλη της ομάδας – στόχου, που είναι 

οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου (άτομα/νοικοκυριά που 

διαμένουν στο Δήμο που λειτουργεί η δομή, που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 

τους στα βασικά αγαθά). Για να την εφαρμόσουν θα πρέπει να καλλιεργήσουν τις 

απαραίτητες δεξιότητες. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός πλέγματος 

Δράσεων, προκειμένου τα μέλη της ομάδας – στόχου να αναπτύξουν δεξιότητες, ώστε να 

μπορέσουν να δημιουργήσουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη από την 

λειτουργία του ΕΚΟΔΗ τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση του έργου. 

Στην ουσία θα πρέπει να εκμεταλευτούν ρεύματα αποβλήτων, να επισκευάσουν και να 

συντηρήσον προϊόντα και να τα αναχρησιμοποιοήσουν επεκτείνοντας τον κύκλο ζωής τους. 

Το έργο έχει Συνολικό Προϋπολογισμό, 50,000.00 € 
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Λίγα λόγια για το έργο.. 

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Ο όρος κυκλική οικονομία 

αντιπροσωπεύει μια αλλαγή του τρόπου που η ανθρώπινη κοινωνία συνδέεται με τη φύση 

και αποσκοπεί στην πρόληψη της εξάντλησης των πόρων, της στενής δέσμης ενέργειας και 

υλικών και στη διευκόλυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Επιπλέον αποσκοπεί στην εξάλειψη 

των αποβλήτων και τη συνεχή χρήση των πόρων. Τα κυκλικά συστήματα χρησιμοποιούν τη 

συντήρηση, την επαναχρησιμοποίηση/αναδιανομή, την ανακαίνιση/ ανακατασκευή και την 

ανακύκλωση ελαχιστοποιώντας τις εισροές πόρων και τη δημιουργία αποβλήτων, ρύπανσης 

και εκπομπών άνθρακα. Ένας από τους βασικούς στόχους της κυκλικής οικονομίας είναι η 

διατήρηση των προϊόντων, του εξοπλισμού και των υποδομών για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Τα απόβλητα υλικά και η ενέργεια πρέπει να γίνουν εισροές για άλλες διεργασίες μέσω 

αξιοποίησης αποβλήτων: είτε ως συστατικό είτε ως ανακτημένος πόρος για άλλη διαδικασία 

ή ως αναγεννητικοί πόροι για τη φύση. Αυτές τις αρχές και στόχους προσπαθεί να εφαρμόσει 

και να ακολουθήσει το έργο ΕΚΟΔΗ. 

 

Στοιχεία για την Κυκλική Οικονομία ! 

Ας περάσουμε να δούμε ορισμένα στοιχεία τα οποία προκύπτουν για την κυκλική οικονομία 

στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο στην ΕΕ χρησιμοποιούνται σχεδόν 15 τόνοι υλικών ανά άτομο.  

Κάθε πολίτης της ΕΕ παράγει κατά μέσο όρο πάνω από 4,5 τόνους αποβλήτων ετησίως, εκ 

των οποίων πάνω από το μισό καταλήγει σε ΧΥΤΑ.  Η γραμμική οικονομία η οποία βασίζεται 

αποκλειστικά στην εξόρυξη πόρων δεν αποτελεί πλέον βιώσιμη επιλογή. Τα απόβλητα στην 

πλειοψηφία τους μπορούν να μετατραπούν σε πρώτες ύλες.  

Η πρόληψη και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων μπορούν να επιφέρουν καθαρή 

εξοικονόμηση έως και 604 δις ευρώ για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ, που αντιστοιχεί 

στο 8% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους, μειώνοντας παράλληλα τις συνολικές ετήσιες 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 2-4%. Η υλοποίηση πρόσθετων μέτρων για την 

αύξηση της παραγωγικότητας των πόρων κατά 30% έως το 2030 μπορεί να ενισχύσει το ΑΕΠ 

κατά σχεδόν 1%  δημιουργώντας ταυτόχρονα πάνω από 2 εκ. θέσεις νέας εργασίας. Η  

Στρατηγική Κυκλικής Οικονομίας που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 Δεκεμβρίου 

2015 στοχεύει σε κάθε έναν από τους κρίκους της αλυσίδας αξίας των προϊόντων που 

κυκλοφορούν στο εμπόριο: από το σχεδιασμό ως την κατανάλωση και την επισκευή, καθώς 

επίσης στην ανακατασκευή, τη διαχείριση των αποβλήτων και την επιστροφή δευτερευόντων 

πρώτων υλών στον οικονομικό κύκλο. Η κυκλική οικονομία θεωρείται ως ένα βιώσιμο 

σύστημα αποκατάστασης πόρων που έχει σχεδιαστεί με έμπνευση από τους κύκλους της 

φύσης. Εντός του κύκλου δεν σπαταλιέται τίποτα, η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων γίνεται 

συνήθης πρακτική και ο ίδιος ο σχεδιασμός των προϊόντων γίνεται με γνώμονα τη 

βιωσιμότητα. Η Στρατηγική Κυκλικής Οικονομίας εκτιμάται ότι θα δώσει ώθηση στην 

ευρωπαϊκή οικονομία και ανταγωνιστικότητα δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές 

ευκαιρίες παράλληλα με καινοτόμους και αποδοτικότερους τρόπους παραγωγής και 

κατανάλωσης. 
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Νομοθεσία και Κυκλική Οικονομία 

Η κυκλική οικονομία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη των 

ευρωπαϊκών χωρών, τονίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και των 

επενδύσεων σε πρωτοβουλίες χωρίς σπατάλη. Το Μάρτιο του 2020 η Επιτροπή ανακοίνωσε 

ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Στόχος είναι η επίσπευση της 

μετασχηματιστικής αλλαγής που απαιτείται με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με 

παράλληλη αξιοποίηση των δράσεων κυκλικής οικονομίας που εφαρμόστηκαν μετά το 2015. 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε τις προτάσεις του στο 

Κυκλικό Σχέδιο Οικονομικής Δράσης (CEAP) της Επιτροπής. Ο Στόχος του σχεδίου 

επικεντρώνεται σε 5 σημαντικούς τομείς, τις μπαταρίες, τις κατασκευές και τα κτίρια, τις 

τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, τα πλαστικά είδη και τα υφάσματα.  Ένα 

φιλόδοξο πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει αναθεωρημένες νομοθετικές προτάσεις σχετικά με 

τα απόβλητα και την μετάβαση της Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία που θα ενισχύσει 

την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και 

τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πακέτο μέτρων 

αποτελείται από ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία που καθορίζει ένα 

συγκεκριμένο και φιλόδοξο πρόγραμμα δράσης: από την παραγωγή και την κατανάλωση στη 

διαχείριση των αποβλήτων και την αγορά των δευτερογενών πρώτων υλών. Οι 

προτεινόμενες δράσεις για την μεγαλύτερη ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση, θα 

αποφέρουν οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και την οικονομία. Με τη πρόληψη 

διαχείρισης των απορριμμάτων, την επαναχρησιμοποίηση και το οικο- design εκτιμάται ότι 

καθαρά έσοδα 600 εκατομμυρίων ευρώ θα περάσουν στους καταναλωτές. Με τις 

αναθεωρημένες νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα απόβλητα τίθενται σαφείς στόχοι για 

τη μείωση των αποβλήτων αλλά και τη δημιουργία μιας αξιόπιστης μακροπρόθεσμης 

πορείας για τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωση. 

Τα βασικά στοιχεία της αναθεωρημένης πρότασης για τα απόβλητα περιλαμβάνουν: 

✓ Ένα κοινό στόχο της ΕΕ για την ανακύκλωση του 65% των αστικών αποβλήτων μέχρι 

το 2030 

✓ Ένα κοινό στόχο της ΕΕ για την ανακύκλωση του 75% των απορριμμάτων 

συσκευασίας μέχρι το 2030 

✓ Ένα δεσμευτικό στόχο υγειονομικής ταφής για τη μείωση της υγειονομικής ταφής 

στο μέγιστο του 10% των αστικών αποβλήτων μέχρι το 2030 

✓ Την απαγόρευση της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά 

✓ Προώθηση των οικονομικών μέσων για την αποθάρρυνση της υγειονομικής ταφής 

✓ Απλοποιημένη και βελτίωση των ορισμών και εναρμονισμένων μεθόδων 

υπολογισμού για τα ποσοστά ανακύκλωσης σε ολόκληρη την ΕΕ 

✓ Συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης – μετατρέποντας 

το υποπροϊόν ένα κλάδου σε πρώτη ύλη ενός άλλου κλάδου 

✓ Οικονομικά κίνητρα για τους παραγωγούς που βάζουν οικολογικά προϊόντα στην 

αγορά και υποστηρίζουν, την ανάκτηση και την ανακύκλωση (π.χ. για συσκευασίες, 

μπαταρίες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οχήματα) 
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Μελλοντικές Προκλήσεις και εφαρμογή της Κυκλικής 

Οικονομίας  

Η έννοια της κυκλικής οικονομίας για την εφαρμογή της περιλαμβάνει αρκετές προκλήσεις. 

Πιο συγκεκριμένα οι προκλήσεις μπορούν να αφορούν: 

✓ Κοινωνικά, οικονομικά, τεχνολογικά και πολιτικά εμπόδια που δύναται να 

εμφανίζονται 

✓ Μπορούν να σχετίζονται με την Ελλιπή ευαισθητοποίηση, γνώση ή ικανότητα για 

κυκλικές οικονομικές λύσεις 

✓ Μπορούν να σχετίζονται με περιορισμένες επενδύσεις σε μέτρα για βελτίωση της 

αποδοτικότητας σε καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα  

✓ Ασφαλώς περαν των όσων αναφέρθηκαν θα πρέπει να υπάρχει μια γενικότερη 

Πολιτική ώθηση για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία σε επίπεδο χώρας  

✓ θα πρέπει και οι ίδιες οι κοινωνίες των πολιτών να παρουσιάζουν ζήτηση για 

αειφόρα προϊόντα και υπηρεσίες.  Στην παρούσα φάση η τάση των πολιτών για 

αντίστοιχες αναζητήσεις παραμένει χαμηλή 

✓ Θα πρέπει να υπάρχει μια γενικότερη αλλαγή συμπεριφοράς των πολιτών και των 

παραγωγικών φορέων των πόλεων 

✓ Τέλος για να επιτευχθεί το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας θα πρέπει οι τιμές συχνά 

να αντανακλούν το πραγματικό κόστος της χρήσης των πόρων και ενέργειας για την 

κοινωνία.  

Στην παρούσα κατάσταση η σχέση που βιώνουμε δυστυχώς είναι 

αντίστροφη. Προς όλες τις ανωτέρω διαδικασίες το ΕΚΟΔΗ δύναται να 

δημιουργήσει θετικά πρόσιμα προς όφελος της κοινωνίας, του 

περιβάλλοντος και των πολιτών. 

 

 

Βιωσιμότητα - Το κλειδί για την εφαρμογή της κυκλικότητας 

Για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στη μετάβαση προς την κυκλική 

οικονομία θα πρέπει να προσανατολιστούμε πρώτα στην υιοθέτηση του όρου της 

βιωσιμότητας. Η βιωσιμότητα πολλές φορές είναι συνεισφασμένη με την αειφορία και 

περιλαμβάνει πολλές έννοιες που πρέπει να πληρούνται. 

Βιωσιμότητα λοιπόν είναι ένα πρότυπο παραγωγής το οποίο στοχεύει στο καλύτερο 

οικονομικό αποτέλεσμα τόσο για τον Άνθρωπο όσο και για το φυσικό περιβάλλον, τόσο στο 

παρόν όσο και στο μέλλον. Βασικό της στοιχείο είναι η ισορροπία μεταξύ παραγωγής αγαθών 

και πρώτης ύλης (που δαπανήθηκε για να επιτευχθεί η παραγωγή). Στόχος των βιώσιμων 

διαδικασιών είναι να επιτύχουν περισσότερη παραγωγή με μικρότερη δαπάνη πρώτης ύλης, 

γι' αυτό η βιωσιμότητα αναφέρεται μαζί με την κυκλική οικονομία, τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και τον βιοκλιματικό σχεδιασμό. Η βιωσιμότητα υπονοεί ότι οι φυσικοί πόροι 

υφίστανται εκμετάλλευση με ρυθμό μικρότερο από αυτόν με τον οποίον ανανεώνονται, 
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διαφορετικά λαμβάνει χώρα η περιβαλλοντική υποβάθμιση. Θεωρητικά, το μακροπρόθεσμο 

αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης είναι η ανικανότητα του γήινου 

οικοσυστήματος να υποστηρίξει την ανθρώπινη ζωή (δηλαδή, οικολογική κρίση). 

Κατ' επέκταση, στο πολιτικό πεδίο, ο όρος βιωσιμότητα μπορεί να σχετίζεται με τη διατήρηση 

της κοινωνικής συνοχής, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. Η έννοια της βιωσιμότητας 

επομένως, στο πλαίσιο μίας αναλυτικότερης προσέγγισης, μπορεί να υποδιαιρεθεί σε 

«περιβαλλοντική βιωσιμότητα», «οικονομική βιωσιμότητα» και «πολιτικοκοινωνική 

βιωσιμότητα». Οι τρεις αυτές κατηγορίες βιωσιμότητας αλληλεπιδρούν αλλά δεν ταυτίζονται 

απαραιτήτως ως αντικειμενικοί στόχοι. 

 

Η εφαρμογή του έργου ΕΚΟΔΗ 

Το έργο «Επιταχυντής Κυκλικής Οικονομίας Δήμου Ηρακλείου: ΕΚΟΔΗ» αποσκοπεί στη 

δημιουργία και ενίσχυση οργανικών συνδέσεων μεταξύ της Συνεργατικής και Κυκλικής 

Οικονομίας. Αναπτύσσεται στα διοικητικά όρια του δήμου Ηρακλείου Αττικής προς όφελος 

των πολιτών. 

Στο πλαίσιο αυτό, εισάγεται μια καινοτόμος διαδικασία συνδυαστικής αξιοποίησης της 

χρήσης εσωτερικού κλειστού χώρου και της επεξεργασίας επαναχρησιμοποιούμενων και 

ανακυκλώσιμων υλικών, που θα εφαρμοστεί σε χώρο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο 

Ηρακλείου Αττικής. Τη διαδικασία θα εφαρμόσουν τα μέλη της ομάδας – στόχου, που είναι 

οι 845 ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου (άτομα/νοικοκυριά που 

διαμένουν στο Δήμο που λειτουργεί η δομή, που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους 

στα βασικά αγαθά). Για να την εφαρμόσουν θα πρέπει να καλλιεργήσουν τις απαραίτητες 

δεξιότητες. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός πλέγματος Δράσεων, προκειμένου 

τα μέλη της ομάδας – στόχου να αναπτύξουν δεξιότητες, ώστε να μπορέσουν να 

δημιουργήσουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη από την λειτουργία του 

ΕΚΟΔΗ τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση του έργου. Αναφορικά με την 

τεχνική καινοτομία, το προτεινόμενο έργο χρησιμοποιεί την συνεργατική οικονομία ως μέσο 

επίτευξης στόχων της κυκλικής οικονομίας. Οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στο 

πλαίσιο αυτό επικεντρώνονται στην ανάπτυξη μιας δραστηριότητας. Το προτεινόμενο έργο 

αντλεί γνώση από τις πρωτοβουλίες αυτές και εισάγει μια νέα διαδικασία για την 

συνδυαστική αξιοποίηση δυο δραστηριοτήτων: (α) την χρήση εσωτερικού κλειστού χώρου 

και την (β) επεξεργασία αστικών στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο της συνεργατικής και 

κυκλικής οικονομίας. Οι ανθρώπινοι πόροι που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της νέας 

διαδικασίας είναι οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 

(άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο που λειτουργεί η δομή, συμπεριλαμβανομένων 

των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες 

διεθνούς προστασίας) που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους στα βασικά αγαθά). 

Η ομάδα – στόχος του έργου συμβάλει: - Στην ευημερία σε όρους οικονομικής ανάπτυξης 

των μελών της, μέσα από τα εισοδήματα που παράγονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 

του προτεινόμενου έργου - Στην ευημερία σε όρους κοινωνικής προόδου των μελών της, 

μέσα από τη διόρθωση τριών ανισορροπιών στην αγορά εργασίας του Δήμου Ηρακλείου 

Αττικής: (α) της ανεργίας, (β) της εργασιακής ανασφάλειας και αδυναμίας απασχόλησης 

καθώς και (γ) του αποκλεισμού των ανέργων από την κοινωνία και την αγορά εργασίας - Στην 

ευημερία σε όρους περιβαλλοντικής προστασίας, μέσα από την προώθηση της 
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επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών. Τέλος ο συμμετοχικός χαρακτήρας του 

προτεινόμενου έργου στοχεύει στην επίτευξη κοινωνικών συμπεριφορικών αλλαγών, που θα 

συμβάλλουν στη μετάβαση από το γραμμικό στο κυκλικό μοντέλο οικονομίας με κοινωνικά 

δίκαιο τρόπο. 

Το έργο προκαλεί συνέργειες και συνδέεται άμεσα με δυο Έργα/ Προγράμματα:  

(1) Έργο/ Πρόγραμμα: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 

Ηρακλείου Αττικής» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Δήμου Ηρακλείου Αττικής» που χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

2014 – 2020 της Περιφέρειας Αττικής. Το έργο  Πρόγραμμα «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: 

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηρακλείου Αττικής» αποτελεί τον πυρήνα του 

προτεινόμενου έργου, καθώς: (α) σχηματοποιεί και στηρίζει τα μέλη της ομάδας – στόχου 

του προτεινόμενου έργου, που είναι οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου 

Ηρακλείου Αττικής (β) αποτελεί βασική πηγή διάθεσης υλικών προς ανακύλωση και 

επαναχρησιμοποίηση από τα μέλη της ομάδας – στόχου  

(2) Έργο/ Πρόγραμμα: «Κάστορας», που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου 

Ηρακλείου Αττικής. Πρόκειται για πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, δίνοντας 

επιπλέον κίνητρα στους κατοίκους της πόλης για να συμμετέχουν ακόμα πιο ενεργά και σε 

μεγαλύτερους αριθμούς στη συμμαχία για την σύγχρονη διαχείριση των Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων. Και τα δυο Έργα/ Προγράμματα αναπτύσσουν δυναμική, παράγοντας εκτός από 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, καθώς η συμπληρωματικότητά τους 

συμβάλλει: (α) στην αντιμετώπιση του επισιτιστικού προβλήματος των μελών της ομάδας 

του έργου  (β) στην αντιμετώπιση έλλειψης βασικών υλικών των μελών της ομάδας – στόχου  

(γ) στην εξάλειψη του αποκλεισμού και την κοινωνική ενσωμάτωση των μελών της ομάδας – 

στόχου (δ) στη δημιουργία μηχανισμού προστασίας των μελών της ομάδας – στόχου  (ε) στη 

δημιουργία προοπτικής εισοδημάτων για τα μέλη της ομάδας – στόχου του έργου (στ) στην 

ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και (ζ) στην ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων της 

τοπικής κοινωνίας. Το έργο ΕΚΟΔΗ έχει αγορακεντρικό χαρακτήρα και λαμβάνει πλήρως 

υπόψη το κόστος και τα οφέλη (συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών) της 

διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται στο πλαίσιο του Κοινωνικού Παντοπωλείου και 

του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Για τον λόγο αυτό ενισχύεται η βιωσιμότητά του. Στο έργο θα 

υπάρξει Δημιουργία Δομής που θα αποτελεί έναν πολύ ορατό τοπικό επιταχυντή, ο οποίος 

θα ενδυναμώνει δυνητικούς κυκλικούς επιχειρηματίες της ομάδας – στόχου και θα εμπνέει 

πολίτες. Η Δομή θα έχει τίτλο ταυτόσημο με αυτόν του έργου: Επιταχυντής Κυκλικής 

Οικονομίας Δήμου Ηρακλείου: ΕΚΟΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΚΟΔΗ αποτελεί ένα κυκλικό 

οικοσύστημα, που περιέχει τις ακόλουθες διαστάσεις:  

(α) Κυκλικό εργαστήριο. Εδώ θα πραγματοποιούνται δραστηριότητες αποσυναρμολόγησης 

για την μετατροπή των υπολειμμάτων μιας διαδικασίας σε εισροές για άλλη διαδικασία και 

δημιουργικής επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων υλικών. Τα παράγωγα προϊόντα θα έχουν 

εμπορικά αξιοποιήσιμο αποτέλεσμα και κατά συνέπεια αυξάνεται ο βαθμός βιωσιμότητας 

του προτεινόμενου έργου.  

(β) Κυκλική αποθήκη. Εδώ θα φιλοξενούνται τα παράγωγα προϊόντα. Και μετά την 

ολοκλήρωση του έργου τα μέλη της ομάδας – στόχου μπορούν να διαθέτουν τον χώρο προς 

ενοικίαση – έναντι συμβολικού κόστους – σε ενδιαφερόμενους και κατά συνέπεια να 

αυξάνεται ο βαθμός βιωσιμότητας του έργου.  
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(γ) Κυκλικό σχολείο. Εδώ θα πραγματοποιούνται οι εκπαιδευτικές ενέργειες 

προσανατολισμένες στα μέλη της ομάδας – στόχου. Με την ολοκλήρωση του έργου τα μέλη 

της ομάδας – στόχου μπορούν να χρησιμοποιούν τον χώρο για να εκπαιδεύουν νέους εν 

δυνάμει κυκλικούς επιχειρηματίες και κατά συνέπεια αυξάνεται ο βαθμός βιωσιμότητας του 

έργου.  

(δ) Κυκλικός χώρος γραφείων. Εδώ θα υλοποιούνται συσκέψεις των μελών της ομάδας – 

στόχου. Και μετά την ολοκλήρωση του έργου τα μέλη της ομάδας – στόχου μπορούν να 

διαθέτουν τον χώρο προς ενοικίαση – έναντι συμβολικού κόστους – σε εν δυνάμει κυκλικούς 

επιχειρηματίες για την ανάπτυξη αντίστοιχων δράσεων και κατά συνέπεια αυξάνεται ο 

βαθμός βιωσιμότητας του έργου.  

(ε) Ψηφιακός κυκλικός χώρος (Ηλεκτρονική πλατφόρμα). Θα φιλοξενούνται ψηφιακά τα 

παράγωγα προϊόντα. Οι επισκέπτες του «Ψηφιακού κυκλικού χώρου» θα έχουν την 

δυνατότητα: - αγοράς των διαθέσιμων προϊόντων - σύντομου δανεισμού των διαθέσιμων 

προϊόντων. Θα ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία χρέωσης – ξεχρέωσης των 

προϊόντων με την πρόβλεψη για ύπαρξη χρηματικής ποινής (penalty) σε περίπτωση 

καθυστέρησης επιστροφής τους ή/ και βλάβης τους. Στο πλαίσιο αυτό, αυξάνεται ο βαθμός 

βιωσιμότητας του έργου.  

(στ) One stop shop κυκλικής οικονομίας. Ο χώρος όπου θα φιλοξενηθεί η Δομή θα συνεχίσει 

να διατίθεται από τον συμπράττοντα φορέα: Δήμος Ηρακλείου Αττικής και μετά την 

ολοκλήρωση του έργου και για διάστημα τουλάχιστον 2 (ΔΥΟ) ετών. Μέλη της ομάδας – 

στόχου θα αναπτύσσουν τις δράσεις (α) ως (δ) με κίνητρο τη δημιουργία εισοδημάτων. 

Στελέχη του θα στηρίζουν δωρεάν τη δράση  

(στ) one – stop της κυκλικής οικονομίας για τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής. Κύριος στόχος είναι 

η ενίσχυση της ικανότητας των μελών της ομάδας – στόχου να επιχειρήσουν στο πλαίσιο της 

κυκλικής και συνεργατικής οικονομίας, με έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση υλικών, στη 

βελτίωση της δυνατότητας επιδιόρθωσης των προϊόντων, της αντοχής, της 

ανακυκλωσιμότητας και διασφάλισης της διαθεσιμότητας ανταλλακτικών. Υπηρεσίες 

συμβουλευτικής σχετικά με την κυκλική και συνεργατική οικονομία προς τα μέλη της ομάδας 

– στόχου θα παρέχονται δωρεάν από τον συμπράττοντα φορέα: ΚΕΑΝ – ΚΥΤΤΑΡΟ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ και μετά την ολοκλήρωση του έργου και για διάστημα 

τουλάχιστον 2 (ΔΥΟ) ετών. 

Τα αποτελέσματα του έργου 

Αναφορικά με τα προσδοκόμενα αποτελέσματα του έργου θα υπάρξει η Δημιουργία Δομής 

«Επιταχυντής Κυκλικής Οικονομίας». Θα ενδυναμωθούν οι δυνητικοί κυκλικοί 

επιχειρηματίες της ομάδας – στόχου που θα εμπνέουν τους πολίτες.  Θα ενισχυθεί η 

ικανότητα των μελών της ομάδας – στόχου να επιχειρήσουν στο πλαίσιο της κυκλικής και 

συνεργατικής οικονομίας, με έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση υλικών, στη βελτίωση της 

δυνατότητας επιδιόρθωσης των προϊόντων, της αντοχής, της ανακυκλωσιμότητας και 

διασφάλισης της διαθεσιμότητας ανταλλακτικών. Θα συμβάλει στη διεύρυνση της 

ανακύκλωσης υλικών στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής, με τη μέθοδο της διαλογής στην πηγή, 

η οποία έχει καθιερωθεί ευρωπαϊκά ως απαραίτητο στοιχείο για την αποτελεσματική 

ανακύκλωση απορριμμάτων. Θα αυξήσει την ανακύκλωση από το 15,6% που αντιστοιχεί σε 

κάθε κάτοικο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής (άρα και των κατοίκων – μελών της ομάδας 

στόχου) σε 55% για κάθε κάτοικο μέλος της ομάδας στόχου. 
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Δραστηριότητες του ΕΚΟΔΗ 

Αναφορικά με τις δραστηριότητες του ΕΚΟΔΥ, και το τι πραγματικά θα αναπτυχθεί ως δράση 

στο κυκλικό εργαστήριο. Αναμένουμε να διαγνώσουμε αρχικά τις δεξιότητες των 

οφελουμένων. Θα πρέπει να συγκεντρωθούν υλικά και να αναγνωστιστεί η αξία και η 

χρησιμότητα τους ως δευτερογενή υλικά. Στο τέλος θα πρέπει να αναπτυχθούν ιδέες 

αξιοποίησης των υλικών για την κατασκευή νέων αντικειμένων. Οι αναπτυσσόμενες 

δεξιότητες θα ακολουθούν τη λογική της κυκλικλης οικονομίας πο περιγράφηκε 

προηγουμένως και του Upcycling που βασίζεται στην επαναχρησιμοποίηση. Αυτή η 

διαδικασία στοχεύει στην αξιοποίηση των απορριμμάτων, στη μετατροπή τους σε νέα 

αντικείμενα μέσω της φαντασίας και της δημιουργικότητας, στη μείωση της ανάγκης για 

κατανάλωση νέων προϊόντων ή αντικειμένων, καθώς και στη μείωση της απόκτησης νέων 

πρώτων υλών. Οι κατευθύνσεις στις οποίες θα πρέπει να κινηθούν  οι ωφελούμενοι και να 

δημιουργήσουν νέα προιόντα αφορούν:   

Τον Ηλεκτρονικό – ηλεκτρικό εξοπλισμό (Εδώ προτείνεται η επισκευή συντήρηση ή 

αξιοποίηση ανταλλακτικών και συσκευών. Η κατασκευή νέων αντικειμένων όπως Ηλεκτρικές 

συσκευές, φωτιστικά κ.α.). Οι δεξιότητες που θα πρέπει να αξιοποιηθούν είναι αυτές της 

ηλεκτροτεχνίας. 

Κύριο ρεύμα αποβλήτων είναι επίσης ο ρουχισμός - υφάσματα. Στα αστικά στερεά 

απόβλητα περιέχονται ποσότητες αποβλήτων ρουχισμού (ρούχα, λευκά είδη, τσάντες, 

παπούτσια κλπ) οι οποίες προσεγγίζουν περίπου το 3% κατά βάρος. Στο δήμο υφίσταται, 

διαχείριση μεταχειρισμένων ρούχων από διάφορους φορείς (μητροπόλεις, σύλλογοι κλπ), οι 

οποίοι τα συλλέγουν και τα διανέμουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Είναι αξιέπαινη 

προσπάθεια, η οποία όμως καλύπτει μέρος των ενδυμάτων και υποδημάτων που μπορούν 

να επαναχρησιμοποιηθούν ενώ παράλληλα το σύνολο του άχρηστου ρουχισμού 

απορρίπτεται στα απορρίμματα. Μέσω του έργου οι ωφελούμενοι καλούνται να 

επιδιορθώσουν, να αξιοποίησουν υφάσματα για κατασκευή νέων προϊόντων, τσάντες, ήδη 

ρουχισμού ανδρικά γυναικεία παιδικά. Οι δεξιότητες που θα πρέπει να αξιοποιηθούν είναι 

αυτές της ραπτικής. 

 Επιπλέον κατηγορία είναι τα Έπιπλα. Τα έπιπλα αποτελούν ογκώδη αστικά απορρίμματα, 

(παλαιά έπιπλα, μικροέπιπλα κ.λ.π.) δεν ανήκουν στην κατηγορία των «οικιακών» 

απορριμμάτων, αλλά αποτελούν ειδική κατηγορία και η σωστή διαχείρισή τους ως 

απόρριμμα είναι σε μεγάλο βαθμό ευθύνη αυτού που τα παράγει. Αυτά τα απορρίμματα δεν 

πρέπει να εγκαταλείπονται οπουδήποτε, λόγω του όγκου τους αλλά να παραλαμβάνονται 

από την υπηρεσία Καθαριότητας μετά από τηλεφωνική επικοινωνία. Μέσω του έργου 

προτίνεται η επισκευή, συντήρηση επίπλων ή αξιοποίηση υπαρχόντων εξαρτημάτων και η εκ 

νέου δημιουργία νέων κατασκευών. Οι δεξιότητες που θα πρέπει να αξιοποιηθούν είναι 

αυτές της ξυλοτεχνίας ή επιπλοποιίας. 

Μέσω του έργου επίσης προτείνεται η συλλογή ανακυκώσιμων ρευμάτων υλικών 

(όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, λευκοσίδηρος) – Αυτά τα υλικά 

μπορούν να αξιοποιηθούν και να υπάρξουν νέες δημιουργίες διακοσμητικών γενικής 

οικιακής χρήσης αξιοποιώντας τις ιδέες και τη δημιουργικότητα των εμπλέκομένων.  
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Ακόμη με τα συλλεγόμενα υλικά μπορούν να δημιουργούνται θεματικά στολίδια 

(χριστουγεννιάτικα, πασχαλιάτικα, αποκριάτικα) καλλιεργόντας την αυτενέργια των 

οφελουμένων.    Ακόμη και μεταχειρισμένα ελαστικά μπορουν να χρησιμοποιηθούν 

για την κατασκευή εφάνταστων χρηστικών προϊόντων. (καρέκλες, γλάστες, τραπεζάκια, 

τσάντες κ.α.) 

Τέλος μια διαδικασία που δίναται να αναπτυχθεί είναι η κομποστοποίηση. Η συλλογή 

δηλαδή οργανικών απορριμμάτων και δημιουργία κομποστ). Η κομποστοποίηση είναι ένας 

πολύ άμεσος και σημαντικός τρόπος πρόληψης και ανακύκλωσης. Έχει υπολογιστεί ότι το 

35% των οικιακών απορριμμάτων μπορούν να κομποστοποιηθούν. Η Ελληνική πολιτεία έχει 

μεριμνήσει για την εκπόνηση μελέτης που αφόρα οδηγό εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογή 

στη Πηγή & συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων, ωστόσο η συνεισφορά των 

οφελουμένων κρίνεται αναγκαία στα επίπεδα του Δήμου Ηρακλείου. Ως κομποστοποίηση 

ορίζεται η αερόβια βιολογική (οξειδωτική) διαδικασία αποικοδόμησης και σταθεροποίησης 

των οργανικών υλικών, που πραγματοποιείται υπό τις φυσικές και χημικές εκείνες συνθήκες. 

Το κομπόστ που θα δημιουργείται μπορεί να επιστρέφει στο Δήμο ή και στους ιδιους τους 

οφελούμενους. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως το έργο περιλαμβάνει την «Κυκλική Αποθήκη» 

 Σε αυτή θα υπάρχει η εισροή διαφόρων υλικών προς αναχρησιμοποίηση - διαλογή - 

καθαρισμό – και αποθήκευση.    

Οι ωφελούμενοι μπορούν να φέρουν τα δικά τους αντικείμενα και να τα συγκεντρώσουν σε 

αυτή τη δομή. Η κυκλική αποθήκη θα παρέχει σταθερά σημεία συλλογής ρευμάτων 

απορριμμάτων προς αξιοποίηση. Η διαλογή θα πραγματοποιείται βάσει κριτηρίων 

αξιοποίησης, ενώ απαραίτητος θα είναι ο καθαρισμός τους και η ασφαλής αποθήκευση για 

να διευκολύνεται η επανάχρησή τους. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να ταξινομούν τα υλικά 

βάσει ενός δημιουργούμενου ευρετηρίου καταγραφής υλικών και ποσοτήτων. Μετά την 

αποθήκευση των προϊόντων οι ωφελούμενοι με τις γνώσεις που έχουν αποκομήσει μπορούν 

να κατασκευάσουν, να αποθηκεύσουν τα παραγόμενα προϊόντα μέχρι την τελική τους, 

χρήση, μετατροπή, πώληση ή ενοικίαση.  

Όπως προελέχθει θα δημιουργηθεί μια Ηλεκτρονική πλατφόρμα. Εκεί Θα φιλοξενούνται 

ψηφιακά τα παράγωγα προϊόντα. Οι επισκέπτες του «Ψηφιακού κυκλικού χώρου» θα έχουν 

την δυνατότητα: - αγοράς των διαθέσιμων προϊόντων - σύντομου δανεισμού των διαθέσιμων 

προϊόντων. Θα ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία χρέωσης – ξεχρέωσης των 

προϊόντων με την πρόβλεψη για ύπαρξη χρηματικής ποινής (penalty) σε περίπτωση 

καθυστέρησης επιστροφής τους ή/ και βλάβης τους. 
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Αξιοποίηση Ηλεκτρονικού – ηλεκτρικού εξοπλισμού  

(Εδώ προτείνεται η επισκευή συντήρηση ή αξιοποίηση ανταλλακτικών και συσκευών. Η 

κατασκευή νέων αντικειμένων όπως Ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά κ.α.). Οι δεξιότητες που 

θα πρέπει να αξιοποιηθούν είναι αυτές της ηλεκτροτεχνίας. 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να εκτελεστούν επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές. Τέτοια 

παραδείγματα είναι οι:  

-επισκευές Ψυγείων, αλλαγή μοτερ, διακοπτών, λυχνιών, αλλαγή θερμοστάτησέρβις air 

condition αλλαγή φτερωτής, μοτέρ, επισκευή  

-Επισκευές λευκών συσκευών, πλυντηρίων και συντήρηση, έλεγχος κάδου, ιμάντες, μοτέρ, 

καθαρισμός άλατα.  

-Σέρβις τηλεοράσεων, λυχνίες, πλακέτες, δέκτες.  

-Σέρβις λάπτοπ, σκληρός δίσκος, καθαρισμός, ανεμιστήρες, hardware - software  

-Επισκευή Υπολογιστών ΗΥ με συντήρηση σε hardware και software 

-Επισκευή συστημάτων σιδερώματος, καθαρισμός αλάτων, διακοπτών 

-Επισκευές φούρνων μικροκυμάτων, θερμοστατών, λυχνιών, καλωδιώσεων 

-Επισκευές μικροσυσκευών, μηχανών καφέ, αλλάγή μποϊλερ, βαλβίδας νερού, 

στεγανοποίηση 

- Επισκευές σεσουάρ, μοτέρ, φτερωτης, διακοπτών, καλωδίων 

- Επισκευές σε τοστιέρες, καλωδίων, αντιστάσεων, θερμοστάτη, λυχιών 

- Επισκευές σεπολυμίξερ, γρανάζια, μοτέρ, διακόπτες 

- Επισκευές σε χύτρες, τηγάνια, κατσαρόλες, αλλαγή χερούλια 

- Επισκευές σκουπών, αλλαγή φίλτρων, μοτερ, σπιράλ, διακοπτών, ροδάκια 

Επιπλέον πέραν των επισκευών μπορούν να δημιουργηθούν upcycling λάμπες δωματίου, 

φωτιστικά επιτραπέζια αλλά και οροφής.  

Ιδέες και παραδείγματα δημιουργικής ανακύκλωσης για φωτιστικά βλέπουμε πλέον αρκετά 

συχνά σε πλατφόρμες στο διαδίκτυο (Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest), σε εκπομπές 

στην τηλεόραση, καθώς και στον τύπο. Χάρη σε αυτήν τη νέα τάση, όχι μόνο παρατείνεται 

δημιουργικά η ζωή των προϊόντων αλλά και διακοσμούμε και φωτίζουμε ωραία τον χώρο 

μας ή αναβαθμίζουμε του σπιτιού μας ή του εργασιακού μας χώρου. Το πιο σημαντικό, όμως, 

είναι ότι λειτουργούμε οικολογικά και συμβάλλουμε στη μείωση της σπατάλης νέων υλικών 

κατά τη δημιουργία νέων προϊόντων. 
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Για να επιτευχθούν όλα όσα προείπαμε αναφορικά με την αναχρησιμοποίηση θα πρέπει να 

μεταφερθούν οι συσκευές στους χώρους του ΕΚΟΔΗ. Συσκευές Ηλεκτρονικού – ηλεκτρικού 

εξοπλισμού αλλά και ανταλλακτικών.   

Τα βήματα που ακολουθούνται αναφορικά με τον ηλεκτρικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό είναι τα 

ακόλουθα. Πρώτων θα πρέπει να ελεγχθούν οι συσκευές από το προσωπικό-τεχνίτη του 

ΕΚΟΔΗ ο οποίος θα παρέχει τις απαιτούμενες κατευθύνσεις. Σε συνεργασία με το άτομο που 

φέρνει προς επισκευή τη συσκευή θα γίνει η διάγνωση βλάβης και η δυσλειτουργία. Για τη 

διαδικασία αυτή θα χρησιμοποιούνται εργαλεία ανάλογα με την περίπτωση. Κατευθύνσεις 

θα παρέχονται και ως προς τη χρήση των εργαλείων. Στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθεί η 

απόφαση αν μπορεί να επισκευαστεί η συσκευή.  Η απόφαση είναι ΝΑΙ / ΌΧΙ. Σε αυτή θα 

πρέπει να συνυπολογίζεται το κόστος επισκευής και αν αυτό συμφέρει. Παράλληλα θα 

γίνεται από τους ενδιαφερόμενους μια έρευνα αγοράς για το κόστος των ανταλλακτικών ή 

για το κόστος απόκτισης μιας νέας συσκευής. Αν η συσκευή αξίζει να επισκευαστεί θα πρέπει 

να εξευρεθούν τα ανταλλακτικά και να παραγγελθούν. Η αποσυναρμολόγηση –

συναρμολόγηση είναι μια διαδικασία στην οποία τα μέλη του ΕΚΟΔΗ συμμετέχουν ενεργά 

και με αυτό τον τρόπο αποκτούν τις δεξιότητες UPCYCLING. Όταν έρθουν τα ανταλλακτικά 

και επισκευαστεί η συσκευή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια ένας έλεγχος της 

συσκευής για τη σωστή του λειτουργία. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να επισκευαστεί η 

συσκευή θα πρέπει να αξιολογήσουμε αν αξίζει να αποσυρμολογηθεί έτσι ώστε να 

αξιοποιήσουμε ορισμένα ανταλλακτικά είτε για άλλη επισκευή συσκευής με παρόμοιο 

πρόβλημα είτε αν μπορούμε να πουλήσουμε τα μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Συνεπώς 

αποσυναρμολογούμε και απομονώνουμε τα μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Ένα βασικό 

στάδιο είναι η καταγραφή των ανταλλακτικών βάσει μοντέλου και χρησιμότητας (αυτό 

πραγματοποιείται στα πλαίσια της ονομζόμενης κυκλικής αποθήκης). Στη συνέχεια και όσο 

συγκεντρώνουμε μεταχειρισμένα υλικά – μπορούμε να κάνουμε έρευνα αγοράς για την 

πώληση τους. Κυρίως θα αναζητούνται πηγές διάθεσης μέσω του διαδικτύου.  

Όσα αντικείμενα δεν επισκευάζονται μπορούν να διατίθενται ατόφια στην ανακύκλωση 

ηλεκτρονικών συσκευών. Κάθε μέλος του ΕΚΟΔΗ μπορεί επίσης να έρθει με τις δικές του 

ιδέες για την αξιοποίηση άχρηστων υλικών για επαχρησιμοποίηση. Εδώ η αυτένεργεια και η 

φαντασία είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να καλλιεργήσει κάθε μέλος. Μέσω του 

διαδικτύου μπορούν να υπάρξουν αρκετά ερεθίσματα και εικόνες που μπορούμε να 

ακολουθήσουμε. Μετά τη σύληψη της ιδέας για τη δημιούργία ενός αντικείμενου (π.χ. 

λάμπας), έπεται ο σχεδιασμός, πως δηλαδή θα το δημιουργήσουμε ενώ σημαντική είναι και 

η καταγραφή των απαιτούμενων υλικών (π.χ. καλωδια, πρίζες, ντουί, φωτιστικό σώμα, 

σκελετός στήριξης κ.α.). Όταν δημιουργήσουμε ένα νέο προϊόν θα πρέπει το ελέγξουμε για 

την ασφαλή λειτουργία, για την εργονομία και τη χρησιμότητά του. Εφόσον πληρούνται όλες 

οι συνθήκες μπορούμε να διευρευνήσουμε τη δυνατότητα πώλησης μέσω του Οne stop shop 

του ΕΚΟΔΗ και εδώ θα αναζητούνται πηγές διάθεσης μέσω του διαδικτύου και των 

κοινωνικών μέσων δικτύωσης.  
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Αξιοποίηση Υφασμάτων και Ρουχισμού 

Κύριο ρεύμα αποβλήτων είναι επίσης και ο ρουχισμός. Στα αστικά στερεά απόβλητα 

περιέχονται ποσότητες αποβλήτων ρουχισμού (ρούχα, λευκά είδη, τσάντες, παπούτσια κλπ) 

οι οποίες προσεγγίζουν περίπου το 3% κατά βάρος. Στο δήμο υφίσταται, διαχείριση 

μεταχειρισμένων ρούχων από διάφορους φορείς (μητροπόλεις, σύλλογοι κλπ), οι οποίοι τα 

συλλέγουν και τα διανέμουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Είναι αξιέπαινη προσπάθεια, η 

οποία όμως καλύπτει μέρος των ενδυμάτων και υποδημάτων που μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν ενώ παράλληλα το σύνολο του άχρηστου ρουχισμού απορρίπτεται 

στα απορρίμματα. Μέσω του έργου τα μέλη του ΕΚΟΔΗ καλούνται να επιδιορθώσουν, να 

αξιοποίησουν υφάσματα για κατασκευή νέων προϊόντων, τσάντες, ήδη ρουχισμού ανδρικά 

γυναικεία παιδικά. Οι δεξιότητες που θα πρέπει να αξιοποιηθούν είναι αυτές της ραπτικής. 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να εκτελεστούν επισκευές σε ήδη ρουχισμού. Τέτοια 

παραδείγματα είναι: ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΜΠΛΟΥΖΕΣ, ΠΑΛΤΟ, ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΕΣ, ΦΟΡΕΜΑΤΑ, 

ΦΟΥΣΤΕΣ, ΣΑΚΑΚΙΑ, ΜΠΛΟΥΖΕΣ, ΜΑΓΙΟ, ΠΑΙΔΙΚΑ ΡΟΥΧΑ ΤΣΑΝΤΕΣ καθώς και κάθε μορφής 

κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος. Οι επιτελούμενες εργασίες είναι: Κόντεμα απλό, με 

σχισίματα, ρεβέρ, με κορδόνι, έξτρα φορ, Στένεμα με ζωνάκι, μέση τζιν, στένεμα λεκάνης, 

μπατζάκια, Άνοιγμα από πιέτες, Αλλαγή ζωνάκι, Δημιουργία τσαντών από παλιά 

υφάσματα, Αλλαγή φερμουάρ, Αλλαγή φόδρας, Αλλαγή τσέπες, Προσθήκη αφαίρεση 

ζωνάκι, Στένεμα πλάτης, Στένεμα ώμους, Κόντεμα τιράντες, Μάκρεμα κόντεμα μανίκια, 

Αλλαγή βάτες, Αλλαγή σε μονόπετο, τρίκουμπο, Κόντεμα πλισέ, Κόντεμα με λάστιχο από 

πάνω, Κόντεμα φαρδιά φούστα, Αλλαγή λάστιχο, Επιδιόρθωση – μπάλωμα. 

Επιπλέον πέραν των επιδιορθώσεων ρούχων μπορούν να δημιουργηθούν πρωτότυπες 

τσάντες upcycling.  Αξιοποιώντας παλαιά υφάσματα από ρούχα που δεν μπορούν να 

επισκευαστούν έχουμε αυτόματα την πρώτη ύλη για τη δημιουργία μιας Τσάντας. Ιδέες και 

παραδείγματα δημιουργικής ανακύκλωσης για τσάντες μπορούμε να δούμε και εδώ στα 

κοινωνικά δίκτυα και στις πλατφόρμες στο διαδίκτυο (Facebook, Instagram, YouTube, 

Pinterest). Χάρη σε αυτήν τη νέα τάση, πολλές γυναίκες αλλά και άντρες χρησιμοποιούν 

τσάντες πολλαπλών χρήσεων υφασμάτινες για τα ψώνια τους. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο 

παρατείνεται δημιουργικά η ζωή των υφασμάτων αλλά αναβαθμίζουμε το προσωπικό μας 

στυλ. Φανταστείτε να δημιουργείτε ένα προϊόν από ένα ήδη αγαπημένο και πολυφορεμένο 

σας ρούχο. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι και εδώ όπως και στην περίπτωση των 

ηλεκτιρκών συσκευών που αναπτύξαμε λειτουργούμε οικολογικά και συμβάλλουμε στη 

μείωση της σπατάλης νέων υλικών κατά τη δημιουργία νέων προϊόντων. 
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Για να επιτευχθούν όλα όσα προείπαμε αναφορικά με την αναχρησιμοποίηση ρούχων και 

υφασμάτων θα πρέπει να μεταφερθούν τα προϊόντα στο ΕΚΟΔΗ. Η διαδικασία είναι 

παρόμοια με τις συσκευές ηλεκτρονικού – ηλεκτρικού εξοπλισμού.   

Τα βήματα που ακολουθούνται αναφορικά με τα υφάσματα-ρούχα είναι τα ακόλουθα: 

Αρχικά θα πρέπει να ελεγχθούν τα υφάσματα από το προσωπικό του ΕΚΟΔΗ παρέχοντας τις 

απαιτούμενες κατευθύνσεις. Σε συνεργασία με το άτομο που φέρνει προς επισκευή τα ρούχα 

θα γίνει η παρατήρηση της φθοράς. Για τη διαδικασία αυτή θα χρησιμοποιούνται εργαλεία 

ραπτικής ανάλογα με την περίπτωση. Κατευθύνσεις θα παρέχονται και ως προς τη χρήση των 

ραπτικών εργαλείων, για παράδειγμα μπορεί να χρειαστεί η χρήση ραπτικής μηχανής ή 

μηχανής κεντήματος. Στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση αν μπορεί να 

επιδιορθωθεί το ένδυμα.  Η απόφαση και σε αυτή την περίπτωση είναι ΝΑΙ / ΌΧΙ. Σε αυτή θα 

πρέπει να συνυπολογίζεται το κόστος επιδιόρθωσης και αν αυτό συμφέρει. Παράλληλα θα 

γίνεται από τους ενδιαφερόμενους μια έρευνα αγοράς για το κόστος υλικών επιδιόρθωσης 

(π.χ. κουμπιά, φερμουάρ) ή για το κόστος απόκτισης ενός νέου παρόμοιου ενδύματος. Αν το 

ένδυμα αξίζει να επιδιορθωθεί θα πρέπει να εξευρεθούν τα υλικά και να παραγγελθούν. Η 

επιδιόρθωση είναι μια διαδικασία στην οποία τα μέλη του ΕΚΟΔΗ συμμετέχουν ενεργά και 

με αυτό τον τρόπο αποκτούν τις δεξιότητες ύφανσης, ραπτικής και UPCYCLING μέσω της 

χρήσης υφασμάτων. Όταν έρθουν τα ραπτικά υλικά και επιδιορθωθεί το ρούχο θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί με ασφάλεια ένας έλεγχος αντοχής και μια πρόβα μεγέθους. Σε περίπτωση 

που δεν μπροεί να επιδιορθωθεί το ρούχο θα πρέπει να αξιολογήσουμε αν αξίζει να γίνει 

ρετάλι έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε ορισμένα τμήματά του ή κάποια μέρη του (π.χ. κουμπιά, 

φερμουάρ) για άλλη επιδιόρθση  ρούχου με παρόμοιο πρόβλημα. Συνεπώς ξηλώνουμε, 

κόβουμε και απομονώνουμε τα μεταχειρισμένα υλικά ρούχων. Ένα βασικό στάδιο είναι η 

καταγραφή των ραπτικών υλικών βάσει μοντέλου και χρησιμότητας (αυτό πραγματοποιείται 

στα πλαίσια της ονομζόμενης κυκλικής αποθήκης). Στη συνέχεια και όσο συγκεντρώνουμε 

μεταχειρισμένα υλικά – μπορούμε να κάνουμε έρευνα αγοράς για την πώληση τους. Κυρίως 

θα αναζητούνται πηγές διάθεσης μέσω του διαδικτύου.  

Όσα υφάσματα είναι βρώμικα και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν μπορούν να διατίθενται 

ατόφια στην ανακύκλωση υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Κάθε μέλος 

του ΕΚΟΔΗ μπορεί επίσης να έρθει με τις δικές του ιδέες για την αξιοποίηση άχρηστων 

υφασμάτων για επαχρησιμοποίηση. Και εδώ η αυτένεργεια και η φαντασία είναι ένα 

στοιχείο που θα πρέπει να καλλιεργήσει κάθε μέλος είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Το 

προνόμοιο της μόδας και της ραπτικής ανήκει και στα δυο φύλα. Επίσης η ραπτική είναι μια 

πολύ καλή διαδικασία, αρκετά δημιουργική και για τα παιδιά. Μέσω του διαδικτύου 

μπορούν να υπάρξουν αρκετά ερεθίσματα και εικόνες που μπορούμε να ακολουθήσουμε. 

Μετά τη σύληψη της ιδέας για τη δημιούργία ενός αντικείμενου ραπτικής (π.χ. τσάντας), 

έπεται ο σχεδιασμός, πως δηλαδή θα το δημιουργήσουμε ενώ σημαντική είναι και η 

καταγραφή των απαιτούμενων υλικών (π.χ. κουμπιά, τρουκς, φερμουαρ, λουριά, κ.α.). Όταν 

δημιουργήσουμε ένα νέο προϊόν θα πρέπει να το ελέγξουμε για την αντοχή του, για την 

εργονομία και τη χρησιμότητά του. Εφόσον πληρούνται όλες οι συνθήκες μπορούμε να 

διευρευνήσουμε τη δυνατότητα πώλησης μέσω του Οne stop shop του ΕΚΟΔΗ και εδώ θα 

αναζητούνται πηγές διάθεσης μέσω του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. 
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Αξιοποίηση Επίπλων 

Τελευταία κατηγορία για το σημερινό εργαστήριο είναι αυτή των επίπλων (επισκευή, 

συντήρηση ή αξιοποίηση υπαρχόντων εξαρτημάτων και εκ νέου κατασκευές επίπλων). Τα 

έπιπλα αποτελούν ογκώδη αστικά απορρίμματα, (παλαιά έπιπλα, μικροέπιπλα κ.λ.π.) δεν 

ανήκουν στην κατηγορία των «οικιακών» απορριμμάτων, αλλά αποτελούν ειδική κατηγορία 

και η σωστή διαχείρισή τους ως απόρριμμα είναι σε μεγάλο βαθμό ευθύνη αυτού που τα 

παράγει. Αυτά τα απορρίμματα δεν πρέπει να εγκαταλείπονται οπουδήποτε, λόγω του όγκου 

τους αλλά να παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας μετά από τηλεφωνική 

επικοινωνία. Μέσω του έργου προτίνεται η επισκευή, συντήρηση επίπλων ή αξιοποίηση 

υπαρχόντων εξαρτημάτων και η εκ νέου δημιουργία νέων κατασκευών. Οι δεξιότητες που θα 

πρέπει να αξιοποιηθούν είναι αυτές της ξυλοτεχνίας ή επιπλοποιίας. 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να εκτελεστούν επισκευές ή συντήρηση σε έπιπλα. Τέτοια 

παραδείγματα είναι:  

Έπιπλα Κουζίνας: επισκευή ντουλαπιών, βαφή, αντικατάσταση ραφιών, συστημάτων 

ανάκλησης  

Ντουλάπες: κατασκευή, επισκευή φύλλων, επισκευή συρόμενων μηχανισμών 

Πόρτες: επισκευή εξώπορτας αλλά και εσωτερικών πορτών, βαφή, λούστρο 

Έπιπλα μπάνιου: κατασκευή και τοποθέτηση μικρών κουτιών για μικρο είδη 

Κρεβάτια: επισκευή, επιδιόρθωση, βάψιμο, δημιουργία σανίδων  

Μικρά έπιπλα: επισκευή, παπουτσοθήκες 

Συνθέσεις: επισκευή και δημιουργία βάσεων στον τοίχο  

Ξύλινο πάτωμα: επισκευή ξύλινου πατώματος, (laminate, ξύλο) 

Πέργκολα: επισκευή, στήριξη, κατασκευή και τοποθέτηση για βεράντα   

Γραφεία: κατασκευή και επισκευή, βάψιμο λουστράρισμα  

Γενικές επισκευές: επισκευή, αναπαλαίωση, βαφή, ξύσιμο, λουστράρισμα 

Πέραν των επισκευών μπορούν να δημιουργηθούν upcycling έπιπλα. Ιδέες και παραδείγματα 

δημιουργικής ανακύκλωσης για φωτιστικά βλέπουμε πλέον αρκετά συχνά σε αρκετούς 

επαγγελματικούς χώρους, σε χώρους εστίαςσης, πλατφόρμες στο διαδίκτυο (Facebook, 

Instagram, YouTube, Pinterest). Για παράδειγμα ένα στυλ ανάπτυξης του upcycling για τα 

έπιπλα είναι η χρήση των παλετών για να δημιουργήσουμε κάτι νέο, σαν έπιπλο. Χάρη σε 

αυτή τη νέα τάση, όχι μόνο παρατείνεται δημιουργικά η ζωή του ξύλου αλλά αναβαθμίζουμε 

το σπίτι μας ή τον εργασιακό μας χώρο.  
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Για να επιτευχθούν όλα όσα προείπαμε αναφορικά με την αναχρησιμοποίηση και το 

upcycling επίπλων, θα πρέπει να μεταφερθούν τα έπιπλα στους χώρους του ΕΚΟΔΗ εφόσον 

είναι δυνατό. Για παράδειγμα σταθερά έπιπλα, ή κουφώματα, ή πόρτες όπως και πατώματα 

δεν δύναται να διαχωριστούν και να μεραφερθούν για συντήρηση ή επισκευές. Στις 

περιπτώσεις αυτές οι επεμβάσεις δύναται να γίνουν επιτόπου ανάλογα την περίπτωση.    

Τα βήματα που ακολουθούνται αναφορικά με τα έπιπλα είναι τα ακόλουθα. Πρώτον θα 

πρέπει να ελεγχθούν τα έπιπλα από το προσωπικό-επιπλοποιό του ΕΚΟΔΗ ο οποίος θα 

παρέχει τις απαιτούμενες κατευθύνσεις. Σε συνεργασία με το άτομο που φέρνει προς 

επισκευή το έπιπλο θα πρέπει να αποφασιστεί το μέγεθος της επέμβασης στο ξύλο. Για τη 

διαδικασία αυτή θα χρησιμοποιούνται ξυλουργικά εργαλεία ανάλογα με την περίπτωση. 

Κατευθύνσεις θα παρέχονται και ως προς τη χρήση των ξυλουργικών εργαλείων. Στη 

συνέχεια θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση αν μπορεί να επισκευαστεί ή να συντηρηθεί το 

έπιπλο.  Η απόφαση είναι ΝΑΙ / ΌΧΙ. Σε αυτή θα πρέπει να συνυπολογίζεται το κόστος 

επισκευής-συντήρησης και αν αυτό συμφέρει. Παράλληλα θα γίνεται από τους 

ενδιαφερόμενους μια έρευνα αγοράς για το κόστος των ανταλλακτικών ή για το κόστος 

απόκτισης ενός νέου επίπλου. Σίγουρα τα παλιά έπιπλα συνήθως φέρουν μεγάλη 

συναισθηματική αξία και είναι δύσκολο να τα αποχωρηστούμε, επιπλέον η ποιότητα των 

παλαιών επίπλων ήταν διαφορετική και ανώτερη των νεότερων βιομηχανοποιημένων 

κατασκευών. Αν το έπιπλο αξίζει να επισκευαστεί θα πρέπει να εξευρεθούν τα υλικά (π.χ. 

λούστρα, βαφές, αστάρια ή ανταλλακτικά) και να παραγγελθούν. Η αποσυναρμολόγηση –

συναρμολόγηση είναι μια διαδικασία στην οποία τα μέλη του ΕΚΟΔΗ συμμετέχουν ενεργά 

και με αυτό τον τρόπο αποκτούν τις δεξιότητες UPCYCLING επίπλων. Όταν έρθουν τα υλικά  

και επισκευαστεί το έπιπλο, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια ένας έλεγχος για 

την αντοχή του. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να επισκευαστεί το έπιπλο θα πρέπει να 

αξιολογήσουμε αν αξίζει να αποσυρμολογηθεί έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε ορισμένα μέρη 

του για άλλη επισκευή επίπλου. Συνεπώς αποσυναρμολογούμε και απομονώνουμε τα 

μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Ένα βασικό στάδιο είναι η καταγραφή των μερών επίπλων 

βάσει μοντέλου και χρησιμότητας (αυτό πραγματοποιείται στα πλαίσια της ονομαζόμενης 

κυκλικής αποθήκης).  

Όσα έπιπλα δεν επισκευάζονται μπορούν να διατίθενται ατόφια στην ανακύκλωση-στους 

φραυστήρες ή τεμαχιστές και στα πριστήρια για να γίνουν πριονίδι. Κάθε μέλος του ΕΚΟΔΗ 

μπορεί επίσης να έρθει με τις δικές του ιδέες για την αξιοποίηση άχρηστων ξύλινων 

αντικειμένων για επαχρησιμοποίηση. Εδώ η αυτένεργεια και η φαντασία είναι ένα στοιχείο 

που θα πρέπει να καλλιεργήσει κάθε μέλος. Μέσω του διαδικτύου μπορούν να υπάρξουν 

αρκετά ερεθίσματα και εικόνες που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Μετά τη σύληψη της 

ιδέας για τη δημιουργία ενός επίπλου (π.χ. καρέκλας, τραπεζιού), έπεται ο σχεδιασμός, πως 

δηλαδή θα το δημιουργήσουμε ενώ σημαντική είναι και η καταγραφή των απαιτούμενων 

υλικών (π.χ. κόλλες, αστάρι, χρώμα, μεταλλικές λεπτομέρειες, πόμολα, χερούλια κ.α.). Όταν 

δημιουργήσουμε ένα νέο προϊόν-έπιπλο θα πρέπει το ελέγξουμε για την ασφαλή λειτουργία, 

για την εργονομία και τη χρησιμότητά του. Εφόσον πληρούνται όλες οι συνθήκες μπορούμε 

να διευρευνήσουμε τη δυνατότητα πώλησης μέσω του Οne stop shop του ΕΚΟΔΗ και εδώ θα 

αναζητούνται πηγές διάθεσης μέσω του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. 

To ΕΚΟΔΗ επίσης δέχεται έπιπλα που θεωρούνται παροπλισμένα και μπορούν να κρύβουν 

μια δεύτερη ζωή για δανεισμό, ανταλλαγή ή επαναχρησιμοποίηση αλλάζοντας κατόχους. Για 

οποιαδήποτε εργασία αναφορικά με την επεξεργασία επίπλων υποχρεωτικά κρίνονται τα 

μέτρα προστασίας (γυαλιά, μάσκα, γάντια).   
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[24] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[25] 
 

Αξιοποίηση Ρευμάτων υλικών (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, 

αλουμίνιο, λευκοσίδηρος) – Δημιουργία διακοσμητικών γενικής 

οικιακής χρήσης - Θεματικά στολίδια (χριστουγεννιάτικα, 

πασχαλιάτικα, αποκριάτικα) - Αξιοποίηση μεταχειρισμένων 

ελαστικών 

 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Οι δημιουργίες είναι βασισμένες στη φαντασία αλλά και με βάση τις φυσικές, χημικές και 

πλαστικές ιδιότητες του υλικού.  Το χαρτί το γυαλί, το αλουμίνιο και ο λευκοσίδηρος 

αποτελούν απορρίμματα προς ανακύκλωση τα οποία μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για 

διάφορες κατασκευές. Με αυτά τα υλικά μπορούμε να δημιουργήσουμε εναλλακτική 

διακόσμηση για τους χώρους μας. Για παράδειγμα με ένα γυάλινο ή πλαστικό μπουκάλι 

μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βάζο για λουλούδια ή ένα φωτιστικό, ή ένα πορτατίφ 

για το υπνοδωμάτιο. Τα κουτάκια αλουμινίου ή ο λευκοσίδηρος από τις κονσέρβες μπορεί 

να αποτελέσει μια μελλοντική μολυβοθήκη σε ένα παιδικό δωμάτιο. Αντίστοιχα πλαστικές 

συσκευασίες από γιαούρτι μπορούν να γίνουν γλαστράκια, ενώ πλαστικά μπουκάλια 

μπορούν να μετασχηματιστούν σε παιδικά παιχνίδια. Η δημιουργία του upcycling δεν έχει 

ηλικία, όλοι μπορούν να συμμετεχουν, ανεξαρτήτως ηλικιών και φύλου. Ακόμη και τα 

μεταχειρισμένα ελαστικά μπορουν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ευφάνταστων 

χρηστικών προϊόντων. (καρέκλες, γλάστες, τραπεζάκια, τσάντες κ.α.). Όπως και στις 

υπόλοιπες κατηγορίες θα πρέπει να υπάρχει διάγνωση δεξιοτήτων -  αναγνώριση υλικών              

και αξιοποίηση ιδεών – κατασκευή. Επιπλέον με διάφορα υλικά μπορούν να 

δημιουργηθούν upcycling λάμπες δωματίου, φωτιστικά επιτραπέζια αλλά και οροφής. 

 Ιδέες και παραδείγματα δημιουργικής ανακύκλωσης για φωτιστικά βλέπουμε πλέον αρκετά 

συχνά σε πλατφόρμες στο διαδίκτυο (Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest), σε εκπομπές 

στην τηλεόραση, καθώς και στον τύπο. Χάρη σε αυτήν τη νέα τάση, όχι μόνο παρατείνεται 

δημιουργικά η ζωή των προϊόντων αλλά και διακοσμούμε και φωτίζουμε ωραία τον χώρο 

μας ή αναβαθμίζουμε του σπιτιού μας ή του εργασιακού μας χώρου. Το πιο σημαντικό, όμως, 

είναι ότι λειτουργούμε οικολογικά και συμβάλλουμε στη μείωση της σπατάλης νέων υλικών 

κατά τη δημιουργία νέων προϊόντων. 
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Για να επιτευχθούν όλα όσα προείπαμε αναφορικά με την αναχρησιμοποίηση θα πρέπει να 

μεταφερθούν τα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, λευκοσίδηρος, μεταχειρισμένα 

ελαστικά στους χώρους του ΕΚΟΔΗ.  

Τα βήματα που ακολουθούνται αναφορικά με την αξιοποίηση των ανωτέρω υλικών είναι τα 

ακόλουθα. Πρώτων θα πρέπει να ελεγχθούν τα υλικά από το προσωπικό του ΕΚΟΔΗ το οποίο 

θα παρέχει τις απαιτούμενες κατευθύνσεις (τα υλικά θα πρέπει να είναι κατάλληλα προς 

επανάχρηση, π.χ. όχι σπασμένα γυαλιά, όχι σκουριασμένα μέταλλα). Τα υλικά τα οποία 

συγκεντρώνονται θα πρέπει να είναι καθαρά και αυτό είναι ευθύνη του μέλους του ΕΚΟΔΗ 

που προσκομίζει τα  υλικά. Σε συνεργασία με το άτομο που φέρνει τα υλικά θα αναπτυχθούν 

ιδέες αξιοποίησης ενώ και άλλα μέλη μπορούν να προτίνουν ιδέες. Για τη διαδικασία της 

επαναχρησιμοποίησης θα χρησιμοποιούνται εργαλεία ανάλογα με την περίπτωση. 

Κατευθύνσεις θα παρέχονται και ως προς τη χρήση των εργαλείων και υλικών (κόλλες, 

χρωματα, διακοσμητικά στοιχεία κ.α.). Σε κάθε αντικείμενο που θέλουμε να 

δημιουργήσουμε θα πρέπει να συνυπολογίζεται το κόστος δημιουργίας του και αν αυτό 

συμφέρει. Παράλληλα θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους μια έρευνα αγοράς για το 

κόστος των απαιτούμενων υλικών ή για το κόστος απόκτισης ενός νέου αντικειμένου 

αντίστοιχης χρηστικότητας. Όταν δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί με ασφάλεια ένας έλεγχος του. Σε περίπτωση που τα υλικά δεν μπορούν 

να αποτελέσουν στοιχεία ενός νέου αντικειμένου θα πρέπει να σκεφτούμε τον τροπο 

ανακύκλωσής τους και διάθεσης σε κατάλληλους κάδους. Συνεπώς καταγράφουμε τις 

ποσότητες υλικών προς ανακύκλωση. Πάντα σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να σκεφτόμαστε 

την ανταποδοτική ανακύκλωση μέσω της οποίας μπορεί να δημιουργηθεί και ένα έξτρα 

εισόδημα το οποίο προκείπτει από την αξία των ίδιων των υλικών. Ένα άλλο βασικό στάδιο 

είναι η καταγραφή των υλικών και της χρησιμότητας τους (αυτό πραγματοποιείται στα 

πλαίσια της ονομζόμενης κυκλικής αποθήκης). Στη συνέχεια και όσο συγκεντρώνουμε 

ανακυκλώσιμα υλικά – μπορούμε να κάνουμε έρευνα αγοράς για την πώληση τους. Κυρίως 

θα αναζητούνται πηγές διάθεσης μέσω των ανακυκλωτών και του διαδικτύου.  

Όσα αντικείμενα δεν αξιοποιούνται μπορούν να διατίθενται ατόφια στην ανακύκλωση. Κάθε 

μέλος του ΕΚΟΔΗ μπορεί να έρθει με τις δικές του ιδέες για την αξιοποίηση άχρηστων υλικών 

για επαχρησιμοποίηση. Εδώ η αυτένεργεια και η φαντασία είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει 

να καλλιεργήσει κάθε μέλος. Μέσω του διαδικτύου μπορούν να υπάρξουν αρκετά 

ερεθίσματα και εικόνες που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Μετά τη σύληψη της ιδέας για 

τη δημιούργία ενός αντικείμενου (π.χ. λάμπας), έπεται ο σχεδιασμός, πως δηλαδή θα το 

δημιουργήσουμε ενώ σημαντική είναι και η καταγραφή των απαιτούμενων υλικών (π.χ. 

καλωδια, πρίζες, ντουί, φωτιστικό σώμα, σκελετός στήριξης κ.α.). Όταν δημιουργήσουμε ένα 

νέο προϊόν θα πρέπει το ελέγξουμε για την ασφαλή λειτουργία, για την εργονομία και τη 

χρησιμότητά του. Εφόσον πληρούνται όλες οι συνθήκες μπορούμε να διευρευνήσουμε τη 

δυνατότητα πώλησης μέσω του Οne stop shop του ΕΚΟΔΗ, και εδώ θα αναζητούνται πηγές 

διάθεσης μέσω του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Η χρήση μέτρων 

προστασίας μπορεί να γίνεται κατά περίπτωση (μάσκα, γυαλία, γάντια).  
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Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων - Κομποστοποίηση 

 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Ένα άλλο κύριο ρεύμα αποβλήτων που μπορεί να αξιοποιηθεί είναι αυτό που αποτελείται 

από οργανικά απορρίμματα. Μια διαδικασία που αναπτυσσεται στα πλαίσια του ΕΚΟΔΗ 

είναι και η κομποστοποίηση. Η συλλογή δηλαδή οργανικών απορριμμάτων και η δημιουργία 

κομποστ. Η κομποστοποίηση είναι ένας πολύ άμεσος και σημαντικός τρόπος πρόληψης και 

ανακύκλωσης. Έχει υπολογιστεί ότι το 35% των οικιακών απορριμμάτων μπορούν να 

κομποστοποιηθούν. Η Ελληνική πολιτεία έχει μεριμνήσει για την εκπόνηση μελέτης που 

αφόρα οδηγό εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογή στη Πηγή & συστημάτων διαχείρισης των 

βιοαποβλήτων, ωστόσο η συνεισφορά των οφελουμένων κρίνεται αναγκαία στα επίπεδα του 

Δήμου Ηρακλείου. Ως κομποστοποίηση ορίζεται η αερόβια βιολογική (οξειδωτική) 

διαδικασία αποικοδόμησης και σταθεροποίησης των οργανικών υλικών, που 

πραγματοποιείται υπό τις φυσικές και χημικές εκείνες συνθήκες. Το κομπόστ που αναμένεται 

να δημιουργείται μπορεί να επιστρέφει στο Δήμο ή και στους ιδιους τους οφελούμενους για 

οικιακή χρήση ή και να πωλείται. Μέσω του έργου τα μέλη του ΕΚΟΔΗ καλούνται να 

συλλέξουν τα οργανικά απορρίματά τους. Με το κομπόστ αντιμετωπίζεται η διάβρωση των 

εδαφών, το έδαφος γίνεται πολύ πιο πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, αυξάνεται η ικανότητα 

του χώματος στο να συγκρατεί το νερό ενώ μειώνουμε αισθητά την ποσότητα των οικιακών 

μας απορριμμάτων, καθώς ένα μέρος αυτών ανακυκλώνεται. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε 

είναι πράσινα (χλωρά) και καφέ (ξερά) υλικά από το νοικοκυριό μας και τους κήπους μας. 

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στην πρώτη ύλη της κομποστοποίησης η οποία προκείπτει από τις 

καθημερινές μας λειτουργίες (όπως φλούδες από λαχανικά και φρούτα). Στον 

κομποστοποιητή δεν πρέπει να προστίθενται υπολείμματα γαλακτοκομικών προϊόντων, 

κρέατος, ή αλλαντικών. Δεν πρέπει να προστίθενται πλαστικά ή συνθετικά, ή κοπριά. Επίσης 

ο σωστός τεμαχισμός των υλικών είναι κρίσιμο στοιχείο. Σωστό μέγεθος υλικών και 

αναλογίες (ίση αναλογία, περίπου 1 ξερό προς 1 χλωρό μας διασφαλίζει καθαρό κομπόστ). 

Επίσης εξαιρετικά σημαντικό είναι να ελέγχουμε τις συνθήκες του κομπόστ υγρασία, ζέστη, 

ηλιοφάνεια καθώς και τη τροφοδότηση υλικών. Τέλος θα πρέπει να γίνεται μια ανάδευση 

του υλικού ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  
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Για να επιτευχθούν όλα όσα προείπαμε αναφορικά με την κομποστοποίηση θα πρέπει να 

μεταφερθούν τα οργανικά υλικά στους χώρους του ΕΚΟΔΗ. Θα πρέπει ήδη να έχει προηγηθεί 

μια διαλογή στην πηγή, να έχουμε διαλέξει λοιπόν τι πρέπει να κομποστοποιήσουμε.    

Τα βήματα που ακολουθούνται αναφορικά με την κομποστοποίηση είναι τα ακόλουθα: 

Αρχικά θα πρέπει να ελεγχθούν τα υλικά από το προσωπικό του ΕΚΟΔΗ παρέχοντας τις 

απαιτούμενες κατευθύνσεις. Σε συνεργασία με το άτομο που φέρνει τα προς 

κομποστοποίηση θα πρέπει να γίνει έλεγχος των συνθηκών του κομποστοποιητή. Η 

υπερβολική ζέστη ή το υπερβολικό κρύο μπορούν να βλάψουν τη διαδικασία της 

κομποστοποίησης. Στη συνέχεια, σημασία πρέπει να δοθεί στην αναλογία. Πρέπει να 

προστεθεί η ιδανική αναλογία υλικών που περιέχουν άνθρακα και άζωτο. Είναι πολύ απλό: 

Τα υλικά που περιέχουν άνθρακα είναι πιο ξερά, απορροφητικά και συνήθως καφέ, π.χ. ξερά 

φύλλα, ξερά κλαδιά, χαρτί κουζίνας, άχυρα, πριονίδια ξύλου (όχι επεξεργασμένου) και 

στάχτες. Τα υλικά που περιέχουν άζωτο είναι τα φρέσκα και συνήθως πράσινα, π.χ. κομμένο 

γρασίδι, χλωρά φύλλα, λαχανικά, φρούτα, τσόφλια αβγών, κατακάθι του καφέ και 

φακελάκια από τσάι. Για κάθε ένα μέρος από "πράσινα" υλικά, βάζουμε 3 μέρη από "καφέ" 

υλικά. Προσοχή! Δεν βάζουμε στον κάδο λίπη, έλαια, άρρωστα ή μολυσμένα φυτά, λεμόνια, 

ξίδι, μαγειρεμένο φαγητό, ζωικά τρόφιμα, ρίζες, σπόρους και απορρίμματα των κατοικίδιων, 

καθώς είτε αναστέλλουν τη διαδικασία της κομποστοποίησης, είτε ελκύουν έντομα και 

τρωκτικά. Η κομποστοποίηση είναι μία διαδικασία που παρατηρούμε στη φύση και για να 

πραγματοποιηθεί χρειάζεται χώμα ή μικροοργανισμούς που συμβάλλουν στην 

αποικοδόμηση των απορριμμάτων. Συνεπώς πρέπει να βάλουμε μία παχιά στρώση φρέσκου 

χώματος στον πάτο. Φρέσκο χώμα μπορεί να είναι το υγρό χώμα ή άλλο κομπόστ. Με αυτόν 

τον τρόπο προσφέρουμε στο μείγμα τους απαραίτητους μικροοργανισμούς που χρειάζονται 

για τη διαδικασία της κομποστοποίησης. Για να προωθήσουμε τη διαδικασία της 

κομποστοποίησης, φρόντιζουμε να ανακατεύουμε το περιεχόμενο του κάδου με ένα φτυάρι 

κάθε δύο εβδομάδες. Με αυτόν τον τρόπο το μείγμα γεμίζει οξυγόνο και βοηθάμε τους 

μικροοργανισμούς που βρίσκονται μέσα στον κάδο να αναπνεύσουν. Μετά από κάποιες 

εβδομάδες ελέγχουμε το περιεχόμενο του κάδου για υγρασία. Σε περίπτωση που το μίγμα 

είναι ξερό, πρόσθετουμε λίγο νερό για την αύξηση της υγρασίας του. Η διαδικασία της 

κομποστοποίησης αυξάνει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του κάδου. Αν μετά από 1-2 

βδομάδες το μείγμα είναι ζεστό, σημαίνει ότι η διαδικασία προχωράει κανονικά. Το χρονικό 

διάστημα παραγωγής κομπόστ εξαρτάται από την αναλογία των υλικών, το μέγεθος του 

κάδου και το είδος του κομποστοποιητή. Σε γενικές γραμμές ο χρόνος αναμονής βάσει του 

κομποστοποιητή του ΕΚΟΔΗ είναι περίπου 3-4 μήνες για να αποικοδομηθούν τα 

απορρίμματα. 

 Εφόσον πληρούνται όλες οι συνθήκες και δημιουργήσουμε κατάλληλο κομποστ, μπορούμε 

να διευρευνήσουμε τη δυνατότητα πώλησης ή διάθεσης του κομπόστ μέσω του Οne stop 

shop του ΕΚΟΔΗ σε διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα, στα σπίτια 

των μελών του ΕΚΟΔΗ αλλά και σε επίπεδο γειτονιάς. Και εδώ θα αναζητούνται πηγές 

διάθεσης μέσω του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Επιπλέον για τη δράση 

της κομποστοποίησης είναι σημαντικό να γνωστοποιήσουμε τη διαδικασία και σε άλλους 

γνωστούς μας ή φίλους έτσι ώστε η παροχή υλικών να είναι μέγιστη. 
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ 
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Ο Ψηφιακός οδηγός καλών πρακτικών best practices e–handbook, 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου ΕΚΟΔΗ, «Επιταχυντής Κυκλικής 

Οικονομίας Δήμου Ηρακλείου. Δικαιούχος φορέας είναι το ΚΕΑΝ, Κύτταρο 

εναλλακτικών αναζητήσεων νέων, με συμπράττοντα φορέα το δήμο Ηρακλείου 

Αττικής. Χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στα πλαίσια του χρηματοδοτικού 

προγράμματος Καινοτόμες Δράσεις με του Πολίτες. Το έργο έχει συνολικό 

Προϋπολογισμό, 50,000.00 € 

 

 


