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Δηζαγωγή ζην εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo

To εθπαηδεπηηθό
εθπαηδεπηηθνύ

εγρεηξίδην
παθέηνπ

έξγνπ LitusGo θαη

ην

ηζηνρώξν www.litusgo.eu.

ηνπ LitusGo απνηειεί

πνπ

αλαπηύρζεθε

νπνίν
Ρν

έξγν

έρεη

ζην

κέξνο

ηνπ

πιαίζην

ηνπ

αλαξηεζεί

LitusGo έρεη

σο

ζηνλ

ζηόρν

ηελ

εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ
Ρνπηθώλ Αξρώλ θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ζηα ζέκαηα
πνπ αθνξνύλ ηελ Νινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ηεο Ξαξάθηηαο Εώλεο
θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο, ζε ηνπηθό επίπεδν, ησλ επηπηώζεσλ
από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ρν Δγρεηξίδην έρεη ζπνλδπισηή δνκή:
απνηειείηαη από 20 απηνηειείο ελόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ
είηε αλεμάξηεηα, είηε ζην ζύλνιό ηνπο (δίλνληαο ηελ νινθιεξσκέλε
πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο). Ρν εγρεηξίδην έρεη κεηαθξαζηεί ζηηο
ηέζζεξεηο γιώζζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Διιεληθή, Αγγιηθή, Καιηέδηθε
θαη Ρνπξθηθή. Γηαηίζεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: ζε κνξθή wiki ζηνλ
ηζηνρώξν ηνπ LitusGo, ζε dvd θαη ζηελ αλά ρείξαο έληππε κνξθή,
ζηελ νπνία ε θάζε ελόηεηα απνηειεί αλεμάξηεην βηβιηαξάθη θαη ηα 20
βηβιηαξάθηα-ελόηεηεο

ηνπ

θάζε

εγρεηξηδίνπ

πεξηιακβάλνληαη

ζε

ράξηηλε ζήθε.
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πγγξαθείο ηνπ Δγρεηξηδίνπ

To εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo αλαπηύρζεθε από ηελ νκάδα
εξγαζίαο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ LitusGo:
Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ Δλνηήησλ 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ
ISOTECH Ltd. Θύξηνη ζπγγξαθείο: Μέληα Η. Ιντδίδνπ, Ξνιηηηθόο
Κεραληθόο/

Αθηνκεραληθόο

θαη

Κηράιεο

Η.

Ιντδίδεο,

Σεκηθόο

Κεραληθόο/ Κεραληθόο Ξεξηβάιινληνο.
Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ ελνηήησλ 3, 4, 5, 10, 11, 15, 20 εξγάζζεθε ε
επηζηεκνληθή νκάδα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Ξεξηβάιινληνο θαη
Ξνιηηηζκνύ/

Ξξόγξακκα

ΑΔΗΦΝΟΝ

ΑΗΓΑΗΝ.

Θύξηνη

ζπγγξαθείο:

Γεσξγία Θίθνπ, Γεσγξάθνο, Msc Ξεξηβαιινληνιόγνο, πεύζπλε
Ξξνγξάκκαηνο

ΑΔΗΦΝΟΝ

ΑΗΓΑΗΝ,

Αιέμαλδξνο

Κνπηαθηζήο,

Νηθνλνκνιόγνο Msc Ξεξηβαιινληνιόγνο, Ιεσλίδαο Νηθνλνκάθεο,
Γηεζλεηο θ Δπξσπαηθεο Ππνπδεο, ΚΑ International Development.
Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο Δλόηεηαο 2 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα
ηνπ Θέληξνπ Κειεηώλ θαη Έξεπλαο ΑΘΡΖ. Θύξηνο Ππγγξαθέαο:
Θπξηαθή Γεκεηξίνπ, MSc European Studies. Ζ ΑΘΡΖ ήηαλ ππεύζπλε
γηα ηελ επηκέιεηα ησλ ελνηήησλ, κε ζπληνληζηή ηνλ Θσλζηαληίλν
Γεσξγηάδε (MSc ζηελ Νινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Ξαξαθηίσλ Εσλώλ).
Ρν δεκηνπξγηθό ηεο έληππεο κνξθήο ζρεδηάζηεθε από ηελ Αλαζηαζία
Γεσξγίνπ, απόθνηην Θαιώλ Ρερλώλ (MA Sustainable Design).
O Dr Alan Pickaver, εθ κέξνπο ηνπ εηαίξνπ EUCC, ήηαλ ν ππεύζπλνο
γηα ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελνηήησλ.
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Οη Δηαίξνη ηνπ LitusGo:
Ρν

εηαηξηθό

ζρήκα

απνηειείηαη

από

εθπξνζώπνπο

ησλ

θπξηόηεξσλ

θνηλσληθώλ εηαίξσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο:
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, Πύκβνπινη, ΚΘΝ θαη Ρνπηθέο Αξρέο.

Ππληνληζηήο / Γηθαηνύρνο:
ISOTECH Ltd. Δξεπλεηέο / Πύκβνπινη Ξεξηβάιινληνο
www.isνtech.com.cy
Θύπξνο:
Γήκνο Πάθνπ www.pafos.org.cy
ΑΚΣΗ Κέληξν Μειεηώλ θαη Έξεπλαο, www.akti.org.cy
Διιάδα:
Η

ΔΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Πεξηβάιινληνο

θαη

Πνιηηηζκνύ

www.ellet.gr / Πξόγξακκα ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ, www.egaio.gr
ONISIS - Αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ
www.onisis.gr
Κάιηα:
Ο Γήκνο ηνπ Kirkop www.kirkop.gov.mt
Νιιαλδία:
Οξγαληζκόο EUCC – The Coastal & Marine Union www.eucc.net
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Δλόηεηα 8
Γηαρείξηζε απνβιήηωλ

1|

Θεωξεηηθό ππόβαζξν

Ρα απόβιεηα απνηεινύλ έλα από ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηνπ
ζύγρξνλνπ θόζκνπ. Κε κηα ζεηξά αιιεπάιιεισλ λνκνζεηεκάησλ, ε
Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) πξνζπάζεζε λα ζεζκνζεηήζεη εξγαιεία
δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ μεθηλώληαο από ην 1994 θαη κε πην
πξόζθαηε ηελ νδεγία 2008/98/EC κε ηίηιν “Απόβιεηα” [4]. Ζ νδεγία
“εγκαθιδρσει ένα νομικό πλαίζιο για ηην διατείριζη ηφν αποβλήηφν
ζηην Κοινόηηηα”. “Σηότος η προζηαζία ηοσ περιβάλλονηος και ηης
σγείας

ηοσ

ανθρώποσ

μέζα

από

ηην

μείφζη

ηφν

αρνηηικών

ζσνεπειών από ηην παραγφγή και διατείριζη ηφν αποβλήηφν ηης
Κοινόηηηας.” [4].
Κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο αξρέο πνπ πξνσζεί ε νδεγία απηή είλαη
“ν ξππαίλσλ πιεξώλεη”, ε νπνία μεθάζαξα απνδίδεη ηελ επζύλε γηα
θάζε πεξίπησζε ξύπαλζεο ζε απηόλ πνπ ηελ δεκηνύξγεζε [5]. Πην
πιαίζην ηεο νδεγίαο απηήο, σο απόβιεην νξίδεηαη “ κάθε οσζία ή
ανηικείμεno ηης οποίας ο κάηοτος απορρίπηει, ή έτει πρόθεζη να ηο
απορρίυει ή σποτρεούηαι να ηο απορρίυει ”[4]. Ζ ελ ιόγσ νδεγία
εζηηάδεη ζηνπο βέιηηζηνπο ηξόπνπο δηαρείξηζεο ζπγθεθξηκέλσλ ηύπσλ
απνβιήησλ

πνπ

αλαθέξνληαη

θαη

σο

ξεύκαηα

απνβιήησλ,

πεξηιακβαλνκέλεο “ηης ζσλλογής, ηης μεηαθοράς, ηης ανάκηηζης
και ηης διάθεζής ηοσς...” [4].
Πηελ γεληθή θαηεγνξία ησλ απνβιήησλ πεξηιακβάλνληαη ζηεξεά,
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πγξά, αέξηα θαη ξαδηελεξγά πιηθά – νπζίεο πνπ κπνξνύλ λα ηύρνπλ
δηαρείξηζεο από έλα κεγάιν ζπλήζσο αξηζκό κεζόδσλ-ηερλνινγηώλεπηζηεκνληθώλ εηδηθνηήησλ [2]. Ρν ζύλνιν ησλ ξεπκάησλ ζηα νπνία
δηαρσξίδεηαη ε γεληθή θαηεγνξία ησλ απνβιήησλ παξνπζηάδεηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαθνξάο (3).
Από ην ζύλνιν ησλ πην πάλσ ξεπκάησλ θξίζεθε ζθόπηκν από ηελ
επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ LitusGo, όπσο ε παξνύζα ζεκαηηθή ελόηεηα
επηθεληξσζεί ζηα ζηεξεά απνξξίκκαηα αζηηθνύ ηύπνπ, ώζηε λα
θαηαζηεί δπλαηή ε εκβάζπλζεο ζην κέξνο ηεο γεληθήο ζεκαηηθήο ησλ
απνβιήησλ

πνπ

απαζρνιεί

πεξηζζόηεξν

κία

αξρή

ηνπηθήο

απηνδηνίθεζεο, δίλνληαο επθαηξία παξάζεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαη
πξαθηηθώλ ιύζεσλ.

2|

ηόρνο

Ζ επξσπατθή νδεγία γηα ηα απόβιεηα (4) πξνζδηνξίδεη επθξηλώο όηη
ηελ

επζύλε

ηεο

δηαρείξηζεο

ησλ

απνξξηκκάησλ

ηελ

έρεη

ν

παξαγσγόο. Θάζε παξαγσγόο ή θάηνρνο απνβιήησλ είηε ζα αλαιάβεη
ν ίδηνο ηελ ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ
πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ, ή ζα αλαζέζεη ζε
εμνπζηνδνηεκέλν θαη αδεηνδνηεκέλν νξγαληζκό ηελ ελ ιόγσ εξγαζία.
Πε όηη αθνξά ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο, ηα ζπιινγηθά ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ απηώλ, όπσο ε Green Dot, επηηξέπνπλ
ζηνπο

εηζαγσγείο

λα

ζπλεξγαζηνύλ

γηα

ηε

δηαρείξηζε

ησλ

απνξξηκκάησλ ηνπο. Γηα ην ππόινηπν θαη κεγαιύηεξν κέξνο ησλ
νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ, όπσο είλαη ηα νξγαληθά ηεο θνπδίλαο, ηνπ
θήπνπ θαη ηα θιαδέκαηα ησλ ρώξσλ πξαζίλνπ, θιπ, νη πξόλνηεο ηεο
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ελ ιόγσ λνκνζεζίαο, εθ ησλ πξαγκάησλ κεηαθέξνπλ έλα ζεκαληηθό
κέξνο

ηεο

πίεζεο

γηα

δηαρείξηζή

ηνπο

ζηηο

αξρέο

ηνπηθήο

απηνδηνίθεζεο. Νη κηθξνί όκσο δήκνη θαη θνηλόηεηεο, ηδηαίηεξα απηνί
πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα θαη καθξηά από θεληξηθνύο Γήκνπο,
παξνπζηάδνπλ κία εγγελή αδπλακία
επηζηεκνληθό πξνζσπηθό,

ζε ππνδνκέο θαη εμεηδηθεπκέλν

ώζηε λα κπνξνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ

ηερλνινγηθά θαηλνηόκεο ιύζεηο, ή αθόκα θαη ηερληθά απιέο ιύζεηο
δηαθνξεηηθέο από ηηο γλσζηέο ηνπο κέρξη ζήκεξα πξαθηηθέο. Γηα ηνλ
ιόγν

απηό

θξίλεηαη

ζεκαληηθή

ε

ελεκέξσζε,

εθπαίδεπζε

θαη

θαηαγξαθή ησλ θελώλ θαη ησλ αλαγθαίσλ βειηηώζεσλ ζε ό,ηη αθνξά
ζηνηρεία ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκώλ ησλ ηνπηθώλ αξρώλ, ώζηε λα
είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή απνηειεζκαηηθώλ πξαθηηθώλ δηαρείξηζεο
ησλ αζηηθώλ απνξξηκκάησλ.
Ρν πξόγξακκα LitusGo θάλεη πξνζπάζεηα λα θαιύςεη ην θελό απηό
ηεο πιεξνθόξεζεο θαη εθπαίδεπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ
απνβιήησλ (αζηηθώλ απνξξηκκάησλ) ζε ηνπηθό επίπεδν, παξέρνληαο
ζηηο ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο θαη ζηνπο άιινπο ηνπηθνύο εηαίξνπο
απνηειεζκαηηθέο θαη εθαξκόζηκεο εηζεγήζεηο

3|

Πξνβιήκαηα

Ζ ππεξθαηαλάισζε απνηειεί κείδνλ δήηεκα ζηηο κέξεο καο ζην
ζύλνιν

ησλ

αλεπηπγκέλσλ

ρσξώλ,

κε

θύξην

γλώξηζκα

ηε

δπζαλάινγε, ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκό, παξαγσγή κεγάισλ
πνζνηήησλ αζηηθώλ απνξξηκκάησλ. Ζ δηαρείξηζε, επεμεξγαζία θαη
δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ απνηειεί κία από ηηο πην κεγάιεο
πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε θάζε αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ζ
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ειιηπήο εηνηκόηεηα ηνπ κεγαιύηεξνπ κέξνπο ησλ επξσπατθώλ
ηνπηθώλ αξρώλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ αζηηθώλ
απνξξηκκάησλ έρεη νδεγήζεη ζε κία ηδηαίηεξα επηθίλδπλε θαηάζηαζε,
ηόζν γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία, όζν θαη
Αλεμέιεγθηεο

απνξξίςεηο,

ιεηηνπξγία

γηα ην πεξηβάιινλ.

παξάλνκσλ

ρσκαηεξώλ,

θαύζεηο κε εθπνκπή ηνμηθώλ ελώζεσλ, ξνή απνξξηκκάησλ θαη
ζηξαγγηζκάησλ ζε επηθαλεηαθέο πδάηηλεο απνξξνέο θαη πδξνθνξείο,
απνηεινύλ κέξνο ηνπ όινπ ζθεληθνύ. Δληππσζηαθό παξακέλεη ην
γεγνλόο όηη αθόκα θαη ζε πεξηνρέο όπνπ έρνπλ ιεηηνπξγήζεη
νινθιεξσκέλα θέληξα επεμεξγαζίαο ζηεξεώλ απνξξηκκάησλ, ηόζν ην
θόζηνο επεμεξγαζίαο, όζν θαη νη πεξηνξηζκνί ζηα επηηξεπόκελα
ξεύκαηα απνξξηκκάησλ πνπ κπνξνύλ λα εηζέιζνπλ ζε απηά νδεγεί
έλαλ ζεκαληηθό αξηζκό απνξξηκκάησλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
επηθίλδπλσλ θαη ηνμηθώλ) εθηόο ησλ ειεγρόκελσλ ρώξσλ θαη ζε
αλεμέιεγθηνπο ρώξνπο απόξξηςεο.
Έηζη ινηπόλ παξνπζηάδεηαη ην θαηλόκελν πσο, παξά ην γεγνλόο όηη ε
Δπξσπατθή Έλσζε παξέρεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ην
ζεζκηθό πιαίζην γηα κία ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ
ζηηο ρώξεο κέιε, έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο απηώλ έρνπλ αθόκα πνιύ
κεγάιε δηαδξνκή γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηεο ειεγρόκελεο
δηαρείξηζεο

ησλ

αλαθέξεηαη

όηη

Ξεξηβάιινληνο

ζηεξεώλ
ζηηο

ηνπο

απνξξηκκάησλ.

16/06/2011

πξνεηδνπνίεζε

ε

επηζήκσο

Σαξαθηεξηζηηθά

Δπξσπατθή
πέληε

ρώξεο

Δπηηξνπή
(Διιάδα,

Βνπιγαξία, Θύπξν, Δζζνλία θαη Ξνισλία) γηα άκεζε ιήςε λνκηθώλ
κέηξσλ ελαληίσλ ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ ζπλερίζνπλ ηελ κε
πηνζέηεζε-εθαξκνγή ησλ πξνλνηώλ ηεο ελ ιόγσ λνκνζεζίαο [5].
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4|

Πώο αληηκεηωπίδνπκε ην πξόβιεκα

Θαηαξράο ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό όηη ε ΔΔ παξέρεη ηηο βαζηθέο
αξρέο κε ηηο νπνίεο θάζε θξάηνο-κέινο, ζε επίπεδν ηνπηθώλ αξρώλ,
ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί ην ζέκα ησλ αζηηθώλ ηνπ απνξξηκκάησλ.
Απηό δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ αλάγθε εθαξκνγήο
ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθώλ-ηερλνινγηώλ. Αληηζέησο, ην θάζε θξάηνο
κέινο είλαη ζεκαληηθό λα αλαγλσξίζεη ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξόηεηεο θάζε
πεξηνρήο κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθώλ αξρώλ. Πηελ βάζε ησλ
δπλαηνηήησλ ηεο θάζε πεξηνρήο λα θαζνξίζεη ηηο πξνηεξαηόηεηεο ζε
όηη αθνξά ηελ επεμεξγαζία ηνπ θάζε ξεύκαηνο απνξξηκκάησλ. Ωο
παξάδεηγκα αλαθέξνληαη ηα νξγαληθά αζηηθά απνξξίκκαηα ζε κία
βόξεηα

ρώξα

όπσο

ε

Αγγιία.

Ζ

παξνπζία

ζεκαληηθώλ

ζπγθεληξώζεσλ νξγαληθώλ νπζηώλ ζην ρώκα ηεο ρώξαο απηήο δίλεη
πξνβάδηζκα

ζηελ

επηινγή

ηεο

κεηαηξνπήο

ηνπο

ζε

ελέξγεηα.

Αληηζέησο ζε κία ρώξα όπσο ε Θύπξνο θαη ε Διιάδα, κε νξαηό ηνλ
θίλδπλν απεξήκσζεο θαη κείσζεο ησλ νξγαληθώλ ηνπ ρώκαηνο, ε
επηινγή ηεο νηθηαθήο θαη ζπιινγηθήο θνκπνζηνπνίεζεο παξνπζηάδεηαη
σο πξνηεξαηόηεηα.
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, νη εηζεγήζεηο πνπ αθνινπζνύλ ζηνρεύνπλ
λα δηεπξύλνπλ ηνπο νξίδνληεο ησλ επηινγώλ πνπ έρνπλ νη ηνπηθέο
αξρέο, ώζηε λα δηαρεηξηζηνύλ κε επειημία ηηο δηαζέζηκεο ιύζεηοηερληθέο-ηερλνινγίεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα εμεύξεζε ηεο
βέιηηζηεο ιύζεο γηα θάζε ξεύκα απνξξηκκάησλ πνπ ζα ιακβάλεη
ππόςε

ηεο

ηνπηθέο

ηδηαηηεξόηεηεο,

ππνδνκέο

θαη

θνηλσληθέο

επαηζζεζίεο.
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1.

Πην θάηω δίδεηαη κία ζεηξά δηαδηθαζηώλ πνπ, από ηελ

εκπεηξία ησλ ζπγγξαθέσλ ηεο παξνύζαο ζεκαηηθήο ελόηεηαο ηνπ
LitusGo, εκθαλίδνπλ ηελ κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα νδεγήζνπλ ηηο
ηνπηθέο αξρέο θαη όζνπο εκπιέθνληαη ζηελ ιήςε απόθαζεο, ζηελ
επηινγή ηεο βέιηηζηεο γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ δεκνηώλ ιύζεο,
παξακέλνληαο εληόο ησλ λνκνζεηηθώλ πιαηζίσλ ηεο ΔΔ:
 Αλαγλώξηζε από ηελ ηνπηθή αξρή, ή από ζύκβνπιό ηεο, ηνπ
ζπλόινπ

ησλ

εκπιεθνκέλσλ

ζηελ

δηαδηθαζία

παξαγσγήο

απνβιήησλ, θαηαλάισζεο, δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο εληόο ηεο
πεξηνρήο

δηνηθεηηθήο

ηεο

κέξηκλαο

(εηζαγσγείο,

ζύλδεζκνο

θαηαλαισηώλ, αλαθπθισηέο, εξεπλεηέο, ζύκβνπινη, θιπ)
 Γεκηνπξγία ελόο δηθηύνπ επαθήο κε όινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο
θαη κηαο νκάδαο απνηεινύκελεο από εθπξνζώπνπο όζν ην
δπλαηόλ

πεξηζζνηέξσλ

εκπιεθνκέλσλ

νκάδσλ

(stakeholder

team – Δπηηξνπή Δκπιεθνκέλσλ). Ξξνζσπηθέο πξνζθιήζεηο θαη
ηειεθσληθή επηθνηλσλία ηνπ Γεκάξρνπ κε ηνπο εθπξνζώπνπο
απηνύο δίλεη κία ζνβαξόηεηα ζηελ πξόζεζε ηεο επίζεκεο αξρήο
γηα πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία θαη πηνζέηεζε ησλ απόςεσλ –
απνθάζεσλ ηεο επηηξνπήο απηήο.
 Ζ

Ρνπηθή

Αξρή,

ππνζηεξηδόκελε

από

ηελ

Δπηηξνπή

Δκπιεθνκέλσλ, ζα επηβιέςεη ηελ εθπόλεζε (πηζαλόηεξν από
θάπνηνλ ζύκβνπιν) κίαο πιήξνπο πνηνηηθήο θαη

πνζνηηθήο

κειέηεο αλαγλώξηζεο, θαηαγξαθήο θαη πνζνηηθνπνίεζεο ησλ
απνξξηκκάησλ

θάζε

πεγήο

παξαγσγήο

ζηεξεώλ

αζηηθώλ

απνβιήησλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ.
Ζ

ρσξηθή

θαηαλνκή

ησλ

πιεξνθνξηώλ

ζεσξείηαη

δσηηθήο

ζεκαζίαο θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ έξεπλα-κειέηε.
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 Κε ηελ ζπκπιήξσζε ηεο πην πάλσ βάζεο δεδνκέλσλ κε όιεο ηηο
απαξαίηεηεο

πιεξνθνξίεο,

κπνξεί

λα

εθπνλεζεί

κία

ζπγθεθξηκέλε κειέηε ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ δηαρείξηζεο ηνπ
ζπλόινπ ησλ ξεπκάησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ. Ρα δηάθνξα
ζελάξηα ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππόςε
ηνπο ηα αθόινπζα:
 Ξνηεο είλαη νη θπξηόηεξεο ηνπηθέο αλάγθεο ζε ό,ηη αθνξά ηε
ρξεζηκόηεηα ησλ παξαγόκελσλ ηειηθώλ πξντόλησλ ηεο θάζε
ελαιιαθηηθήο δπλαηόηεηαο θάζε ξεύκαηνο απνβιήησλ. Ξρ από
ηα

νξγαληθά

λα

παξαρζεί

ελέξγεηα

(κεζάλην-rdf),

εδαθνβειηησηηθό (compost), βηνπεηξέιαην (biodiesel), θ.ιπ.
 Δθπόλεζε

ηερλννηθνλνκηθήο

πξνηεηλόκελνπ

ζρεδίνπ

γηα

αλάιπζεο
θάζε

ξεύκα

θάζε

ελόο

απνβιήησλ,

ζε

βξαρππξόζεζκν, κεζνπξόζεζκν θαη καθξνπξόζεζκν νξίδνληα.
 Γηεξεύλεζε

ηεο

παξνπζίαο

ππνδνκώλ

θαη

αλζξώπηλνπ

δπλακηθνύ πνπ ζα κπνξνύζε λα ππνζηεξίμεη ηερληθά ηελ
ιεηηνπξγία-ζπληήξεζε ηνπ θάζε πξνηεηλόκελνπ ζρεδίνπ.
 Ρα επηθξαηέζηεξα ζελάξηα ιύζεσλ ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηνύλ
θαη

ζπδεηεζνύλ

ζηελ

Δπηηξνπή

Δκπιεθνκέλσλ.

Θξίλεηαη

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο όπσο νη ηειηθέο ζέζεηο θαη εηζεγήζεηο ηεο
Δπηηξνπήο

ιάβνπλ

κία

ζεκαίλνπζα

βαξύηεηα

ζηηο

ηειηθέο

απνθάζεηο ηεο Ρνπηθήο Αξρήο γηα ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ηνπ ελ
ιόγσ ζέκαηνο.
 Ρα απνηειέζκαηα ησλ ζπδεηήζεσλ – δηαπξαγκαηεύζεσλ κεηαμύ
ηεο ηνπηθήο αξρήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Δκπιεθνκέλσλ ζα πξέπεη
λα

παξνπζηαζηνύλ

ζην

θνηλό

ζε
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δηαβνύιεπζεο. Πεκαληηθό είλαη νη πξνηάζεηο λα πξνέξρνληαη από
έλα θνηλό κέησπν Ρνπηθώλ Αξρώλ θαη ηεο Δπηηξνπήο. Ρν γεγνλόο
απηό δεκηνπξγεί έλα θιίκα ζύκπλνηαο πνπ επηδξά ζεηηθά πξνο ην
δπλεηηθά επεξεαδόκελν θνηλό.
 Θξίλεηαη ζθόπηκε ε ζπλέρηζε ηεο εκπινθήο ηεο Δπηηξνπήο
Δκπιεθνκέλσλ

ζην

ζύλνιν

ησλ

δηαδηθαζηώλ

πνπ

ζα

αθνινπζήζνπλ ηηο δηαβνπιεύζεηο. Ππγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα
εκπιέθεηαη

ζηηο

δηαδηθαζίεο

εθαξκνγήο

ηνπ

ζηξαηεγηθνύ

πξνγξάκκαηνο πνπ απνθαζίζηεθε, όπσο θαη ζε θάζε επηκέξνπο
δηαδηθαζία-έξγν. Από ηηο πξνθεξύμεηο πξνζθνξώλ κέρξη ηελ
επηζεώξεζε ηεο ζσζηήο πινπνίεζεο-ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ.
 Κε ηνλ ηξόπν απηόλ, νη αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζα έρνπλ
πεηύρεη: ηελ δηαθάλεηα, ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ
θπξηνηέξσλ επεξεαδόκελσλ κεξώλ ζηελ ιήςε ηεο ηειηθήο
απόθαζεο θαη σο απνηέιεζκα ηελ δηακόξθσζε ηνπ απαξαίηεηνπ
θιίκαηνο εκπηζηνζύλεο πνπ απαηηείηαη γηα λα πινπνηεζεί θαη λα
ζπληεξεζεί έλα έξγν.
2.

Μέζνδνη δηαρείξηζεο ηωλ απνξξηκκάηωλ, γηα ζρεηηθά

κηθξνύο ή απνκαθξπζκέλνπο από κεγάια αζηηθά θέληξα
Γήκνπο,

πξνηείλεηαη

πην

θάησ

κηα

ζρεηηθά

απιή

δηαδηθαζία

πξνζέγγηζεο, ε νπνία δίλεη ηελ επθαηξία ζηελ ηνπηθή αξρή λα
δηαηεξεί πιήξε έιεγρν όισλ ησλ ξεπκάησλ ησλ απνξξηκκάησλ ηεο,
ρσξίο λα πξέπεη λα πηνζεηήζεη πεξίπινθα κνληέια δηαρείξηζεο ηνπ
ζπλόινπ ησλ ππαξρόλησλ ξεπκάησλ απνξξηκκάησλ:
Ρα αζηηθά απνξξίκκαηα γηα ζθνπνύο ηξόπσλ δηαρσξηζκνύ-ζπιινγήο

www.litusgo.eu
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θαη

πξνζσξηλήο

ειεγρόκελεο

απνζήθεπζεο

ζα

κπνξνύζαλ

λα

ρσξηζηνύλ ζε πέληε θύξηεο θαηεγνξίεο:
 Τιηθά

πζθεπαζίαο:

Αηνκηθά

ή

ζπιινγηθά

ζπζηήκαηα

ζπιινγήο, δηαρσξηζκνύ, κεηαθνξάο θαη αλαθύθισζεο πιηθώλ
ζπζθεπαζίαο κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ. Ζ Green Dot απνηειεί
έλαλ

από

ηνπο

πιένλ

γλσζηνύο

νξγαληζκνύο

ζπιινγηθήο

πξνζπάζεηαο αλαθύθισζεο ζηελ Δπξώπε.
 Ζ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε ησλ νξγαληθώλ απνβιήησλ κίαο
νηθίαο, ππνινγίδεηαη όηη ζα κείσλε θαηά ηνπιάρηζηνλ 40% ην
βάξνο ησλ απνξξηκκάησλ ηεο. Δηζήγεζε ησλ ζπγγξαθέσλ ηεο
παξνύζαο ζεκαηηθήο ελόηεηαο είλαη όπσο νη ηνπηθέο αξρέο, πξηλ
μεθηλήζνπλ

ηηο

θακπάληεο

γηα

πξνώζεζε

ηεο

νηθηαθήο

θνκπνζηνπνίεζεο ζηνλ Γήκν ή θνηλόηεηά ηνπο, εθαξκόζνπλ
πηινηηθά έλα πξόγξακκα εμέηαζεο ησλ παξακέηξσλ επηηπρνύο
εθαξκνγήο ηεο δηεξγαζίαο απηήο, ηόζν ζε ό,ηη αθνξά ηελ
επηινγή

θαη

πξόηαζε

ηνπ

θαηαιιειόηεξνπ

είδνπο

θνκπνζηνπνηεηή, όζν θαη ζηελ εηνηκαζία ηεο αξρήο γηα ηνπο
απαηηνύκελνπο ειέγρνπο ζε ζέκαηα πγηεηλήο, θαηαπνιέκεζεο
νζκώλ, ηξσθηηθώλ, θιπ. Έρεη απνδεηρηεί, από ηε δεθάρξνλε
έξεπλα ηνπ γξάθνληνο, όηη νη ηνπηθέο ηδηαηηεξόηεηεο θάζε Γήκνπ
(θιίκα-θνπιηνύξα-θίλεηξα-παξερόκελε

ηερληθή

ππνζηήξημε,

ζηήξημε από ηηο αξρέο, θιπ), θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημε θαη επηηπρία
ηόζν ηνπ πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο όζν θαη ηελ κεηέπεηηα επθνιία
απνδνρήο από ην θνηλό ηεο δηεύξπλζήο ηνπ.
 Κιαδέκαηα θαη άιια νξγαληθά απνξξίκκαηα θήπωλ. Κε
βάζε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηνπο Σώξνπο γεηνλνκηθήο
Ραθήο

Απνξξηκκάησλ

(landfill

directive
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απνξξίκκαηα δελ επηηξέπεηαη ε δηάζεζή ηνπο ζηα ΣΡΑ. Ρα πιηθά
απηά, πηζαλόλ ζε ζπλδπαζκό θαη κε νξγαληθά απόβιεηα δσηθήο
πξνέιεπζεο (θνπξηέο), κπνξνύλ λα παξάμνπλ έλα πνιύ θαιήο
πνηόηεηαο εκπνξεύζηκν εδαθνβειηησηηθό πξντόλ, ην θόκπνζη. Γηα
ηνλ ζθνπό απηό απαηηείηαη ε δεκηνπξγία κίαο θεληξηθήο θαη
πεξηθεξεηαθήο κνλάδαο θνκπνζηνπνίεζεο.
 Αθαηξώληαο

από

νξγαληθώλ

θαη

ηα

ησλ

νηθηαθά
πιηθώλ

απνξξίκκαηα
ζπζθεπαζίαο,

έλα
ην

κέξνο

ησλ

θιάζκα

πνπ

παξακέλεη αλαθέξεηαη ζηνλ παξόλ θείκελν σο κεηθηά νηθηαθά
απνξξίκκαηα. Πηελ πην ζπλεζηζκέλε πεξίπησζε όπνπ δελ
ππάξρεη ζύζηεκα ή κνλάδα δηαρσξηζκνύ-αλαθύθισζε γηα ηελ
πεξαηηέξσ απνξξόθεζε άιισλ ξεπκάησλ απνξξηκκάησλ πξηλ
ηελ κηθηή δηάζεζή ηνπο, ηόηε ην κηθηό απηό ξεύκα νδεγείηαη
ζπλήζσο ζε έλα

Σώξν γεηνλνκηθήο Ραθήο πνιεηκκάησλ

(ΣΡ).

πξνζπάζεηεο

Κεγάιεο

επηζηήκεο

γηα

ηερλνινγηώλ

πξόηαζε

πεξαηηέξσ

γίλνληαη

νηθνλνκηθά

εθκεηάιιεπζεο

από

πιεπξάο

βηώζηκσλ
ηνπ

ηεο

ηξόπσλ-

ππνιεηπόκελνπ

ελεξγεηαθνύ θνξηίνπ πνπ πεξηέρνπλ ηα απνξξίκκαηα απηά. Κέρξη
ζηηγκήο

ην

θόζηνο

ησλ

πξνηάζεσλ

απηώλ

παξακέλεη

απαγνξεπηηθό γηα κηθξνύο Γήκνπο, παξαθηλώληαο γεηηνληθνύο
Γήκνπο ζε δηθηύσζε θαη ζπλεξγαζία, ώζηε λα δηακνξθσζεί ε
θξίζηκε κάδα απνξξηκκάησλ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ νηθνλνκηθή
βησζηκόηεηα κίαο ζνβαξήο ιύζεο.
 Άιια

–

Δηδηθέο

θαηεγνξίεο-ξεύκαηα

απνξξηκκάηωλ.

Ξεξηιακβάλεη από νγθώδε αληηθείκελα όπσο ειεθηξηθέο θαη
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, έπηπια, απηνθίλεηα ζην ηέινο ηνπ
θύθινπ δσήο ηνπο, θιπ, κέρξη επηθίλδπλεο νπζίεο όπσο ρξώκαηα,

www.litusgo.eu

16

κεηαρεηξηζκέλα κεραλέιαηα, θιπ. Λννπκέλνπ όηη δελ ππάξρνπλ
ζε ιεηηνπξγία ζηελ άκεζε ή επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ ή ηεο
θνηλόηεηαο εηδηθά ζπζηήκαηα αλαθύθισζεο θάζε ελόο από ηα
δηάθνξά

ξεύκαηα,

ε

δεκηνπξγία

ειεγρόκελσλ

ρώξσλ

πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ εηδηθώλ απηώλ
ξεπκάησλ

απνξξηκκάησλ

απνηειεί

κηα

θαιή

πξαθηηθή

ηεξκαηηζκνύ ησλ αλεμέιεγθησλ απνξξίςεσλ. Νη ρώξνη απηνί
θέξνπλ ζπλήζσο ηελ νλνκαζία “Ξξάζηλα Πεκεία”. Αλάινγα κε
ην κέγεζνο ηνπ δήκνπ-θνηλόηεηαο, κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ
από έλα κέρξη θαη πεξηζζόηεξα ηέηνηα ζεκεία, ώζηε λα κελ
βξίζθνληαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο από ηνλ θεληξνβαξηθό άμνλα
ηεο

θάζε

πεξηνρήο

εμππεξέηεζεο.

Όζν

πην

καθξηά

ρσξνζεηνύληαη ηα πξάζηλα ζεκεία από ηελ θνηλόηεηα, ηόζν
κεηώλεηαη ε ειθπζηηθόηεηά ηνπο θαη ε πηζαλόηεηα λα πεηύρνπλ
ηελ πηνζέηεζε θαη ρξήζε ηνπο από ηνπο θαηνίθνπο. Από
ζπδεηήζεηο

κε

θαηνίθνπο

ηεο

ππαίζξνπ

ηεο

Θύπξνπ,

ν

ζπγγξαθέαο ηεο ζεκαηηθήο απηήο ελόηεηαο θξίλεη όηη ε απόζηαζε
από ηνλ θεληξνβαξηθό άμνλα κίαο θνηλόηεηαο δελ πξέπεη λα
μεπεξλά ζε θακία πεξίπησζε ηα 2 ρικ.

3.

Δκπινθή ηωλ θαηνίθωλ ζηηο δξάζεηο δηαρείξηζεο ηωλ

αζηηθώλ απνξξηκκάηωλ: Κία από ηηο πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη λα
αληηκεησπίζεη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζε ζρέζε κε ηνλ δηαρσξηζκό θαη
αλαθύθισζε ησλ αζηηθώλ απνξξηκκάησλ είλαη λα πείζεη ηνπο
θαηνίθνπο λα εκπιαθνύλ ζην όιν ζύζηεκα. Γηα ηνλ ιόγν απηό
πξνηείλνληαη νη πην θάησ δξάζεηο:

 Νηθνλνκηθή πίεζε ζηνπο θαηνίθνπο κέζσ ελόο ζπζηήκαηνο
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«πιεξώλσ όζα πεηώ», όπνπ αληί γηα κία ζπγθεθξηκέλε ηηκή πνπ
πιεξώλνπλ όιεο νη θαηνηθίεο ζηνλ Γήκν, πσινύληαη εηδηθέο
ζαθνύιεο ζθνππηδηώλ από ηνλ Γήκν (ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
ππεξαγνξέο-θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο) κε ηξόπν ώζηε ν θάζε
δεκόηεο, κέζα από ηελ αγνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζαθνπιώλ, λα
πιεξώλεη ην ηέινο ησλ ζθνππηδηώλ αλάινγα κε ηελ πνζόηεηα
πνπ πεηά. Νη εξγάηεο θαζαξηόηεηαο ζπιιέγνπλ κόλν ηηο εηδηθέο
ζαθνύιεο. Κία άιιε κέζνδνο ηνπ «πιεξώλσ όζα πεηώ»,
ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν ηεο δύγηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θάζε
νηθίαο θαη ηεο ηειηθήο ρξέσζεο ζηελ βάζε απηή. Ρν ζύζηεκα
απηό

έρεη

ςειό

επηκειεηείαο-

θόζηνο

δηαρείξηζεο

εθαξκνδόκελεο

(logistics),

όκσο

ηερλνινγίαο-

παξνπζηάδεη

ην

πιενλέθηεκα ηεο πξαγκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ «ν ξππαίλσλ
πιεξώλεη».
 ηνζέηεζε ηεο ηερληθήο ηεο απόδνζεο νηθνλνκηθνύ σθειήκαηνο
ζε απηόλ πνπ παξαδίδεη έλα κεηαρεηξηζκέλν αληηθείκελν ζε έλαλ
αδεηνδνηεκέλν-θαζνξηζκέλν

απνδέθηε.

Θα

κπνξνύζαλ

λα

ρξεζηκνπνηεζνύλ δηάθνξεο ηερληθέο όπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ
ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ λα ππνρξενύηαη ην
θαηάζηεκα πώιεζεο ηνπ λένπ κεραλήκαηνο λα παξαιακβάλεη ην
παιαηό, δίδνληαο κάιηζηα θαη έλα πνζό σο έθπησζε επί ηεο λέαο
ζπζθεπήο.
 Δλζάξπλζε

εθ

κέξνπο

ηνπο

Γήκνπ

ησλ

λνηθνθπξηώλ

γηα

εθαξκνγή ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο. Ζ ελζάξπλζε απηή
κπνξεί

λα

έρεη

ηελ

κνξθή

επηδόηεζεο

ηνπ

θάδνπ

θνκπνζηνπνίεζεο, ή/θαη εκπινθή ηδησηώλ ρνξεγώλ ζην πιαίζην
ηεο εηαηξηθήο θαλνληθήο ηνπο επζύλεο ή/θαη κέζσ ηερληθήο
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ππνζηήξημεο ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο από ζσζηά εθπαηδεπκέλνπο
ιεηηνπξγνύο ή ζπκβνύινπο ηνπ Γήκνπ (αθνξά ζηελ αξρηθή
πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ απηνύ).
 Ξαξνρή θηλήηξσλ ππό ηελ κνξθή ιαρείσλ ή εθπησηηθώλ
θνππνληώλ ζε όινπο όζνπο παξαδίδνπλ ηα εηδηθά ξεύκαηα
απνξξηκκάησλ ηνπο ζηα πξνθαζνξηζκέλα πξάζηλα ζεκεία.
 Ξαξνρή ππνζηήξημεο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ, ππό κνξθή δσξεάλ
κεηαθνξάο νγθσδώλ αληηθεηκέλσλ από ηηο νηθίεο πξνο ηα
πξάζηλα ζεκεία (αθνξά ζηελ αξρηθή πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ
κέηξνπ απηνύ)
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