
Η  κοινωνία της ανακύκλωσης

Ηµερίδα ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.Ηµερίδα ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.

∆ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Επιµελήτρια ΜΕΠΑΑ

ΧΑΝΙΑ, 19 Νοεµβρίου 2008



Ε.Ε.: 1,8 δισεκατοµµύρια τόνοι στερεών αποβλήτων ετησίως 

-νοικοκυριά,

-εµπορικές δραστηριότητες (µαγαζιά, εστιατόρια κλπ),

-βιοµηχανία,

-γεωργία,

-οικοδοµές,

-κατεδαφίσεις,

- ορυχεία και

-εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας.



Γιατί χρειάζεται η ανακύκλωση

-Εξοικονόµηση ενέργειας, φυσικών πόρων και πρώτων υλών.

-Μείωση των προς διαχείριση ποσοτήτων των απορριµµάτων.

-Μείωση της παραγόµενης ρύπανσης (του εδάφους, ατµόσφαιρας, υπογείων

υδάτων).

-Μείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και του µεθανίου, των δύο βασικών

αερίων του θερµοκηπίου.

-∆ηµιουργία θέσεων εργασίας.



Νέα κοινοτική Οδηγία για την ∆ΣΑ

• πρόληψη,

• επαναχρησιµοποίηση, 

• ανακύκλωση

• ανάκτηση  π.χ. ανάκτηση ενέργειας, 

• ασφαλής και περιβαλλοντικά αποδεκτή διάθεση.• ασφαλής και περιβαλλοντικά αποδεκτή διάθεση.



Στη χώρα µας, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες υπήρξαν αλλαγές όπως:

- η άνοδος του βιοτικού επιπέδου,

- η επέκταση των αστικών κέντρων,

- η αύξηση της εισροής τουρισµού,

- η αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων και συνηθειών.

Επακόλουθο ήταν:Επακόλουθο ήταν:

- η αύξηση των παραγοµένων ποσοτήτων των  Α.Σ.Α. 

- η αύξηση των παραγοµένων ποσοτήτων των επικινδύνων βιοµηχανικών και 

τοξικών  στερεών αποβλήτων,

- η εµφάνιση σύνθετων υλικών συσκευασίας δύσκολα αποδοµήσιµων, 

… όλα αυτά σε συνδυασµό µε την ανεξέλεγκτη διάθεση κυρίως σε ΧΑ∆Α,

κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη ενός ολοκληρωµένου σχεδιασµού και

διαχείρισής τους, στη βάση των νέων αρχών, αντιλήψεων και

υποχρεώσεων.



Η κατά κεφαλήν αύξηση των παραγοµένων ποσοτήτων  Α.Σ.Α. 

Στην Ελλάδα

Ο Μ.Ο. ήταν 441 kg/άτοµο (ΕΣΥΕ 2003) ποσότητα η οποία βαίνει

αυξανόµενη (+22% κατά την 8-ετία 1996-2003) ακολουθώντας την

άνοδο του βιοτικού επιπέδου και την αλλαγή του τρόπου διαβίωσης.

Στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΣτην Ευρωπαϊκή Ένωση

1995: 460 kg κατ’ άτοµο /έτος

2004: 520 kg κατ’ άτοµο/έτος

2020 : 600 kg κατ’ άτοµο /έτος (εκτίµηση)



Βασικές αρχές και κατευθύνσεις στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης

• Αποφυγή της παραγωγής και µείωση των παραγοµένων ποσοτήτων απορριµµάτων µε

την χρήση νέων τεχνολογικών µεθόδων.

• Ανακύκλωση µε χρονικές και ποσοτικές δεσµεύσεις σε σχέση µε τις ποσότητες Α.Σ.Α.

που φθάνουν στην τελική διάθεση. Αυτές αφορούν τόσο στα βιοαποδοµήσιµα

(οργανικά) όσο και στις συσκευασίες.

• Αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων, συνηθειών, συµπεριφορών και νοοτροπιών.



∆εσµεύσεις

Σταδιακή µείωση της ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων υλικών που οδηγούνται

προς Υγειονοµική Ταφή, µε την δηµιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων

επεξεργασίας και αξιοποίησης των Α.Σ.Α. µε δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα:

2010 µείωση στο 75% της συνολικής κ.β. ποσότητας βιοποικοδοµήσιµων

Α.Σ.Α.που είχαν παραχθεί το 1995,Α.Σ.Α.που είχαν παραχθεί το 1995,

2013 µείωση στο 50%

2020 µείωση στο 35%



Υλικά συσκευασίας - ορόσηµα

31 ∆εκεµβρίου του 2005

-αξιοποίηση του 50-65% κ.β. των απορριµµάτων συσκευασίας,

-ανακύκλωση του 25-45% κ.β. των απορριµµάτων συσκευασίας,

-ανακύκλωση του 15% κ.β. τουλάχιστον ανά υλικό συσκευασίας.



31 ∆εκεµβρίου του 2011

-ανακύκλωση 55-80% κ.β. των απορριµµάτων συσκευασίας,

-ανακύκλωση τουλάχιστον 60% κ.β. των απορριµµάτων συσκευασίας χαρτιού και

γυαλιού,

-ανακύκλωση τουλάχιστον 50% κ.β. των απορριµµάτων συσκευασίας µετάλλων,

-ανακύκλωση τουλάχιστον 22,5% κ.β. των απορριµµάτων συσκευασίας πλαστικού και

-ανακύκλωση τουλάχιστον 15% κ.β. των απορριµµάτων συσκευασίας ξύλου.

… για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων αλλά και γενικότερα για την

ορθολογική διαχείριση των Α.Σ.Α. είναι αναγκαία η αξιόπιστη οργάνωση της

ανακύκλωσης.



Εξελίξεις στην ∆ΣΑ στην Ε.Ε. 

• Το 2004 το 47 % του συνόλου των Α.Σ.Α. στην ΕΕ κατέληγε σε ΧΥΤ (Σχήµα 1). Το

ποσοστό αυτό αναµένεται να µειωθεί φθάνοντας το 35 % µέχρι το 2020.

• Το 18% υποβλήθηκε σε καύση.

• Το 27% σε ανακύκλωση.

• Η ανακύκλωση και άλλες µέθοδοι ανάκτησης υλικών αναµένεται να αυξηθούν από

36% που είναι σήµερα στο 42 % περίπου µέχρι το 2020.36% που είναι σήµερα στο 42 % περίπου µέχρι το 2020.

Αυτές οι εξελίξεις είναι εν µέρει αποτέλεσµα πολιτικών που αποσκοπούν στην

επέκταση της ανακύκλωσης και της ανάκτησης υλικών συσκευασίας (Οδηγία

για τις συσκευασίες του 94/62) και στη διάθεση των βιοαποδοµήσιµων αστικών

αποβλήτων µε άλλους τρόπους πέραν της Υγειονοµικής ταφής (Οδηγία για

την υγειονοµική ταφή του 1999).





Ενδιάµεση αποτίµηση της εφαρµογής της οδηγίας για τις συσκευασίες  (94/62/ΕΚ)

…ως προς τις ποσότητες

Από σχετική έκθεση της Ε.Ε. για την πρώτη περίοδο εφαρµογής της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις

«Συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας», οδηγία µε τη οποία εναρµονίσθηκε η ελληνική

νοµοθεσία µε τον Ν 2939/2001, οι συσκευασίες αποτελούν µια σχετικά µικρή, αλλά όχι ασήµαντη

ροή προϊόντων και αποβλήτων.

Τα απορρίµµατα συσκευασίας ανέρχονται περίπου στο 17% των αστικών αποβλήτων κ.β. και

στο 20%-30% κ.ό.

Το 2002, στην Ε.Ε. των 15 δηµιουργήθηκαν περίπου 66 εκατοµµύρια τόνοι απορριµµάτωνΤο 2002, στην Ε.Ε. των 15 δηµιουργήθηκαν περίπου 66 εκατοµµύρια τόνοι απορριµµάτων

συσκευασίας, οι οποίοι αντιπροσώπευαν το 5% περίπου του συνόλου των αποβλήτων.

COM (2006) 767 τελικό, Βρυξέλλες 6 /12/2006

Έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή της Οδηγίας 94/62ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας



Ενδιάµεση αποτίµηση της εφαρµογής της οδηγίας για τις συσκευασίες  (94/62/ΕΚ)

… ως προς την συµβολή στον περιορισµό των εκποµπών CO2

• Οι εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου που σχετίζονται µε την κατανάλωση

συσκευασιών στην Ε.Ε. 15 υπολογίζονται σε περίπου 80 εκατοµµύρια τόνους

ισοδυνάµου CO2 ετησίως, που αντιστοιχούν σε 2% των συνολικών εκποµπών

αερίων του θερµοκηπίου στην Ε.Ε. 15.

• Από την εφαρµογή της οδηγίας 94/62/ΕΚ, προκύπτουν εξοικονοµήσεις αερίων του

θερµοκηπίου περίπου 25 εκατοµµυρίων τόνων ισοδυνάµου CO2 και

εξοικονοµήσεις πόρων ανερχόµενες σε περίπου 10 εκατοµµύρια τόνωνεξοικονοµήσεις πόρων ανερχόµενες σε περίπου 10 εκατοµµύρια τόνων

ισοδυνάµου πετρελαίου, χάρις στην ανακύκλωση και ανάκτηση απορριµµάτων

συσκευασίας.

Λαµβανοµένης υπ’ όψιν της δυσκολίας να επιτευχθεί ο στόχος της µείωσης στο

διάστηµα 2008-2012, κατά 8% των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου σε σχέση µε

τις εκποµπές του 1990, η συµβολή αυτή είναι σηµαντική.

Η ανακύκλωση αναµένεται να συµβάλει κατά 75% στην αποφυγή εκποµπών αερίων

του θερµοκηπίου µέχρι το 2020.



Προοπτικές

• Το 2005 οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου που προκαλούνταν από την διαχείριση των

αποβλήτων έφθανε το 2 % περίπου των συνολικών εκποµπών στην Ε.Ε.

• Οι καθαρές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από την διαχείριση των Α.Σ.Α. προβλέπεται να

µειωθούν από τα 55 εκατοµµύρια τόνους ισοδυνάµου CO2 ετησίως στο τέλος της δεκαετίας του

1980 σε 10 εκατοµµύρια τόνους ισοδυνάµου CO2 µέχρι το 2020 (Σχήµα 2).





ΕΣΚ∆Ε 2008-2012

Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής ∆ικαιωµάτων Εκποµπών CO2 2008-2012, 

οι εκποµπές από δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων στο σύνολο της 

επικράτειας για το έτος 2004 ανήλθαν σε 3.261.830 τόνους ισοδύναµου CO2.

Με την πλήρη εφαρµογή της Οδηγίας για την Υγειονοµική Ταφή και την εγκατάσταση 

µονάδων θερµικής οξείδωσης ή αναερόβιας χώνευσης ή λιπασµατοποίησης µονάδων θερµικής οξείδωσης ή αναερόβιας χώνευσης ή λιπασµατοποίησης 

βιοµάζας, υπάρχει η δυνατότητα οι εκποµπές να µειωθούν ως το 2010 σε 2.500.000 

τόνους ισοδυνάµου CO2.

1. Μέσω της ανάκτησης µεθανίου και της διάθεσης βιοαποδοµήσιµων αστικών 

αποβλήτων µε εναλλακτικές µεθόδους έναντι της Υγειονοµικής Ταφής.

2. Από την χρήση στη βιοµηχανία παραγώγων της επεξεργασίας των ΑΣΑ. 



H ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ  15

Εξέλιξη ποσοστού ανακύκλωσης-κοµποστοποίησης 

σε 7 χώρες της Ε.Ε.
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Εξέλιξη του ποσοστού της Υγειονοµικής ταφής σε 7 χώρες της Ε.Ε.

Εξέλιξη ποσοστού Yγειονοµικής Tαφής 

σε 7 χώρες της Ε.Ε.
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Εξέλιξη του ποσοστού καύσης σε 7 χώρες της Ε.Ε.

Εξέλιξη ποσοστού καύσης σε 7 χώρες της Ε.Ε.

50

60

70

80

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 (
%

)

0

10

20

30

40

50

Έτος αναφοράς

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 (
%

)

Αυστρία ∆ανία Γαλλία Γερµανία Ιταλία Ολλανδία Μ.Βρετανία

1983-85 1990 2003-04



Συµπέρασµα

Από τα παραπάνω διαγράµµατα, προκύπτει, για τις 7 ως άνω χώρες, µε αναφορά στα

πρωτογενή (παραγόµενα) απορρίµµατα, µια τάση ισχυρής ανόδου της

ανακύκλωσης ελαφράς µείωσης της καύσης των σύµµεικτων

απορριµµάτων, και σηµαντικής πτώσης της υγειονοµικής ταφής.



Η Ανακύκλωση στην Ελλάδα από πλευράς επιδόσεων

Το θεσµικό πλαίσιο

Με τον Νόµο 2939/2001 περί «Συσκευασιών και εναλλακτικής

διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων- Ίδρυση

Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών

και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.)», θεσπίσθηκαν µέτρα και

στόχοι για τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων µεστόχοι για τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων µε

στόχο την επαναχρησιµοποίηση ή αξιοποίηση των αποβλήτων

τους από τους υπεύθυνους διαχειριστές αποβλήτων.

Οι ποσοτικοί στόχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την

εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων καθορίζονται µέσω

Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, που εκδόθηκαν, κυρίως το 2004.



∆εν έχουν ακόµη δηµοσιευθεί:

• Το Π.∆. για την εναλλακτική διαχείριση των Αδρανών Αποβλήτων από Εκσκαφές

και Κατεδαφίσεις (Α.Α.Ε.Κ.)

• Το Π.∆. για την εναλλακτική διαχείριση του έντυπου χαρτιού.

• Το Π.∆. για τη διοικητική διάρθρωση, τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Εθνικού• Το Π.∆. για τη διοικητική διάρθρωση, τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Εθνικού

Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων

(ΕΟΕ∆ΣΑΠ).

Επισήµανση: Το Γραφείο Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΓΕ∆ΣΑΠ) που ασκεί µέχρι

σήµερα τις περισσότερες αρµοδιότητες του ΕΟΕ∆ΣΑΠ διαθέτει ολιγάριθµο, αν και

έµπειρο και ικανό, προσωπικό και ελάχιστη υλικοτεχνική υποδοµή σε σύγκριση µε

τον τεράστιο φόρτο εργασίας που αντιµετωπίζει.



Τα ∆ιάφορα ΣΣΕ∆ των «Άλλων Προϊόντων» και οι επιδόσεις τους

1. Το ΣΣΕ∆ συσκευασιών ορυκτελαίων (άδεια δοχεία ορυκτελαίων) ΚΕΠΕ∆

συνέλεξε και αξιοποίησε µέσα στο 2007: 3.900 τόνους άδειων δοχείων, σε σύνολο

αποβλήτων συσκευασιών 7.680 τόνων.

Το ατοµικό ΣΕ∆ της εταιρείας «Α.Β. Βασιλόπουλος» µε βασικό κορµό την ΑττικήΤο ατοµικό ΣΕ∆ της εταιρείας «Α.Β. Βασιλόπουλος» µε βασικό κορµό την Αττική

και τη Θεσσαλονίκη, συνέλεξε και ανακύκλωσε 1.240 τόνους αποβλήτων

συσκευασίας ιδιωτικής ετικέτας καθώς και 2.450 τόνους λοιπών συσκευασιών.



2. Λοιπά ειδικά απόβλητα (Ν. 2939/01)

α. Στο ΣΣΕ∆ των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού

( ΑΗΗΕ) «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» συµµετέχουν 748 επιχειρήσεις.

Οι συλλεχθείσες ποσότητες ανήλθαν σε 31.300 τόνους. Τελικός στόχος του

συστήµατος είναι η συλλογή 3.700 τον/µήνα .

β. Το ΣΣΕ∆ ΑΦΗΣ (Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών) ξεκίνησε το Μάρτιο

2005 µε την τοποθέτηση ειδικών δοχείων συλλογής µπαταριών σε όλη τη χώρα σε2005 µε την τοποθέτηση ειδικών δοχείων συλλογής µπαταριών σε όλη τη χώρα σε

επιλεγµένα σηµεία. Συνολικά έχουν τοποθετηθεί 27.000 δοχεία συλλογής.

To 2007 συλλέχθηκαν προς ανακύκλωση 442 τόνοι ηλεκτρικών στηλών που

αντιστοιχεί στο 21 % της συνολικής ποσότητας που διακινήθηκε στην ελληνική

αγορά.



γ. Το ΣΣΕ∆ ΕΛΤΕΠΕ δραστηριοποιείται στην εναλλακτική διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών

Ελαίων (Α.Λ.Ε). Το σύστηµα λειτουργεί περίπου 25 χιλιάδες σηµεία συλλογής.

Μέσα στο 2007 το ΕΛΤΕΠΕ ανακύκλωσε µε αναγέννηση 36.440 τόνους Α.Λ.Ε., που

αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 56 % της συνολικής ετήσιας παραγόµενης ποσότητας

αποβλήτων (περίπου 65 χιλιάδες τόνους).

δ. Το ΣΣΕ∆ Ε∆ΟΕ (Εναλλακτική ∆ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδας έχει ως αντικείµενο τηνδ. Το ΣΣΕ∆ Ε∆ΟΕ (Εναλλακτική ∆ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδας έχει ως αντικείµενο την

ανακύκλωση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ).

ε. Το ΣΣΕ∆ Ecoelastica δραστηριοποιείται στην εναλλακτική διαχείριση των άχρηστων ελαστικών

των οχηµάτων. Το 2007 συλλέχθηκαν 46.700 τόνοι άχρηστων ελαστικών έναντι συνόλου

54.700 τόνων, ήτοι ποσοστό 85,4%. από το οποίο το 78,5% ανακυκλώθηκε, το 14,2%

αξιοποιήθηκε ενεργειακά µε συναποτέφρωση και το υπόλοιπο βρίσκεται σε χώρους

προσωρινής αποθήκευσης.



στ. Το ΣΣΕ∆ ΣΥ.∆Ε.ΣΥΣ. ασχολείται από το Νοέµβριο 2004 µε την εναλλακτική

διαχείριση των µεταχειρισµένων συσσωρευτών µολύβδου – οξέως και νικελίου –

καδµίου.

Το 2007 συλλέχθηκαν προς ανακύκλωση 32.000 τόνοι συσσωρευτών που

αντιστοιχεί στο 78 % της συνολικής ετήσιας παραγόµενης ποσότητας (41.000

τόνους).



Το ΣΣΕ∆ Ανακύκλωση 

Τα Προγράµµατα ∆σΠ των «Μπλε Κάδων»



Λειτουργικό κόστος ανακύκλωσης ανά Κ∆ΑΥ και πρόγραµµα



Συνοπτική Αποτίµηση των Αποτελεσµάτων της Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης των 

Συσκευασιών και των Ειδικών Αποβλήτων

α. Εναλλακτική διαχείριση Ειδικών Αποβλήτων

Η πρόοδος των Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, είναι σηµαντική, καθώς τα

αποτελέσµατά τους προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν τους οικείους στόχους που

προκύπτουν µε βάση τη νοµοθεσία.προκύπτουν µε βάση τη νοµοθεσία.



β. Εναλλακτική διαχείριση δηµοτικών Α.Σ.

∆ιαπιστώσεις:

• Παρατηρούνται καθυστερήσεις σχετικά µε την εναλλακτική διαχείριση των δηµοτικών

Α.Σ..

• Σηµαντική υστέρηση παρουσιάζει η κάλυψη της νησιωτικής Ελλάδας από το

Σύστηµα µε εξαίρεση την Κρήτη και την Κέρκυρα. Κανένα από τα συνεργαζόµενα

Κ∆ΑΥ δεν λειτουργεί σε άλλο νησί, παρά το έντονο ενδιαφέρον αρκετών νησιωτικών

ΟΤΑ.ΟΤΑ.



Όροι και Περιορισµοί στην Προώθηση της Ανακύκλωσης

Α. Όροι και Περιορισµοί σε επίπεδο νοµικού πλαισίου

Το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο, υπό τις δεδοµένες συνθήκες ανάπτυξης της

χώρας, όπως αυτές καθορίζονται µε βάση τα ισχύοντα σε κοινοτικό και εθνικό

επίπεδο, δεν δηµιούργησε, από τη δική του πλευρά, ιδιαίτερα εµπόδια, όπως

προκύπτει και από τα αποτελέσµατα.προκύπτει και από τα αποτελέσµατα.



Β. Όροι και Περιορισµοί στη ∆ιάθεση των Ανακατωµένων προϊόντων και των Αχρήστων

• Τα υλικά που ανακτώνται µέσω των διαφόρων ρευµάτων ∆σΠ, προκειµένου να

καταγραφούν ως ανακυκλωθέντα ή αξιοποιηθέντα θα πρέπει, προηγουµένως να

έχουν διατεθεί στην αγορά ή κατ’ άλλο τρόπο να έχουν αποδεδειγµένα

χρησιµοποιηθεί.

• Από την µέχρι τώρα εµπειρία προκύπτει, ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα

απορρόφησης στην αγορά ως προς τα ανακτώµενα µέταλλα, το χαρτί-χαρτόνι

και ορισµένες κατηγορίες πλαστικών. Αντιθέτως, εµπόδια εµφανίζονται στην

αξιοποίηση για κάποιες κατηγορίες πλαστικών καθώς και για το γυαλί, κυρίως στο

έγχρωµο.



• Σε σχέση µε τα ανακτώµενα υλικά των ΕΜΑΚ, πρόβληµα διάθεσης εµφανίζεται στο

RDF αφού, για λόγους µη κοινωνικής αποδοχής, δεν έγινε ακόµη δυνατή η

οργανωµένη δοκιµαστική καύση του στην τσιµεντοβιοµηχανία. Θετική, όµως, είναι η

πρόσφατη έγγραφη επιβεβαίωση από τη ΡΑΕ, ότι το βιοδιασπάσιµο κλάσµα που

περιέχεται στο RDF θεωρείται ΑΠΕ και ως τέτοια, τυγχάνει των σχετικών

ευεργετηµάτων και κινήτρων.

• Αρνητικό, πάντως, στοιχείο αποτελεί το γεγονός, ότι η εθνική νοµοθεσία δεν έχει

θέσει συγκεκριµένες προδιαγραφές, όρια και διαδικασίες πιστοποίησης για την

κατάταξη του RDF σε διάφορες κατηγορίες, πράγµα που θα διευκόλυνε σηµαντικά

την προτυποποίηση και το χαρακτηρισµό του προϊόντος και τη διάθεσή του στην

αγορά έστω και µε αρνητική τιµή.



• Σοβαρό ζήτηµα είναι η ορθολογική διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων που

προκύπτουν από την εναλλακτική διαχείριση ειδικών Σ.Α., όπως οι ηλεκτρικές και

ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσσωρευτές και ηλεκτρικές στήλες, τα οχήµατα στο τέλος

του κύκλου ζωής. Και τούτο επειδή στη χώρα µας δεν λειτουργούν ακόµη µονάδες

επεξεργασίας τους µε αποτέλεσµα σηµαντικές ποσότητες να εξάγονται στο εξωτερικό,

λύση οικονοµικά και περιβαλλοντικά ανορθολογική.



Γ. Όροι και Περιορισµοί για τη Γεωγραφική Ανάπτυξη των ΣΣΕ∆

Σχετικά µε την εναλλακτική διαχείριση (Ε.∆.) ειδικών αποβλήτων δεν υπάρχουν

διαθέσιµα στοιχεία για να αξιολογηθεί ο βαθµός κάλυψης όλης της χώρας. Πάντως, οι

αξιόλογες επιδόσεις των Συστηµάτων δεν αποτελούν και πρόκριµµα για µια

ορθολογική γεωγραφική ανάπτυξή τους.



Όροι και Περιορισµοί για τη Γεωγραφική Ανάπτυξη των ΣΣΕ∆

…συνέχεια

Το ζήτηµα αφορά ιδιαίτερα στη νησιωτική χώρα καθώς στα όποια γενικότερα

προβλήµατα της Ε.∆. προστίθενται ιδιαίτερα προβλήµατα που σχετίζονται:

(i) µε τις αντικειµενικές δυσκολίες µεταφοράς των συλλεγόµενων αποβλήτων προς τις
µονάδες επεξεργασίας τους

(ii) µε το µικρό, κατ’ ανάγκη, µέγεθος, των εµπλεκόµενων γεωγραφικών ενοτήτων
(δηλ. του αφορώµενου νησιού)

(iii) µε τις εποχικές λόγω τουρισµού, διακυµάνσεις των διαχειριζόµενων ποσοτήτων(iii) µε τις εποχικές λόγω τουρισµού, διακυµάνσεις των διαχειριζόµενων ποσοτήτων
και

(iv) µε την ασφαλή και οικονοµικά εφικτή διαχείριση, τόσο των ανακτηθέντων προς
ανακύκλωση προϊόντων όσο και κυρίως, των επικινδύνων αποβλήτων που θα
προκύπτουν στις µονάδες επεξεργασίας τους.

Σηµειωτέον ότι η µικρή ποσότητα των πιο πάνω ειδικών, προς Ε.∆.,

αποβλήτων δεν καθιστά περισσότερο αβλαβές το ρυπαντικό τους δυναµικό,

καθόσον αυτό αναφέρεται στη µικρή, επίσης, γεωγραφική ενότητα του

νησιού.



Όροι και Περιορισµοί για τη Γεωγραφική Ανάπτυξη των ΣΣΕ∆

…συνέχεια

• Το ζήτηµα δεν είναι τεχνικό αλλά πολιτικής βούλησης.

• Στο πλαίσιο ενός κεντρικού σχεδίου θα ήταν εφικτή η θαλάσσια διασύνδεση

οµαδοποιηµένων νησιών µε ειδικά διαµορφωµένο πλωτό µέσο, που θα

µπορούσε να διακινεί όλες τις κατηγορίες των ειδικών αποβλήτων καθώς και των

υλικών που συλλέγονται (και ανακτώνται) στο πλαίσιο προγραµµάτων ∆σΠ.υλικών που συλλέγονται (και ανακτώνται) στο πλαίσιο προγραµµάτων ∆σΠ.



Όροι και Περιορισµοί για τη Γεωγραφική Ανάπτυξη των ΣΣΕ∆

…συνέχεια

Τα ΠεΣ∆Α προβλέπουν την κατασκευή σηµαντικού αριθµού Κ∆ΑΥ σε όλη τη χώρα.

στην ∆’ Προγραµµατική Περίοδο (2007-2013) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (πρώην ΕΠΠΕΡ),



Γεωγραφική κατανοµή Κ∆ΑΥ (ΕΠ Περιβάλλον και ΑΑ 2007-2013) 



Όροι και Περιορισµοί για τη Γεωγραφική Ανάπτυξη των ΣΣΕ∆

…συνέχεια

Η ανακύκλωση δεν περιορίζεται, µόνο στα προγράµµατα ∆σΠ των Α.Σ. που

αποτελούν ασφαλώς την 1η προτεραιότητα. Πρέπει, επίσης, να αναπτυχθούν και τα

προγράµµατα ∆σΠ οργανικών (και πρασίνων) αφού παράγουν εδαφοβελτιωτικό υλικό

άριστης ποιότητας.

Παρ’ όλα αυτά θα παραµένει πάντα ένα ισχυρό ρεύµα υπολοίπων (residual) δηλ.

σύµµεικτων αποβλήτων η αξιοποίηση των οποίων, συνιστάται, κατ’ αρχήνσύµµεικτων αποβλήτων η αξιοποίηση των οποίων, συνιστάται, κατ’ αρχήν

(σύµφωνα και µε τη Μελέτη ΟΕ του ΤΕΕ του Νοεµβρίου του 2006) να γίνεται µε

Μηχανική – Βιολογική Επεξεργασία.

Τα ΠεΣ∆Α προβλέπουν σηµαντικό αριθµό τέτοιων µονάδων (η µνηµονευθείσα µελέτη

του ΤΕΕ έχει ήδη τοποθετηθεί κριτικά απέναντι στο µεγάλο αριθµό τους) όπως

εµφαίνεται και στον Πίνακα που ακολουθεί.



Γεωγραφική κατανοµή Μονάδων Επεξεργασίας και Λιπασµατοποίσης



∆. Όροι και περιορισµοί για την υλοποίηση των ΠεΣ∆Α ως προς την Ανακύκλωση

Ενώ σε επίπεδο σχεδιασµού τα ΠεΣ∆Α προβλέπουν, εδώ και πολλά χρόνια,

σηµαντικό αριθµό Κ∆ΑΥ και ΜΒΕ, στην πραγµατικότητα περιορισµένα, µόνο, βήµατα

έχουν γίνει για την υλοποίηση των υπόψη εγκαταστάσεων.

Η συνήθης πρακτική είναι, να προηγείται, υπό την επίκληση επειγουσών

καταστάσεων, η κατασκευή των ΧΥΤΑ (συνήθως αναφέρονται ως ΧΥΤΥ), στιςκαταστάσεων, η κατασκευή των ΧΥΤΑ (συνήθως αναφέρονται ως ΧΥΤΥ), στις

περιπτώσεις που αυτό καθίσταται εφικτό, και να εγκαταλείπονται, στην πράξη, οι

υπόλοιπες εγκαταστάσεις.

Έτσι, ενώ τα ΠεΣ∆Α προβλέπουν κατά κανόνα Ολοκληρωµένες Εγκαταστάσεις

∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΟΕ∆Α), αυτό που τελικά υλοποιείται, όταν υλοποιείται,

είναι οι ΧΥΤΑ µε τα γνωστά συνεπακόλουθα δηλαδή:

Ταχύς κορεσµός και δυσλειτουργία τους µε σηµαντικές επιπτώσεις και εύλογες

κοινωνικές αντιδράσεις κατά των νέων χωροθετήσεων.



Βασικός λόγος για τη διαπιστούµενη υστέρηση, ως προς την κατασκευή νέων Κ∆ΑΥ

και, κυρίως, ΜΒΕ είναι:

- Η διαχρονική απροθυµία της κεντρικής διοίκησης να διαθέσει τους απαιτούµενους

δηµόσιους πόρους (εθνικούς και κοινοτικούς) για την κατασκευή των υπόψη

εγκαταστάσεων.

- Η µεγάλη περίοδος προετοιµασίας, στη διαµόρφωση εξειδικευµένου νοµικού- Η µεγάλη περίοδος προετοιµασίας, στη διαµόρφωση εξειδικευµένου νοµικού

πλαισίου για την παραγωγή σηµαντικών δηµόσιων έργων µέσω των Σ∆ΙΤ.



Κοινωνική αποδοχή

Από την άποψη αυτή σοβαρά προβλήµατα κοινωνικής αποδοχής σε βάρος

χωροθετήσεων Κ∆ΑΥ και µονάδων ΜΒΕ δεν εµφανίστηκαν, γιατί, ακριβώς, δεν

προέκυψε σε αξιόλογη έκταση, τέτοιο ενδεχόµενο.

Αντίθετα, πολλές από τις τοπικές κοινωνικές αντιδράσεις, που

αναπτύσσονται κατά της χωροθέτησης ΧΥΤΑ, αντλούν επιχειρήµατα, καιαναπτύσσονται κατά της χωροθέτησης ΧΥΤΑ, αντλούν επιχειρήµατα, και

ουσιαστικά, µάλιστα, από την µη παράλληλη προώθηση των

προβλεπόµενων στο οικείο ΠεΣ∆Α µονάδων επεξεργασίας και σταθµών

µεταφόρτωσης. Καλλιεργούνται, από την άποψη αυτή, ευνοϊκότερες

προϋποθέσεις για την εξοµάλυνση όποιων αρνητικών, ενδεχοµένως,

στοιχείων ενυπάρχουν στον παράγοντα «Κοινωνική Αποδοχή» υπό την

επίδραση, βεβαίως, και των ισχυρών περιβαλλοντικών πλεονεκτηµάτων της

ανακύκλωσης.



Προτάσεις πολιτικής

1. Να διοχετευθούν περισσότεροι δηµόσιοι πόροι, κοινοτικοί και εθνικοί, σε έργα και

δραστηριότητες της ανακύκλωσης.

2. Να διαµορφωθεί λειτουργικό νοµικο-τεχνικό πλαίσιο, που θα διευκολύνει την

προώθηση στην αγορά, δηλ. την ανακύκλωση ή, έστω, την κατ’ άλλο τρόπο

αξιοποίηση των ανακτώµενων προϊόντων µε έµφαση:

(i) στην προτυποποίησή τους κατά κατηγορίες και, κατ΄ αντιστοιχία(i) στην προτυποποίησή τους κατά κατηγορίες και, κατ΄ αντιστοιχία

(ii) στις συνιστώµενες χρήσεις τους.

3. Να µην αποτελέσει το νέο «εργαλείο» των Σ∆ΙΤ αιτία παραπέρα καθυστερήσεων για

την υλοποίηση των ώριµων χρηµατοδοτικά έργων. Άλλωστε, βασικό κριτήριο για την

επιλογή του τρόπου χρηµατοδότησης των έργων θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να

είναι η προστασία του εισοδήµατος των ασθενέστερων οικονοµικά στρωµάτων, που

επιβαρύνονται απ’ ευθείας µε το κόστος διαχείρισης των απορριµµάτων.



4. Ιδιαίτερο βάρος να δοθεί στην προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των δηµοτικών

Α.Σ. µε κορµό τα προγράµµατα ∆σΠ (ΣΣΕ∆ - Ανακύκλωση) µε άξονες και µέτρα:

• Την ισόρροπη γεωγραφική ανάπτυξη των δράσεων του Συστήµατος

• Την απεµπλοκή του από την επαγγελµατική επιχειρηµατική ανακύκλωση.

• Την κάλυψη του ολικού διαφορικού κόστους της ανακύκλωσης που

επιβαρύνει τους ΟΤΑ µε συµπλήρωση των πόρων του συστήµατος, σεεπιβαρύνει τους ΟΤΑ µε συµπλήρωση των πόρων του συστήµατος, σε

περίπτωση που δεν επαρκούν, από δηµόσιους πόρους. Χωρίς, δηλ., να

αυξηθεί η εισφορά των «υπόχρεων» στο Σύστηµα, αφού αυτή θα οδηγήσει,

µε την πρακτική της µετακύλισης, στην παραπέρα αύξηση της τιµής των

προϊόντων ευρείας κατανάλωσης.

• Τη συγκρότηση και λειτουργία του ΕΟΕ∆ΣΑΠ.



• Την ενίσχυση του δηµόσιου χαρακτήρα της ΕΠΕ∆, ώστε να ανταποκρίνεται

πληρέστερα και στον ελεγκτικό της ρόλο

• Την ενδυνάµωση του Γραφείου Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΓΕ∆ΣΑΠ) µε πρόσθετο

προσωπικό και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή.

• Την αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου των ΟΤΑ στην ενηµέρωση και

ευαισθητοποίηση δηµοτών τους, σε σχέση µε τα σχεδιαζόµενα ή/και υλοποιούµεναευαισθητοποίηση δηµοτών τους, σε σχέση µε τα σχεδιαζόµενα ή/και υλοποιούµενα

προγράµµατα ανακύκλωσης στο χώρο τους, καθώς και στη διαχείριση, µέσω των

διαδηµοτικών φορέων τους, των Κ∆ΑΥ.

• Τη διαµόρφωση ουσιαστικών όρων διαφάνειας και δηµόσιας ενηµέρωσης σχετικά µε

βασικές παραµέτρους του τεχνικού αντικειµένου και της οικονοµικής διαχείρισης του

ΣΣΕ∆ – Ανακύκλωση



5. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται αναντικατάστατος ο ρόλος του Κεντρικού

Σχεδιασµού και του ∆ηµοσίου Ελέγχου, στη διασφάλιση της προστασίας του

Περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών και ιδιαίτερα των αδύναµων

οικονοµικά στρωµάτων που δεν διαθέτουν τους πόρους και τα µέσα να προσφύγουν

σε ατοµικές δράσεις για τη βελτίωση των όρων διαβίωσής τους.


