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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την
επιτυχία κάθε εκστρατείας που προσβλέπει στο κοινωνικό όφελος. Ιδιαιτέρως μια
εκστρατεία προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε περιβαλλοντικά
θέματα προϋποθέτει άριστη γνώση του αντικειμένου απ’ αυτούς που έχουν
την ευθύνη για την ενημέρωσή του.
Σ’ αυτήν την εκστρατεία τα Μ.Μ.Ε. και οι δημοσιογράφοι έχουν να διαδραματίσουν
σημαίνοντα ρόλο ως μεσάζοντες στην ορθή, πλήρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
του πολίτη.
Το εγχειρίδιο που έχετε στα χέρια σας δημιουργήθηκε μέσω του ευρωπαϊκού
προγράμματος Life Know Waste “Rethink (Reduce-Reuse-Recycle)” και σκοπεύει
ακριβώς στην ενημέρωση και εκπαίδευση των δημοσιογράφων γενικά σε θέματα
περιβάλλοντος και ειδικά στο θέμα της διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να είναι
σε θέση να μεταφέρουν στο κοινό ακριβή και ορθά μηνύματα.
Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο προσφέρει, επίσης, ένα ευρύ φάσμα γνώσεων
σε φοιτητές δημοσιογραφίας και περιβαλλοντικών σπουδών, όπως επίσης και σε
όσους επαγγελματίες ή μη επιδεικνύουν αυξημένο ενδιαφέρον σε θέματα που
σχετίζονται με το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στις σύγχρονες συνθήκες.
Για την καλύτερη κατανόηση του παρόντος εγχειριδίου όσον αφορά στον τομέα
της διαχείρισης των αποβλήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό
εργαλείο το βοήθημα “Ζαχαρίου, Α., Ιακώβου, Μ. και Κουνναμάς, Κ. (2017).
Ξανασκέψου το· το καλύτερο απόβλητο είναι αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ:
προσεγγίζοντας θεωρητικά το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Λευκωσία.”, το οποίο εκδόθηκε από το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο Κύπρου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Life Know Waste
“Rethink (Reduce-Reuse-Recycle)”.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ
ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης

Ανάκτηση ενέργειας

Ανακύκλωση

Απόβλητα από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις ή ΑΕΚΚ
Απόβλητα συσκευασίας

Απόβλητο
Αρχικός παραγωγός αποβλήτων
Βιοαποδομήσιμα απόβλητα

Βιοσυσσώρευση

Βιώσιμη ή Αειφόρος Ανάπτυξη

Διαλογή στην πηγή

Σημαίνει τα ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού) που
προέρχονται από νοικοκυριά και από εμπορικές, βιομηχανικές, ιδρυματικές και άλλες
πηγές, η φύση και η ποσότητα των οποίων είναι παρόμοιες με εκείνες των ΑΗΕΕ που
προέρχονται από νοικοκυριά, καθώς και τα ΑΗΗΕ που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται
τόσο από ιδιωτικά νοικοκυριά όσο και από χρήστες πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών,
τα οποία θεωρούνται ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης (ΚΔΠ 73/2015). Τα ΑΗΗΕ οικιακής
προέλευσης περιλαμβάνουν συσκευές όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά,
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οθόνες, τηλεοράσεις, μίξερ, κ.λπ.
Η χρησιμοποίηση καύσιμων αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων ως
μέσων παραγωγής ενέργειας, με άμεση καύση, μαζί ή χωρίς άλλα απόβλητα,
αλλά με ανάκτηση θερμότητας, χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος (Ελληνικός
Οργανισμός Ανακύκλωσης, 2017).
Σημαίνει οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης, με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται
εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι
τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία
οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε
υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης
(Περί Αποβλήτων Νόμος 185(1)/2011).
Σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία 17 του περί
Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Διατάγματος του 2003 (ΚΔΠ 159/2011).
Σημαίνει κάθε συσκευασία ή υλικό συσκευασίας το οποίο ορίζεται ως απόβλητο
εξαιρουμένων των καταλοίπων παραγωγής (Οι Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων
Συσκευασιών Νόμοι 2002 έως 2012).
Σημαίνει την κάθε ουσία ή το αντικείμενο, το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει
ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει (Περί Αποβλήτων Νόμος 185(1)/2011).
Σημαίνει κάθε πρόσωπο, του οποίου οι δραστηριότητες παράγουν απόβλητα
(Περί Αποβλήτων Νόμος 185(1)/2011).
Τα απόβλητα που είναι σε θέση να υποστούν αναερόβια ή αερόβια αποσύνθεση,
συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων τροφών και κηπουρικής, του χαρτιού και
χαρτονιού (ΚΔΠ 562/2003).
Ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο η συγκέντρωση χημικών ουσιών, όπως
ο μόλυβδος (Pb), ο υδράργυρος (Hg), το κάδμιο (Cd), το χρώμιο (Cr), κ.λπ.,
αυξάνεται στους ιστούς των οργανισμών καθώς οι ουσίες αυτές δεν μεταβολίζονται,
βιοδιασπώνται ή αποβάλλονται από τους οργανισμούς. Οι χημικές αυτές ουσίες
συσσωρεύονται στους ιστούς οργανισμών (ψαριών, ζώων) και περνούν μέσω
της τροφικής αλυσίδας στον άνθρωπο όπου και δεσμεύονται στους ιστούς του.
Αποτέλεσμα είναι οι συγκεκριμένες ουσίες να παραμένουν για πάντα στον οργανισμό
μας και να αυξάνονται. Όσο αυξάνεται η ποσότητά τους στον οργανισμό αυξάνονται
και οι πιθανότητες για εμφάνιση πολύ σοβαρών προβλημάτων στην υγεία,
τις περισσότερες φορές μη αναστρέψιμων.
Είναι η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο
τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.
(WCED-World Commission for the Environment and Development, Επίτροπος
Περιβάλλοντος).
Ονομάζεται ο διαχωρισμός των αποβλήτων στο σημείο παραγωγής τους (π.χ. σπίτι,
χώρο εστίασης, κ.λπ.) σε ξεχωριστές κατηγορίες ανάλογα με το είδος του υλικού
(π.χ. χαρτί-χαρτόνι, γυαλί, PMD, μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, υπολείμματα
τροφών) με σκοπό τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωσή τους.
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Διαχείριση αποβλήτων

Σημαίνει τη συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων περιλαμβανομένης
της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης των χώρων απόρριψης
και των ενεργειών, στις οποίες προβαίνουν οι έμποροι ή οι μεσίτες (περί Αποβλήτων
Νόμος 185(Ι)/2011).

Δημοτικά απόβλητα

Νοούνται τα οικιακά απόβλητα και παρομοίου τύπου απόβλητα από εμπορικές
δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα, περιλαμβανομένων και μερών χωριστά
συλλεγέντων και συμπεριλαμβανομένων άλλων κατηγοριών δημοτικών στερεών
αποβλήτων, όπως ογκώδη απόβλητα κήπων και πάρκων, απόβλητα αγορών, απόβλητα
από τον καθαρισμό δρόμων (Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων, 2015).

Επαναχρησιμοποίηση

Σημαίνει κάθε εργασία, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία που δεν είναι
απόβλητα χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν
(περί Αποβλήτων Νόμος 185(Ι)/2011).

Επικίνδυνα απόβλητα

Εννοούμε τα απόβλητα που περιέχουν ουσίες που χαρακτηρίζονται ως
τοξικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες, καρκινογόνες, ραδιενεργές, ερεθιστικές και
μεταλλαξιογόνες, καθώς και κάθε ουσία που μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις
στα νερά (επιφανειακά ή υπόγεια), τον αέρα ή το έδαφος (ANS, 2017).

Ηλεκτρικές στήλες
ή Συσσωρευτές οικιακής προέλευσης
Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός
εξοπλισμός ή «ΗΗΕ»

Ιεράρχηση των αποβλήτων

Κάτοχος
Καύση

Είναι κοινώς οι μπαταρίες και αποτελούν ένα από τα βασικότερα επικίνδυνα
στερεά απόβλητα που βρίσκονται σε όλα τα νοικοκυριά.
Σημαίνει τον εξοπλισμό του οποίου η ορθή λειτουργία εξαρτάται από ηλεκτρικά
ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία, καθώς και τον εξοπλισμό για την παραγωγή,
τη μεταφορά και τη μέτρηση των ρευμάτων και των πεδίων αυτών, ο οποίος έχει
σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 1.000V εναλλασσόμενου
ρεύματος ή έως 1.500V συνεχούς ρεύματος (ΚΔΠ 73/2015).
Βάσει της ευρωπαϊκής πολιτικής και των ευρωπαϊκών οδηγιών στο θέμα της
διαχείρισης των αποβλήτων, κάθε σύστημα ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων
πρέπει να εξασφαλίζει την εξής σειρά προτεραιότητας: μείωση, επαναχρησιμοποίηση,
ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας και τελική διάθεση.
Σημαίνει τον παραγωγό αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην κατοχή
του οποίου βρίσκονται τα απόβλητα (ΚΔΠ 562/2003).
Σημαίνει την αποτέφρωση ή πιο κοινά την καύση των στερεών απορριμμάτων και
περιλαμβάνει την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών παρουσία φλογός. Στόχος
της εν λόγω διεργασίας είναι η εξάτμιση, η αποσύνθεση και/ή η καταστροφή
των οργανικών στοιχείων των απορριμμάτων, παρουσία οξυγόνου, καθώς και η
ταυτόχρονη μείωσή τους προς τελική διάθεση του όγκου τους (Σχέδιο Διαχείρισης
Δημοτικών Αποβλήτων, 2015).

Κομποστοποίηση

Μια ρυθμιζόμενη διάσπαση ή αδρανοποίηση των οργανικών ενώσεων των
απορριμμάτων, που σε τελική φάση προκύπτουν με τη βοήθεια μικροοργανισμών
(Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων, 2015).

Κυκλική οικονομία

Αποτελεί ένα νέο μοντέλο οικονομίας το οποίο έρχεται να ανταποκριθεί στη
φιλοδοξία για αειφόρο ανάπτυξη και προϋποθέτει αλλαγή της εστίασης στη μείωση,
επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανανέωση και ανακύκλωση των υφιστάμενων
υλικών και προϊόντων. Ό,τι προηγουμένως θεωρείτο “απόβλητο”, μπορεί να
μετατραπεί σε πρώτη ύλη. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κυκλική οικονομία, 2017)

Μείωση

Σημαίνει τη μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων και αποτελεί
την πιο επιθυμητή και οικονομική επιλογή, καθώς το καλύτερο απόβλητο είναι
αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ. Για την επίτευξή της απαιτείται η αλλαγή των
καταναλωτικών συνηθειών και του τρόπου σχεδιασμού των προϊόντων.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ /11

Μεταφορά

Μονάδα Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης
Διαχείρισης Αποβλήτων ή Ο.Ε.Δ.Α.

Αποτελεί το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα
συλλογής στις εγκαταστάσεις διάθεσης, μεταφόρτωσης, ανάκτησης ή/και διάθεσής
τους (περί Αποβλήτων Νόμος 185(Ι)/2011).
Μια Ο.Ε.Δ.Α.αποτελείται από ένα εργοστάσιο μηχανικής διαλογής των
ανακυκλώσιμων υλικών και χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥ.Τ.Υ.).

Οικιακά απόβλητα

Είναι τα απόβλητα που προέρχονται από κατοικίες, οικοδομή ή από μέρος
οικοδομής στο οποίο υπάρχουν διευκολύνσεις για διαμονή, παραμονή και
διατροφή, περιλαμβανομένων των οργανικών αποβλήτων κουζίνας που μπορούν
να λιπασματοποιηθούν, εξαιρουμένων όμως των αποβλήτων που απορρίπτονται
στα αποχετευτικά συστήματα, των επικίνδυνων αποβλήτων και αποβλήτων που
συλλέγονται χωριστά με σκοπό να ανακυκλωθούν (Περί Αποβλήτων Νόμος
185(Ι)/2011).

Οργανικά απόβλητα

Είναι τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα
τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης
και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις
μεταποίησης τροφίμων (Περί Αποβλήτων Νόμος 185(Ι)/2011).

Οργανική ανακύκλωση

Η επεξεργασία υπό αερόβιες συνθήκες (λιπασματοποίηση) ή αναερόβιες
συνθήκες (βιομεθανοποίηση), με μικροοργανισμούς και υπό ελεγμένες συνθήκες,
των βιοαποικοδομήσιμων μερών των αποβλήτων συσκευασίας, με παραγωγή
οργανικών καταλοίπων σταθεροποιημένων ή από μεθάνιο. Η ταφή δεν μπορεί
να θεωρηθεί ως μια μορφή οργανικής ανακύκλωσης (Ελληνικός Οργανισμός
Ανακύκλωσης, 2017).

Παραγωγός αποβλήτων

Σημαίνει τον αρχικό παραγωγό αποβλήτων ή κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί
εργασίες προ-επεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες εργασίες, οι οποίες οδηγούν σε
μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων αυτών (Περί Αποβλήτων
Νόμος 185(Ι)/2011).

Παραγωγός προϊόντος

Σημαίνει κάθε πρόσωπο, το οποίο κατ΄ επάγγελμα αναπτύσσει, κατασκευάζει,
μεταποιεί, επεξεργάζεται ή πουλεί προϊόν ή εισάγει προϊόν στη Δημοκρατία από
τρίτη χώρα (Περί Αποβλήτων Νόμος 185(Ι)/2011).

Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία

Ορίζεται ο κλάδος της Δημοσιογραφίας που στόχο έχει την ενημέρωση,
ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν στο φυσικό
περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.

Πλαστικές σακούλες μεταφοράς

Οι σακούλες μεταφοράς με ή χωρίς λαβή, από πλαστικό υλικό, οι οποίες
διατίθενται στους καταναλωτές στο σημείο πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων
(Νόμος που τροποποιεί τους περί Συσκευα σιών και Αποβλήτων Συσκευασιών
Νόμους του 2002 έως 2012, Νομοσχέδιο).

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση

Αναφέρεται σε κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθορισμό ή
επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία προϊόντων που αποτελούν
πλέον απόβλητα προετοιμάζονται, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς
άλλη προεπεξεργασία (Περί Αποβλήτων Νόμος 185(Ι)/2011).

Πρόληψη

Είναι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται πριν μια ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν
απόβλητα και τα οποία μειώνουν (Περί Αποβλήτων Νόμος 185(Ι)/2011):
> την ποσότητα των αποβλήτων, μέσω επαναχρησιμοποίησης ή παράτασης της
διάρκειας ζωής των προϊόντων,
> τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, ή
> την περιεκτικότητα των υλικών και των προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες.
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Στραγγίσματα
Συλλογικά συστήματα

Σημαίνει οποιοδήποτε υγρό ρέει διαμέσου των αποτεθέντων αποβλήτων και εκρέει
από τον χώρο υγειονομικής ταφής ή περιέχεται μέσα σε αυτόν (ΚΔΠ 562/2003).
Είναι μη κερδοσκοπικοί Οργανισμοί οι οποίοι δημιουργούνται βάσει της Αρχής
της Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού. Τα Συστήματα χρηματοδοτούνται
από τις Υπόχρεες εταιρείες – Μέλη του Συστήματος και το Σύστημα αναλαμβάνει
τη διαχείριση των προγραμμάτων συλλογής και ανακύκλωσης των υλικών, για το
οποίο είναι υπεύθυνο βάσει νομοθεσίας.

Τελική διάθεση

Αποτελεί το τελευταίο στάδιο στο οποίο θα πρέπει να καταλήγουν μόνο όσα
απόβλητα δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν, να
κομποστοποιηθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμη ύλη. Αποτελεί το τελικό
στάδιο κάθε ολοκληρωμένου συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων, καθώς σε
κάθε σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων παραμένουν υπολείμματα για ταφή.

Υπολείμματα

Χαρακτηρίζονται τα υλικά που έχουν εναπομείνει από τη διαδικασία διαλογής
στις Μονάδες Διαλογής των Ανακυκλώσιμων Υλικών. Είναι τα υλικά που δεν
συλλέχθηκαν είτε γιατί δεν είναι υλικά-στόχος των Μονάδων Διαλογής είτε γιατί
δεν μπορούσαν να συλλεχθούν.

Χωριστή συλλογή

Αναφέρεται στη συλλογή κατά την οποία μια ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά,
με βάση τον τύπο και τη φύση, για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία
(Περί Αποβλήτων Νόμος 185(Ι)/2011).

Χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης
αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.)

Οι Χ.Α.Δ.Α., ή αλλιώς χωματερές, είναι χώροι οι οποίοι δεν είναι κατάλληλα
διαμορφωμένοι ή στεγασμένοι και στους οποίους γίνεται απλά εναπόθεση
των αποβλήτων. Λειτουργούν χωρίς προδιαγραφές υγειονομικής διάθεσης
αποβλήτων και χωρίς αδειοδότηση, με αποτέλεσμα να είναι πολύ επικίνδυνοι για
το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, καθώς ρυπαίνουν το έδαφος και τα υπόγεια
νερά, υπάρχει πιθανότητα έκρηξης ή πυρκαγιάς, υπάρχει η δυνατότητα σκόπιμης
πυρκαγιάς από τους δημότες για να μειώσουν τον όγκο των αποβλήτων και
παρατηρείται η παρουσία ζώων στον χώρο, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για
τα ζώα και τη δημόσια υγεία.

Χώρος υγειονομικής ταφής
αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.)

Σημαίνει κάθε χώρο διάθεσης αποβλήτων για την απόθεσή τους επί ή εντός του
εδάφους ή υπογείως, συμπεριλαμβανομένων
(α) των χώρων υγειονομικής ταφής στους οποίους ένας παραγωγός αποβλήτων
πραγματοποιεί τη διάθεσή τους στον τόπο παραγωγής και
(β) των χώρων προσωρινής εναποθήκευσης αποβλήτων, που χρησιμοποιούνται
άνω του ενός έτους αλλά εξαιρουμένων:
> των εγκαταστάσεων στις οποίες εκφορτώνονται τα απόβλητα με σκοπό την
προετοιμασία τους για περαιτέρω μεταφορά τους προς ανάκτηση χρήσιμων
υλών, επεξεργασία ή διάθεση αλλού.
> της εναποθήκευσης των αποβλήτων πριν από την ανάκτηση χρήσιμων υλών
ή την επεξεργασία για διάστημα μικρότερο των τριών ετών και
> της εναποθήκευσης αποβλήτων πριν από τη διάθεση για διάστημα μικρότερο
του έτους (Κ.Δ.Π. 562/2003).

Χώρος υγειονομικής ταφής
υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.)

Ο χώρος αυτός είναι παρόμοιος στην κατασκευή και λειτουργία του με τον Χ.Υ.Τ.Α.,
διαφέρει όμως στο ότι ο Χ.Υ.Τ.Υ. δέχεται μόνο τα υπολείμματα, τα στερεά απόβλητα
δηλαδή που δεν συλλέχθηκαν ή δεν μπορούσαν να συλλεχθούν για ανακύκλωση/
κομποστοποίηση/ανάκτηση ενέργειας στα προηγούμενα στάδια της πυραμίδας
ιεράρχησης της διαχείρισης των αποβλήτων.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
Εισαγωγή

Η Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία ή Δημοσιογραφία του Περιβάλλοντος, αποτελεί
κλάδο της επιστήμης της Δημοσιογραφίας. Ο κλάδος αυτός αναπτύχθηκε πολύ τα
τελευταία χρόνια λόγω των μεγάλων κινδύνων οι οποίοι απειλούν τον πλανήτη μας
από την αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών πηγών ενέργειας (άνθρακα κ.λπ.),
από την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος (δάση, φυσική βλάστηση, χλωρίδα
και πανίδα), που έχουν ως συνέπεια την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην
ατμόσφαιρα και τη μεγέθυνση της τρύπας του όζοντος που οδηγεί στην κλιματική
αλλαγή. Ώθηση στη Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία έδωσε επίσης, η ανάγκη
υιοθέτησης πολιτικών κυκλικής οικονομίας και ενός νέου ποιοτικά αναβαθμισμένου
τρόπου ζωής και συμπεριφοράς, ο οποίος να είναι φιλικός προς το περιβάλλον,
τον πλανήτη και τον ίδιο τον άνθρωπο.

Ως Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία
μπορούμε να ορίσουμε τον κλάδο
της Δημοσιογραφίας που στόχο έχει
την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και
ενεργοποίηση του κοινού σε θέματα
που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον
και την ποιότητα ζωής.

Οι βασικοί στόχοι της Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας είναι οι ακόλουθοι:
> Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τους κινδύνους που απειλούν
τον πλανήτη μας και για την καταστροφή με διάφορους τρόπους του φυσικού
περιβάλλοντος.
> Το διά μέσου της δημοσιογραφικής έρευνας ξεσκέπασμα σκανδάλων διαπλοκής
και η αποκάλυψη οικονομικών, πολιτικών και άλλων συμφερόντων, τα οποία
λειτουργούν επιβαρυντικά για το περιβάλλον.
> Η ενημέρωση του κοινού για τις διεθνείς συμβάσεις, τις ευρωπαϊκές οδηγίες
και πολιτικές, όπως επίσης και για τις εθνικές νομοθεσίες που διέπουν
τα θέματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής.
> Η επιμόρφωση του κοινού για θέματα οικολογίας και η ταυτόχρονη προτροπή
για αποφυγή ενεργειών σε προσωπικό, αλλά κυρίως σε κοινοτικό επίπεδο που
είναι δυνατό να υποβαθμίσουν την ποιότητα ζωής και τη σχέση ανθρώπου περιβάλλοντος.
> Η δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και “πράσινης” κουλτούρας.
Όπως και όλοι οι άλλοι κλάδοι και κατευθύνσεις της επιστήμης της Δημοσιογραφίας,
έτσι και η Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους
της αξιοποιεί όλες τις τεχνικές και τις μεθόδους που διαθέτει στη φαρέτρα της.
Ο δημοσιογράφος μπορεί να χρησιμοποιήσει τόσο τα ενημερωτικού χαρακτήρα είδη
του δημοσιογραφικού λόγου, δηλαδή την είδηση και την ανταπόκριση, όσο και
τα αναλυτικά / υποκειμενικά είδη, δηλαδή το άρθρο, το σχόλιο, τη συνέντευξη αλλά
πρωτίστως τη δημοσιογραφική έρευνα - ρεπορτάζ.
Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος:
> Καλύπτει ειδησεογραφικά δημοσιοποιώντας γεγονότα και εκδηλώσεις που
αφορούν στο Περιβάλλον.
> Ενημερώνει εκτενώς το κοινό για δράσεις και πρωτοβουλίες που στόχο έχουν
την ευαισθητοποίηση του κοινού για σχετικά με το περιβάλλον θέματα.
> Παραθέτει, εκλαϊκεύει και αναλύει νομοθεσίες, οδηγίες και κανονισμούς που
καθορίζουν τη στάση τόσο του Κράτους, των εταιρειών, όσο και των πολιτών
απέναντι στο περιβάλλον.
> Χρησιμοποιεί το όπλο της δημοσιογραφικής έρευνας για να αποκαλύπτει σκάνδαλα
και συμπεριφορές που αντιστρατεύονται την προσπάθεια υιοθέτησης πολιτικών και
τακτικών που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη διάσωση του
περιβάλλοντος.
> Αρθρογραφεί και σχολιάζει με τρόπο πειστικό, αλλά και καυστικό τα κακώς
κείμενα στον τρόπο αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων και όχι μόνο.
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Η εξειδίκευση του δημοσιογράφου στα θέματα του περιβάλλοντος απαιτεί την
απόκτηση ειδικών γνώσεων και προσόντων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με:
> την ενδελεχή μελέτη της νομοθεσίας διεθνούς, ευρωπαϊκής και κρατικής που
διέπει τα θέματα περιβάλλοντος.
> τη συνεχή επιμόρφωση και παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων.
> την παρακολούθηση συζητήσεων και δράσεων που αφορούν στο περιβάλλον,
όπως επίσης με τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας.
Πέραν του πτυχίου Δημοσιογραφίας, τυχόν ακαδημαϊκές ή άλλες εξειδικευμένες
γνώσεις σε συναφή αντικείμενα, όπως είναι η Μηχανική Περιβάλλοντος, η Οικολογία,
η Γεωλογία και η Γεωγραφία μπορούν να βοηθήσουν στην απόκτηση της
απαιτούμενης εξειδίκευσης.

Ψάχνοντας
Ορισμό και Περιεχόμενο

Κατά καιρούς έχουν προταθεί αρκετοί ορισμοί για το τι είναι Περιβαλλοντική
Δημοσιογραφία. Ο Michael Frome (1998), ένας από τους πρωτοπόρους του
κλάδου, παρουσίασε έναν ορισμό σύμφωνα με τον οποίο Περιβαλλοντική
Δημοσιογραφία είναι η δημόσια παρουσίαση περιβαλλοντικών θεμάτων με ακριβείς
και εμπεριστατωμένες πληροφορίες. Σε έναν πιο πρόσφατο ορισμό, ο Ronald (2003)
θεωρεί την Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία ως μία μορφή μη μυθοπλαστικού πεζού
λόγου που σκοπεύει στη συγκέντρωση προσοχής του κοινού στον περιβάλλοντα
χώρο. Η Wikipedia σημειώνει ότι Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία ορίζεται ως η
συλλογή, επαλήθευση, παραγωγή, διανομή και δημοσίευση πληροφοριών αναφορικά
με τρέχοντα γεγονότα, τάσεις, θεματολογία και πρόσωπα που σχετίζονται με το
φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον, η Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία προϋποθέτει
εξοικείωση με την επιστημονική ορολογία και πρακτική, γνώση ιστορικών οροσήμων
που αφορούν στο περιβάλλον, ικανότητα διαρκούς ενημέρωσης για πολιτικές
αποφάσεις και τη δράση περιβαλλοντικών οργανώσεων, αντίληψη και κατανόηση των
τρεχόντων προβληματισμών για περιβαλλοντικά θέματα και ικανότητα επικοινωνίας
και μεταφοράς όλων των πιο πάνω πληροφοριών στο ευρύ κοινό.
Εν κατακλείδι, και επειδή αυτό που έχει σημασία είναι πρωτίστως το περιεχόμενο κι όχι
η φόρμα, μπορούμε να ορίσουμε ως Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία τον κλάδο της
Δημοσιογραφίας που στόχο έχει την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση
του κοινού σε θέματα που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.
Σε μια πρόσφατη θεώρηση, οι Bodker και Neverla (2012) έχουν περιγράψει την
πολυδιάστατη προσέγγιση της Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας, τονίζοντας ότι
αποτελεί το κοινό σημείο ανάμεσα στη δημοσιογραφία, την πολιτική, την οικονομία,
την επιστήμη, τη φύση και τον πολιτισμό.
Η θεματολογία της Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας εμπίπτει στη σφαίρα της
Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας, και οι ρίζες της εντοπίζονται στην έννοια της
Περιβαλλοντικής Γραφής (Nature Writing). Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, η διάκριση
και διαφοροποίηση της Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας από συγγενικά πεδία,
αποτελεί σημείο αντιπαραθέσεων και διαφωνιών. Ταυτόχρονα, η Περιβαλλοντική
Δημοσιογραφία ως πεδίο, δανείζεται στοιχεία από τις Θετικές Επιστήμες, υιοθετώντας
συχνά μια πιο απλουστευμένη μορφή γραπτού και προφορικού λόγου, γνωστή και
ως Εκλαϊκευμένη Επιστημονική Γραφή (Science Writing), διακρίνοντάς την από τις
Επιστήμες Υγείας και από την Περιβαλλοντική Ερμηνεία (Environmental Interpretation)
και Περιβαλλοντική Λογοτεχνία (Environmental Literature).
Η Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών
με το περιβάλλον και την επίδραση του ανθρωπίνου παράγοντα σε αυτό,
με σημαντικότερα τα προβλήματα που αφορούν στους υδάτινους πόρους του
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πλανήτη, την ατμοσφαιρική ρύπανση και το ρόλο που διαδραματίζει στις κλιματικές
αλλαγές, στην απώλεια της βιοποικιλότητας και τη διαχείριση όλων των ειδών
αποβλήτων. Ως επί το πλείστον, οι περιβαλλοντικοί ρεπόρτερ ιεραρχούν αυτά
τα θέματα σύμφωνα με τα προβλήματα που εμφανίζονται στις κατά τόπους
κοινότητες, κοινωνίες ή κράτη και όχι τόσο σε παγκόσμια κλίμακα.

Ιστορική Αναδρομή

Παρά το γεγονός ότι η Περιβαλλοντική Γραφή παρουσιάζει μια πλούσια ιστορία που
χρονολογείται από την εποχή των αφηγήσεων των εξερευνήσεων του Χριστόφορου
Κολόμβου και ακολουθεί μια μακρά παράδοση μέχρι την εμφάνιση διακεκριμένων
συγγραφέων, όπως οι Ralph W. Emerson και Henry D. Thoreau στα τέλη του 19ου
αιώνα, John Burroughs και John Muir στις αρχές του 20ου αιώνα και Aldo Leopold
στη δεκαετία του 1940, η Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία, ως αυτόνομο πεδίο,
πήρε τη μορφή που έχει σήμερα στις δεκαετίες 1960 και 1970.
Η διαμόρφωση του κλάδου ως επάγγελμα σχετίζεται μερικώς με την εμφάνιση του
περιβαλλοντικού κινήματος, το οποίο εξελίχθηκε σε κυρίαρχο πολιτιστικό κίνημα
με την έκδοση του βιβλίου Silent Spring (Carson, 1962) και νομιμοποιήθηκε με την
έγκριση της νομοθεσίας “Wilderness Act” το 1964. Μέσα από το σύγγραμμά της, η
Carson ασχολήθηκε με τους κινδύνους που προκύπτουν από την εκτεταμένη χρήση
χημικών, καθιστώντας πλέον τα περιβαλλοντικά θέματα ως σημαντικά για το ευρύ
κοινό. Διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις είχαν έντονη παρουσία στην πολιτική
σκηνή στις δεκαετίες 1960 και 1970, με κύριο επίτευγμα την ανάπτυξη της αντίληψης
του κοινού ως προς την τότε πρωτοεμφανιζόμενη περιβαλλοντική κρίση, με απώτερο
σκοπό τον επηρεασμό, σχετικών με το περιβάλλον, πολιτικών αποφάσεων.
Στη δεκαετία του 1970 εμφανίστηκαν οι πρώτες δημοσιογραφικές καλύψεις θεμάτων
που αφορούσαν στην υγεία του πληθυσμού του Καναδά από τοξικά παράγωγα,
όπως είναι ο υδράργυρος που είχε εντοπιστεί σε μεγάλες ποσότητες σε ψάρια της
περιοχής Οντάριο και σε άλλες περιοχές (Keating, 1993). Μάλιστα, οι Sellers και
Jones (1973) αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν τα Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας που κάλυπταν τέτοια θέματα, εστιάζοντας την προσοχή τους στην
αντικειμενικότητα του ρεπορτάζ, στις πιέσεις των διαφημιστικών εταιρειών, στην
παρεμπόδιση του ρεπορτάζ λόγω οικονομικών συμφερόντων και στη μη επαρκή
πληροφόρηση λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης προς τις πηγές των οικολόγων.
Έκτοτε, τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ακολούθησαν παρόμοια πολιτική, εγείροντας
δημόσιο ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά θέματα.
Η περαιτέρω νομιμοποίηση του πεδίου επήλθε με τη δημιουργία της Εταιρείας
Δημοσιογράφων Περιβάλλοντος (Society of Environmental Journalists, SEJ)
το 1990, της οποίας η αποστολή είναι να προάγει την αντίληψη της κοινής γνώμης
όσον αφορά στα περιβαλλοντικά θέματα, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας,
της ακρίβειας και της διαφάνειας των περιβαλλοντικών ρεπορτάζ. Στο παρόν στάδιο,
ένας αριθμός ιδρυμάτων προσφέρουν αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά προγράμματα
σε εκκολαπτόμενους δημοσιογράφους στον τομέα της Περιβαλλοντικής
Δημοσιογραφίας, μέσα από τα οποία διαφαίνεται η πολυπλοκότητα και το εύρος
του αντικειμένου.

18/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Περιβαλλοντικά
Κινήματα και Μ.Μ.Ε.

Τα τεράστια και πολυάριθμα περιβαλλοντικά προβλήματα που συσσωρεύτηκαν,
φυσιολογικά έχουν πλέον προκαλέσει και τις αντίστοιχες αντιδράσεις.
Αυτές οι αντιδράσεις μπορεί να πάρουν τη μορφή μεμονωμένων κινήσεων, μαζικών
διαδηλώσεων και πορειών ή να εξελιχθούν σε οργανωμένα κινήματα. Σε κάθε
περίπτωση, ο στόχος των αντιδράσεων αυτών είναι η υπεράσπιση του δικαιώματος
για ποιότητα ζωής σε ένα καθαρό και προστατευμένο περιβάλλον.
Τη δεκαετία του 1960, η οποία χαρακτηρίζεται και ως η εποχή της αμφισβήτησης,
εμφανίστηκαν διάφορα κινήματα νεολαίας, φεμινιστικά και αντιρατσιστικά κινήματα.
Οι πυρηνικές δοκιμές, η υπερκατανάλωση, η ρύπανση και οι μεγάλες φυσικές
καταστροφές που συντελούνταν εκείνη την εποχή, οδήγησαν και στην εμφάνιση
των πρώτων περιβαλλοντικών κινημάτων. Αυτό το ρεύμα ενισχύθηκε στη δεκαετία
του 1970 με την ίδρυση της μη κυβερνητικής περιβαλλοντικής οργάνωσης
Greenpeace. Τα περιβαλλοντικά κινήματα διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:
> Μπορεί να έχουν τη μορφή μη κυβερνητικών οργανώσεων (παραδείγματα
τέτοιων οργανώσεων είναι οι οργανώσεις WWF, Greenpeace, Conservation
International κ.ά.).
> Λόγω της γεωγραφικής τους κλίμακας μπορεί να χαρακτηρίζονται ως τοπικά
(τα οποία με τη σειρά τους χωρίζονται σε μικρής χρονικής διάρκειας πράξεις
ακτιβισμού ή σε μεγάλης χρονικής διάρκειας κοινοτικά κινήματα).
> Δύναται να εξελιχθούν σε οικολογικές ομάδες υψηλής αφοσίωσης.
Στη δεκαετία του 1970 αναπτύχθηκε και η «πράσινη» πολιτική ιδεολογία με τον
σχηματισμό των πρώτων πολιτικών κομμάτων, που είχαν ως βασικό άξονα της πολιτικής
τους τη δημιουργία μιας οικολογικά συντηρούμενης κοινωνίας, στηριζόμενης πάνω
στις αρχές του περιβαλλοντισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης και δημοκρατίας.
Από τότε και μέχρι σήμερα, τα «πράσινα» πολιτικά κόμματα έχουν καταφέρει να μπουν
σε πολλά κοινοβούλια χωρών του δυτικού, κυρίως, κόσμου. Αρκετά όμως, απ’ αυτά
στην πορεία έχασαν τον αρχικό προσανατολισμό τους, προσαρμόζοντας την ταυτότητα
και το περιεχόμενό τους στα μέτρα των υπολοίπων πολιτικών κομμάτων.
Τα τοπικά κινήματα αναπτύσσονται συνήθως ως απάντηση σε ένα επείγον θέμα που
απασχολεί την τοπική κοινωνία ή μια γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή. Τα μέλη τους
προέρχονται από λαϊκά στρώματα διαφόρων κοινωνικών ομάδων και είναι συνήθως
οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ των τοπικών κινημάτων
και των πολιτικών κομμάτων, αλλά συχνά έχουν την ικανότητα να εξασφαλίζουν την
στήριξη των τοπικών πολιτικών Αρχών. Ο βασικός τους στόχος είναι η διόρθωση
ή η επανόρθωση ενός συγκεκριμένου πρακτικού ζητήματος, χωρίς όμως να επιδιώκουν
ευρύτερες πολιτικές αλλαγές ως προς αυτό. Στις περιπτώσεις μη επίτευξης των
στόχων, συχνά ακολουθείται η νομική οδός με καταθέσεις αγωγών ή καταβάλλοντας
προσπάθειες άσκησης πιέσεων σε πολιτικό επίπεδο. Η δράση των μελών των τοπικών
κινημάτων μπορεί να οδηγήσει σε συγκρουσιακές τακτικές, με σκοπό να προκαλέσουν
ευθέως τους τοπικούς φορείς και να κάνουν εμφανή τη διαμαρτυρία τους
στο ευρύτερο σύνολο.
Ο δημοσιογράφος που εξειδικεύεται στο περιβαλλοντικό ρεπορτάζ οφείλει
να παρακολουθεί στενά τη δράση των κινημάτων και των πολιτικών σχηματισμών
με ιδιαίτερες ευαισθησίες στα θέματα περιβάλλοντος, λειτουργώντας ως
μεσολαβητής και πομπός μηνυμάτων από τον απλό πολίτη προς τις διάφορες
δομές και μορφές εξουσίας.
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«Πράσινα» Μ.Μ.Ε.

Τα λεγόμενα «πράσινα» Μ.Μ.Ε. έχουν ως αποστολή την προβολή πάγιων οικολογικών
ζητημάτων, με απώτερο στόχο την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στο ευρύ
κοινό. Τα τελευταία χρόνια, τα «πράσινα» Μ.Μ.Ε. έχουν αναπτυχθεί με ραγδαίους
ρυθμούς και με τα πλούσια σε περιεχόμενο μηνύματα κατάφεραν να κερδίσουν την
εμπιστοσύνη του δέκτη (τηλεθεατών, ακροατών, αναγνωστών και χρηστών διαδικτύου).
Υπάρχουν, πλέον, αρκετά και σημαντικά Μ.Μ.Ε. πράσινης ενημέρωσης, τα οποία
καταπιάνονται με τα φλέγοντα οικολογικά ζητήματα. Το αμερικανικό κανάλι “TV
Sundance” επιστράτευσε τηλεοπτικούς αστέρες του Χόλιγουντ (Ρόμπερτ Ρέντφορντ)
στον ρόλο του τηλεπαρουσιαστή, προκειμένου να προσελκύσει μεγαλύτερη μερίδα του
τηλεοπτικού κοινού. Το ευρέως γνωστό κανάλι “National Geographic” προβάλλει σειρές
και ντοκιμαντέρ για θέματα περιβάλλοντος και οικολογίας, ενώ το επίσης γνωστό κανάλι
“Animal Planet” επικεντρώνεται περισσότερο στο ζωικό βασίλειο. Το κανάλι “Planet
TV” ειδικεύεται περισσότερο στην οικολογική ενημέρωση. Ιδιαίτερης αναφοράς αξίζει
το ευρυζωνικό τηλεοπτικό κανάλι “Green TV”, το οποίο υποστηρίζεται από το Τμήμα
Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. και την περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace. Με προβολή
ταινιών μικρού μήκους (διάρκειας 2 – 6 λεπτών), εξετάζει και προβάλλει θέματα όπως
η κλιματική αλλαγή, η συμβολή του ανθρώπου στο οικοσύστημα και η σωστή οικολογική
διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Πέραν από τα τηλεοπτικά προγράμματα των κατ’ εξοχήν
πράσινων καναλιών, πολλές σειρές προσπαθούν να παρουσιάσουν περιβαλλοντικά
θέματα απευθυνόμενες σε παιδιά. Μερικά παραδείγματα είναι οι σειρές “Stuff
Happens”, “Sesame Street” και “The Simpsons”. Θα πρέπει όμως, να αναφερθεί
ότι αρκετές προσπάθειες αποτυγχάνουν λόγω οικονομικών προβλημάτων.
Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός, ότι το παγκόσμιο δίκτυο BBC έχει εντάξει
στο σύνολο των προγραμμάτων του αρκετά οικολογικά προγράμματα και επιτελεί
περιβαλλοντικό έργο και εκτός τηλεοπτικής οθόνης. Σε μια προσπάθεια μεταφοράς
οικολογικών μηνυμάτων, το δίκτυο εφαρμόζει πρακτικές οικολογικής ενημέρωσης
σε σχολεία της Αγγλίας, φέρνοντας τα παιδιά σε επαφή με διάφορες οικολογικές
έννοιες, όπως για παράδειγμα η ανακύκλωση. Το BBC είναι ένα από τα ελάχιστα
δίκτυα που παρουσιάζει ένθετα και αναφορές για τη σημασία του περιβάλλοντος
στις διεθνείς σχέσεις.
Στις Σκανδιναβικές χώρες αρκετά κανάλια προβάλλουν καθαρά ενημερωτικές
και χρηστικές εκπομπές για ενημέρωση του κοινού για θέματα όπως το οικολογικό
μαγείρεμα, η οικολογική διαμόρφωση του σπιτιού, η διαχείριση άχρηστων υλικών και
η οικολογική μετακίνηση. Είναι γεγονός, πάντως, ότι σε αρκετές περιπτώσεις, η αύξηση
της τηλεθέασης επιτυγχάνεται με οικολογικά reality, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται
να επιβιώσουν με καθαρά οικολογικό τρόπο. Επίσης, υψηλή τηλεθέαση αποσπούν
δελτία ειδήσεων και δημοσιογραφικές εκπομπές που αποκαλύπτουν σκάνδαλα
για εταιρείες που μολύνουν το περιβάλλον ή εξάγουν μεταλλαγμένα τρόφιμα.
Πέραν της τηλεόρασης και τα υπόλοιπα σύγχρονα Μ.Μ.Ε. αφιερώνουν ένα σημαντικό
μέρος των μηνυμάτων τους σε περιβαλλοντικά θέματα. Εκπομπές με “πράσινο”
περιεχόμενο συναντά κανείς εδώ και δεκαετίες σε τοπικούς κυρίως, αλλά και σε
πανεθνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ενίοτε μάλιστα οι ραδιοφωνικές συχνότητες
χρησιμοποιούνται για την προώθηση προς επίλυση τοπικών περιβαλλοντικών
προβλημάτων, ενώ το ραδιόφωνο, όπως βέβαια και άλλα είδη Μ.Μ.Ε., λειτουργεί
ως χορηγός επικοινωνίας, ενίοτε και ως διοργανωτής μεγάλων περιβαλλοντικών
εκδηλώσεων και φεστιβάλ.
Σχεδόν όλες οι εφημερίδες διαθέτουν ειδικές στήλες, σελίδες, αλλά και ένθετα
με θέματα που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με το περιβάλλον. Εξάλλου ένας
μεγάλος αριθμός εντύπων σε διάφορες χώρες έχουν αποκλειστικά “πράσινο”
περιεχόμενο. Εκτός από τους δημοσιογράφους περιβάλλοντος, με τα έντυπα αυτά
συνεργάζεται ένας μεγάλος αριθμός ειδικών επιστημόνων, ακτιβιστών και ατόμων
με ευαισθησίες στα θέματα περιβάλλοντος.
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Με την ανάπτυξη του διαδικτύου, έχει δημιουργηθεί τεράστιος αριθμός
δημοσιογραφικού χαρακτήρα ιστοσελίδων, blogs και ηλεκτρονικών εφημερίδων
με αποκλειστικό αντικείμενο ενασχόλησης ζητήματα που αφορούν στο περιβάλλον.
Στόχος των Μέσων αυτών δεν είναι μόνο η πολυσχιδής ενημέρωση, αλλά και ο
εντοπισμός περιβαλλοντικών προβλημάτων με ταυτόχρονη προσπάθεια για επίλυσή
τους. Μέσα από το διαδίκτυο αρχίζουν εκστρατείες για προστασία της άγριας φύσης,
του οικοσυστήματος και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα. Ένεκα του λαϊκού
χαρακτήρα και της υψηλής διαδραστικότητας του διαδικτύου στα θέματα αυτά,
η συμμετοχή του απλού πολίτη είναι αισθητά αναβαθμισμένη.

Κλιματική αλλαγή και δημοσιογραφία

Με απλά λόγια:
Με τον όρο κλιματική αλλαγή εννοούμε τη μακροπρόθεσμη (σε χρονική κλίμακα
με εύρος της τάξης δεκαετιών μέχρι και εκατομμυρίων χρόνων) μεταβολή
στη στατιστική κατανομή των καιρικών μοτίβων. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να
αναφέρεται στην αλλαγή των καιρικών συνθηκών σε παγκόσμια κλίμακα ή στη
συχνότητα εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων.
Η κλιματική αλλαγή προκαλείται από διάφορους παράγοντες, όπως οι διακυμάνσεις
στην ηλιακή ακτινοβολία που απορροφάται από τη Γη, από τις κινήσεις των τεκτονικών
πλακών, τις εκρήξεις των ηφαιστείων και άλλες ζωτικές διεργασίες του οικοσυστήματος
του πλανήτη μας. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι ανθρώπινες δραστηριότητες
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις πρόσφατες ραγδαίες κλιματικές αλλαγές,
οι οποίες είναι ευρέως γνωστές με τον όρο Παγκόσμια Υπερθέρμανση του πλανήτη
Γη (Global Warming).
Στο παρόν στάδιο, η επιστημονική κοινότητα προσπαθεί να κατανοήσει και να προβλέψει
την εξέλιξη του κλιματικού συστήματος του πλανήτη, βασιζόμενη πάνω σε παρατηρήσεις
και θεωρητικά μοντέλα. Με τη χρήση αυτών των θεωρητικών μοντέλων, τα οποία
βασίζονται πάνω στις Φυσικές Επιστήμες, οι επιστήμονες προσπαθούν να συνδέσουν
τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί για το κλίμα στο παρελθόν με μελλοντικές
προβλέψεις, λαμβάνοντας υπόψη τις αιτίες και τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής.
Ως βασική αιτία της Παγκόσμιας Υπερθέρμανσης θεωρείται το φαινόμενο του
θερμοκηπίου, το οποίο κατέχει τη μερίδα του λέοντος στα σχετικά δημοσιογραφικά
ρεπορτάζ. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι η ιδιότητα που έχει η ατμόσφαιρα ενός
πλανήτη να συγκρατεί θερμότητα, με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας στην
επιφάνειά του. Το φαινόμενο, ως τέτοιο, είναι απαραίτητο προκειμένου ο πλανήτης μας
να είναι κατοικήσιμος, αφού χωρίς την ύπαρξή του η θερμοκρασία της επιφάνειας της
Γης θα ήταν σε παγκόσμια και ετήσια βάση περίπου στους -18°C. Το πρόβλημα εστιάζεται
στη σημαντική ενίσχυση του φαινομένου, εξαιτίας ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.
Σύμφωνα με τον μηχανισμό του φαινομένου, το 26% της εισερχόμενης ηλιακής
ακτινοβολίας που δέχεται η Γη ανακλάται προς το διάστημα (λόγω της σύστασης
της ατμόσφαιρας και των νεφών που υπάρχουν σε αυτή, αλλά και από την ίδια την
επιφάνεια του πλανήτη), ενώ το υπόλοιπο 74% της εισερχόμενης ακτινοβολίας
απορροφάται από το σύστημα Γης – ατμόσφαιρας. Κατά κύριο λόγο, η ικανότητα
απορρόφησης οφείλεται στην ατμόσφαιρα, συμπεριλαμβανομένου και του στρώματος
του όζοντος, στη στρατόσφαιρα (32%), στα νέφη (3%), στην επιφάνεια της Γης και
στους ωκεανούς (51%). Επιπλέον, η ίδια η Γη εκπέμπει θερμική ακτινοβολία λόγω της
θερμοκρασίας της, η οποία αντιστοιχεί σε μεγαλύτερα μήκη κύματος σε σχέση με την
ακτινοβολία που εκπέμπει ο Ήλιος. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ιδιότητα
που έχει η γήινη ατμόσφαιρα να απορροφά ακτινοβολίες μεγάλου μήκους κύματος,
καθιστά την ατμόσφαιρα της Γης μια δευτερεύουσα πηγή θερμικής ακτινοβολίας.
Το αποτέλεσμα του μηχανισμού αυτού είναι η αύξηση της μέσης επιφανειακής
θερμοκρασίας της Γης (Σκαμνάκης Α., Κεντερελίδου Κ., Γαλατσοπούλου Φ. 2016).
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Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει κανείς μελετώντας τον μηχανισμό του φαινομένου
του θερμοκηπίου, είναι ότι η εύρυθμη λειτουργία του εξαρτάται από τη συγκέντρωση
των αερίων που συνθέτουν τη γήινη ατμόσφαιρα (ευρύτερα γνωστά ως αέρια
θερμοκηπίου) και σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι που υπεισέρχεται ο παράγοντας
των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Η παραγωγή ενέργειας συνεισφέρει κατά 74%
στη συγκέντρωση αερίων, ενώ το υπόλοιπο 26% οφείλεται στη διάσπαση γεωργικών
υποπροϊόντων (12,5%), στην καύση της βιομάζας (10%) και στη διάσπαση στερεών
αποβλήτων (3,5%). Τα κύρια αέρια θερμοκηπίου είναι οι υδρατμοί (εμφανίζονται στην
ατμόσφαιρα με τη μορφή νεφώσεων), το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο
(CH4), το νιτρώδες οξείδιο (Ν2Ο), οι χλωροφθοράνθρακες (CFC’s), ο μαύρος
άνθρακας (καπνός) και το όζον (Ο3).
Τη μεγαλύτερη ευθύνη για την ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου φέρει
το αέριο CO2, λόγω κυρίως της μακροβιότητάς του (από τη στιγμή που τα αποθέματα
του CO2 στην ατμόσφαιρα ανανεώνονται συνεχώς, μπορεί να παραμένει στην
ατμόσφαιρα από 100 μέχρι και 1000 χρόνια). Έχει διαπιστωθεί και αποδειχθεί ότι
η θερμοκρασία του κλίματος είναι άμεση συνάρτηση της συγκέντρωσης του CO2 στην
ατμόσφαιρα. Η σημερινή συγκέντρωση του CO2 ανέρχεται στα 400 ppm (parts per
million), δηλαδή κάθε 1000000 μέρη ατμοσφαιρικού αέρα τα 400 είναι μέρη CO2.
Συγκρίνοντας αυτό τον αριθμό με την αντίστοιχη συγκέντρωση το 1900, η οποία
υπολογίστηκε στα 295 ppm, καταλαβαίνει κανείς την ανθρώπινη συνεισφορά στη
συγκέντρωση του CO2. Αυτή η συνεισφορά οφείλεται κυρίως στις καύσεις των
ορυκτών καυσίμων (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο), στην κοπή των δασών
(μέρος της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης που συντελείται στα δέντρα είναι
η απορρόφηση CO2) και στην εκχέρσωση της γης για δημιουργία βοσκοτόπων.
Με την αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 παρατηρείται αύξηση της θερμοκρασίας
στην επιφάνεια της Γης. Αυτό συνεπάγεται το λιώσιμο των πάγων που καλύπτουν
τεράστιες εκτάσεις ξηράς στους πόλους, γεγονός που με τη σειρά του επιφέρει
αύξηση της στάθμης της θάλασσας (ο σημερινός ρυθμός είναι 3 mm ανά έτος και
συνεχώς αυξάνεται) με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα (διάβρωση ακτών και όχθων
των ποταμών, βύθιση πόλεων με υψόμετρο κοντινό σε αυτό της θάλασσας, κ.λπ.).
Οι αλυσιδωτές όμως, συνέπειες είναι ακόμη χειρότερες. Επειδή ο πάγος παρουσιάζει
πολύ ψηλή αντανακλαστικότητα (90%), το εκτεταμένο λιώσιμο συνεπάγεται και μείωση
της ποσότητας της ηλιακής ακτινοβολίας που ανακλάται προς την ατμόσφαιρα, με
αποτέλεσμα αυτή να παγιδεύεται στην επιφάνεια της Γης και να αυξάνεται ακόμα
περισσότερο η θερμοκρασία. Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση των υδρατμών, οι
οποίοι είναι ένα ισχυρό μέσο εντατικοποίησης του φαινομένου του θερμοκηπίου
(σε φυσιολογικές συγκεντρώσεις δεν προκαλούν ενίσχυση του φαινομένου λόγω
της βραχυβιότητάς τους). Επιπλέον, με το λιώσιμο των πάγων απελευθερώνονται και
αποθέματα CO2 που βρίσκονται παγιδευμένα για αιώνες κάτω από τους πάγους.
Υπάρχει ακόμα μια αρνητική πτυχή του προβλήματος: Οι αυξημένες συγκεντρώσεις του
CO2 διαλύονται μέσω της βροχής, δημιουργώντας ένα όξινο διάλυμα που καταλήγει σε
μεγάλες ποσότητες στη θάλασσα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο των κοραλλιών,
τα οποία, εκτός του ότι φιλτράρουν το θαλασσινό νερό, παρέχουν προστασία και τροφή
σε ένα μεγάλο αριθμό θαλάσσιων οργανισμών και μικροοργανισμών. Συνεπώς,
η αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 στην ατμόσφαιρα συνδέεται και με τη
διαταραχή της τροφικής αλυσίδας των ωκεανών.
Οι συνέπειες της παγκόσμιας υπερθέρμανσης έχουν ήδη ξεκινήσει να γίνονται ορατές.
Με μόνο 0,75 C* αύξηση στη μέση θερμοκρασία του κλίματος, έχει παρατηρηθεί
αυξημένη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων μέσα στην τελευταία πενταετία.
Όπως είναι φυσικό, αυτά τα ακραία φαινόμενα οδηγούν συνήθως σε οικονομική
καταστροφή λόγω του τεράστιου κόστους αποκατάστασης των υλικών ζημιών και
καταβολής αποζημιώσεων στους παθόντες. Άλλες αλυσιδωτές συνέπειες από την
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κλιματική αλλαγή θα περιλαμβάνουν την έλλειψη τροφής και πόσιμου νερού, την
έξαρση επιδημιών και πανδημιών και την εμφάνιση των λεγόμενων περιβαλλοντικών
προσφύγων. Οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών θα οδηγήσουν στην κατάρρευση των
τοπικών κοινωνιών, με πιθανό το ενδεχόμενο εμφάνισης βίας και συγκρούσεων.
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι τα Μ.Μ.Ε. επηρεάζουν την κοινή γνώμη όσον αφορά στο
θέμα της κλιματικής αλλαγής, εμπεδώνοντας στο ευρύ κοινό τα επιστημονικά τεκμήρια,
σύμφωνα με τα οποία η άνοδος της θερμοκρασίας σε παγκόσμια κλίμακα οφείλεται
στις αυξημένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που παράγονται από ανθρωπογενείς
δραστηριότητες. Ας σημειωθεί ότι η προβολή του προβλήματος από τα Μ.Μ.Ε.
στη δεκαετία του 1990, οδήγησε στην πραγματοποίηση διαδοχικών συνεδρίων και
συναντήσεων κορυφής σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Η δημοσιογραφική κάλυψη
του θέματος έχει αποτελέσει αντικείμενο μελετών στις αγγλόφωνες κυρίως χώρες,
όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με τα
πορίσματα των μελετών αυτών φαίνεται ότι, ιδιαίτερα στον Τύπο των χωρών αυτών,
έχουν υποβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό τα ευρήματα της επιστημονικής κοινότητας
σχετικά με την κλιματική αλλαγή όπως αυτά έχουν κατοχυρωθεί στις κατά καιρούς
Εκθέσεις Αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), παρά το γεγονός ότι υπάρχει
μια καθολική ομοφωνία της κοινότητας για τις επιπτώσεις του φαινομένου του
θερμοκηπίου στην κλιματική αλλαγή.
Τα Μ.Μ.Ε. συχνά στοχοποιούνται από την επιστημονική κοινότητα λόγω των
παρανοήσεων που κατά την άποψή της καλλιεργούν στην κοινή γνώμη οι δημοσιογράφοι
αναφορικά με το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Στις Η.Π.Α. ένα σημαντικό μέρος του
κοινού έχει εσφαλμένη κατανόηση για το θέμα της παγκόσμιας υπερθέρμανσης,
συνδέοντάς το με τη γενικότερη μόλυνση του πλανήτη και την εκλέπτυνση του
στρώματος του όζοντος στην ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες,
η ελλιπής κατανόηση της επιστήμης της κλιματικής αλλαγής από τους περιβαλλοντικούς
δημοσιογράφους οδηγεί σε τρία βασικά προβλήματα: Πρώτον, η πραγματικότητα
παραποιείται λόγω επιστημονικών λαθών. Δεύτερον, η δημοσιογραφική κάλυψη
επικεντρώνεται σε ιστορίες που εμπεριέχουν το στοιχείο του ανθρώπινου δράματος
παρά στο επιστημονικό περιεχόμενο. Και τρίτον, οι δημοσιογράφοι εμμένουν στη
μη ισορροπημένη κάλυψη των περιβαλλοντικών θεμάτων. Για παράδειγμα, σύμφωνα
πάντα με τη επιστημονική κοινότητα, η κάλυψη ενός πολιτικού γεγονότος μέσω του
πολιτικού ρεπορτάζ είναι συνήθως δίκαιη και αντικειμενική, ενώ στην περίπτωση του
περιβαλλοντικού ρεπορτάζ δεν εξετάζεται καν το στοιχείο της αντικειμενικότητας.
Επιπλέον, είναι συχνό φαινόμενο να δίδεται ίσος δημοσιογραφικός χρόνος για την
προβολή κάποιων ακραίων απορριπτικών απόψεων σε αντιπαραβολή με τις καθολικά
αποδεκτές απόψεις μιας ολόκληρης επιστημονικής κοινότητας.
Βασικό καθήκον των περιβαλλοντικών δημοσιογράφων είναι να αναφέρουν γεγονότα
χωρίς επιστημονικές παρερμηνείες, παρανοήσεις και λάθη. Οι ειδικοί επί του
περιβάλλοντος επιστήμονες θεωρούν ότι αντί αυτού, οι δημοσιογράφοι προβαίνουν σε
αντιδεοντολογικές ενέργειες, προσπαθώντας να κάνουν τα ρεπορτάζ πιο ελκυστικά και
περιγραφικά, αναφέροντας όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά και τα συναισθήματα του κοινού
για τους κινδύνους που επιφέρει η κλιματική αλλαγή. Τέλος, η δημοσιογραφική κάλυψη
της κλιματικής αλλαγής προάγει μια γλώσσα που καλλιεργεί τον επικείμενο τρόμο
που θα επέλθει λόγω των συνεπειών του φαινομένου, χωρίς όμως να προτείνει ένα
πλαίσιο δράσης για αντιμετώπιση του προβλήματος.
Στον αντίποδα, πολλοί δημοσιογράφοι έχουν κατηγορηθεί ότι λειτουργούν ως οικολόγοι
παρά ως δημοσιογράφοι, κάτι που εμποδίζει την αντικειμενικότητα του ρεπορτάζ.
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Εναλλακτικές μορφές ενέργειας
και δημοσιογραφία

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ικανοποίηση
των αναγκών του. Η πρώτιστη και θεμελιώδης ανάγκη του ανθρώπου είναι
η εξασφάλιση πηγών ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Όλες
οι τεχνολογικές ευρεσιτεχνίες που εφαρμόζονται για την παραγωγή ηλεκτρισμού
βασίζονται σε έναν βασικό νόμο της Φυσικής, τον νόμο της ηλεκτρομαγνητικής
επαγωγής, σύμφωνα με τον οποίο η μεταβολή της μαγνητικής ροής σε μια αγώγιμη
διάταξη επάγει ηλεκτρική τάση –άρα και ηλεκτρικό ρεύμα– στα άκρα μιας διάταξης
αυτής. Η μεταβολή της μαγνητικής ροής επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους, με
βασικότερο εξ αυτών την περιστροφή ενός αγώγιμου πλαισίου (που επιτυγχάνεται
μέσω στροβίλου) εντός μαγνητικού πεδίου. Η ταχύτητα περιστροφής και ο αριθμός
των σπειρών ενός τέτοιου πλαισίου διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην τιμή της
ηλεκτρικής τάσης.
Η βασική πηγή ενέργειας της ανθρωπότητας είναι τα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή
ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η επεξεργασία των ορυκτών αυτών
οδηγεί στην παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, καθώς επίσης και στην
παραγωγή καυσίμων για τα μέσα μεταφοράς. Υπάρχουν δύο μεγάλα προβλήματα με
αυτή τη μορφή ενέργειας. Το πρώτο είναι το θέμα των επιζήμιων περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, αφού κατά τη διαδικασία παραγωγής της ενέργειας εκλύονται σημαντικές
ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να ενισχύεται
το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το δεύτερο ζήτημα είναι η εξαντλησιμότητα των
αποθεμάτων των ορυκτών καυσίμων. Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους υπολογισμούς
τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου θα εξαντληθούν εντός των επόμενων
δεκαετιών, ενώ τα αποθέματα άνθρακα αναμένεται να εξαντληθούν εντός των
επόμενων εκατονταετιών.
Υπό το φως των πιο πάνω, ο άνθρωπος έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στην αναζήτηση
εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Εδώ και μερικές δεκαετίες χρησιμοποιούνται δύο
εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Πρόκειται για την πυρηνική ενέργεια και τις λεγόμενες
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.). Η πυρηνική ενέργεια βασίζει τη λειτουργία της
στις πυρηνικές χημικές αντιδράσεις που συντελούνται στους πυρήνες ραδιενεργών
στοιχείων, όπως το ουράνιο, κατά τις οποίες εκλύονται σημαντικά ποσά θερμότητας. Στις
εγκαταστάσεις ενός πυρηνικού αντιδραστήρα η θερμότητα αυτή χρησιμοποιείται για τη
μετατροπή κρύου νερού σε θερμούς ατμούς, οι οποίοι με τη σειρά τους περιστρέφουν
έναν ατμοστρόβιλο και παράγεται ηλεκτρική ενέργεια. Στη συνέχεια οι ατμοί ψύχονται,
υγροποιούνται και επιστρέφουν στην αρχική φάση της διαδικασίας, δημιουργώντας
έτσι ένα κλειστό κύκλο που συνεχίζεται μέχρι εξαντλήσεως του ραδιενεργού υλικού.
Το σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι δεν εκλύεται αέριο CO2 προς το
περιβάλλον. Εντούτοις, υπάρχει δυσκολία στη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων και
η πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος με τεράστιες οικολογικές επιπτώσεις (Chernobyl,
Fukushima) είναι πάντα υπαρκτή.
Η δεύτερη εναλλακτική μορφή ενέργειας είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Οι Α.Π.Ε. είναι ανανεώσιμοι και όχι εξαντλήσιμοι φυσικοί πόροι, οι οποίοι
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και για την
παραγωγή καυσίμων οχημάτων, με ήπιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις χωρίς έκλυση
αερίου CO2 προς το περιβάλλον. Επιπλέον, είναι διεσπαρμένες σε διάφορες χώρες και
τοποθεσίες και χρησιμοποιούνται τοπικά σε μικρότερες ή μεγαλύτερες εγκαταστάσεις.
Οι Α.Π.Ε. περιλαμβάνουν την ηλιακή ενέργεια, την αιολική ενέργεια, την υδροδυναμική
ενέργεια, τη βιομάζα, τη γεωθερμία και την ενέργεια των θαλασσών.
Η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισμού στα φωτοβολταϊκά
και ηλιοθερμικά συστήματα. Οι φωτοβολταϊκές πλάκες αποτελούνται από φύλλα
ημιαγωγού (συνήθως πυρίτιο) μέσα στα οποία διεγείρονται και μετακινούνται
ηλεκτρόνια όταν το υλικό απορροφά την ενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας.
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Τα ηλιοθερμικά συστήματα αποτελούνται από κοίλα κάτοπτρα, τα οποία συλλέγουν
και συγκεντρώνουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ένα ρευστό. Το αποτέλεσμα
είναι η θέρμανση του ρευστού και μετατροπή του σε θερμούς ατμούς, οι οποίοι
περιστρέφουν έναν ατμοστρόβιλο παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια. Επιπλέον,
η χρήση των ηλιακών θερμοσίφωνων για θέρμανση νερού είναι ευρέως διαδεδομένη
εδώ και μερικές δεκαετίες. Άλλες χρήσεις της ηλιακής ενέργειας περιλαμβάνουν
την ξήρανση αγροτικών προϊόντων, την αφαλάτωση θαλασσινού νερού, την ηλιακή
απολύμανση νερού και το ηλιακό μαγείρεμα φαγητών.
Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί και την γενεσιουργό αιτία της αιολικής ενέργειας.
Η ικανότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας διαφέρει για κάθε υλικό, με
αποτέλεσμα να υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας του αέρα πάνω από την επιφάνεια
της θάλασσας και του αέρα πάνω από τη στεριά. Το γεγονός αυτό προκαλεί
μετακίνηση αέριων μαζών και τη δημιουργία ανέμων, οι οποίοι περιστρέφουν
μια ανεμογεννήτρια που παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Άλλες χρήσεις της αιολικής
ενέργειας είναι η άντληση νερού και η άλεση σιτηρών (ανεμόμυλοι), ενώ παλαιότερα
χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή μηχανικής ενέργειας (π.χ. κίνηση πλοίων).
Η υδροδυναμική ενέργεια, η οποία παρουσιάζει πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης
(80% - 90%), χρησιμοποιεί έναν ταμιευτήρα νερού (συνήθως ένα φράγμα) από τον
οποίο απελευθερώνεται νερό από κάποιο υψόμετρο. Η ορμή του νερού προκαλεί
την περιστροφή ενός υδροστροβίλου, με αποτέλεσμα την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας. Παράλληλα, το νερό συνεχίζει την πορεία του και χρησιμοποιείται
για σκοπούς ύδρευσης και άρδευσης.
Η βιομάζα αποτελείται από ύλη βιολογικής προέλευσης, όπως το ξύλο και τα
παράγωγά του, τα απόβλητα βιομηχανικών τροφίμων και το οργανικό μέρος των
οικιακών στερεών αποβλήτων. Η παραγωγή της βιομάζας ξεκινά με τη φωτοσύνθεση
σε δέντρα και φυτά, μια διεργασία με την οποία οι ανόργανες ενώσεις μετατρέπονται
σε οργανικές. Συνεπώς, η ηλιακή ενέργεια που είναι απαραίτητη για τη φωτοσύνθεση
αποτελεί και πάλι την εκκίνηση της αλυσιδωτής διαδικασίας. Η βιομάζα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της άμεσης
καύσης της. Επιπλέον, τα φυτικά έλαια και τα γεωργικά προϊόντα που είναι πλούσια σε
άμυλο και σάκχαρα μπορούν να μετατραπούν σε οινόπνευμα, το οποίο αποτελεί ένα
άριστο υποκατάστατο της βενζίνης και συνεπώς χρησιμοποιείται ως καύσιμο οχημάτων.
Η γεωθερμία είναι μια μορφή ενέργειας που στηρίζεται στο γεγονός ότι υπάρχει
αποθηκευμένη θερμότητα στο εσωτερικό της Γης, λόγω της αυξανόμενης
θερμοκρασίας με το βάθος (περίπου 25 C* ανά χιλιόμετρο κοντά στην επιφάνεια)
ή λόγω των διασπάσεων των φυσικών ραδιενεργών στοιχείων. Μέσω άντλησης θερμού
νερού ή ατμών υψηλής πίεσης από το υπέδαφος είναι δυνατή η κίνηση ατμοστροβίλων
που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Επιπλέον, το εσωτερικό της Γης χρησιμοποιείται σαν
δεξαμενή ανταλλαγής θερμότητας (κάτι αντίστοιχο με τον συμπιεστή των συσκευών
κλιματισμού), κάτι που χρησιμεύει στην ψύξη και θέρμανση κτηρίων.
Η ενέργεια των θαλασσών μπορεί να έχει τέσσερεις διαφορετικές μορφές,
οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η απλούστερη
μορφή εκμεταλλεύεται τα υποθαλάσσια ρεύματα για κίνηση υδροστροβίλων.
Μια δεύτερη μορφή είναι η εκμετάλλευση της μηχανικής ενέργειας των κυμάτων
που θέτουν σε κίνηση υδραυλικούς κυλίνδρους, η οποίοι με τη σειρά τους κινούν μία
ηλεκτρογεννήτρια (τεχνολογία pelamis). Η τρίτη μορφή αφορά στην εκμετάλλευση
του φυσικού φαινομένου της παλίρροιας. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου
πλημμυρίζει ένας ταμιευτήρας νερού και αφού υποχωρήσει το φαινόμενο ανοίγουν
καταπακτές στο κάτω μέρος του ταμιευτήρα. Το νερό που εξέρχεται με ορμή
από τον ταμιευτήρα περιστρέφει υδροστρόβιλο που παράγει ηλεκτρική ενέργεια.
Τέλος, η τέταρτη μορφή θαλάσσιας ενέργειας σχετίζεται με τη θερμική ενέργεια που
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αποθηκεύεται στους ωκεανούς, λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας που παρατηρείται
ανάμεσα στην επιφάνεια και σε βάθος 500 – 800 μέτρα, σε συγκεκριμένα σημεία των
ωκεανών (η διαφορά θερμοκρασίας μπορεί να φτάσει μέχρι τους 20°C).
Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη χρήση των Α.Π.Ε. είναι πολύ ήπιες, συγκριτικά
με τις αντίστοιχες επιπτώσεις από τη χρήση ορυκτών καυσίμων και πυρηνικής
ενέργειας. Τα κράτη που προχωρούν στην κατασκευή μεγάλων υδροηλεκτρικών
έργων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αρμονική ένταξη των εγκαταστάσεων στον
χώρο, για αποφυγή οπτικής ρύπανσης και της δυσμενούς επίδρασης στη χλωρίδα και
πανίδα της περιοχής. Γενικότερα, πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα για αποφυγή της
διαταραχής του οικοσυστήματος στην ευρύτερη περιοχή μεγάλων υδροηλεκτρικών
έργων. Κατά τη χρήση της γεωθερμίας υπάρχει πιθανότητα έκλυσης διαφόρων
ρύπων που εμπεριέχονται στα γεωθερμικά ρευστά, με αποτέλεσμα την πρόκληση
θερμικής ρύπανσης. Τέλος, κατά την καύση της βιομάζας είναι πιθανή η έκλυση
διαφόρων αέριων ρύπων, όπως οξείδια θείου και αζώτου και αέρια σωματίδια.
Ταυτόχρονα, όμως, τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από τη χρήση των Α.Π.Ε.
είναι πολύ σημαντικά. Η δημιουργία νέων μικρών και μεγάλων επενδύσεων,
σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν υπάρχουν άλλες αναπτυξιακές δυνατότητες,
οδηγούν σε δημιουργία εισοδημάτων σε μικρούς και μεγάλους επενδυτές.
Αλυσιδωτά, αυξάνονται τα φορολογητέα εισοδήματα και μειώνονται τόσο οι δαπάνες
συναλλάγματος για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, όσο και οι εθνικές δαπάνες για
αυξημένες εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται νέες
θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για εξειδικευμένους επιστήμονες.
Τέλος, εμφανίζονται δυνατότητες ανάπτυξης της ενεργειακής γεωργίας εκεί όπου
οι παραδοσιακές αγροτικές καλλιέργειες δεν είναι πλέον βιώσιμες.
Από άποψης δημοσιογραφικής προσέγγισης, ο στόχος ενός περιβαλλοντικού
ρεπόρτερ θα πρέπει να είναι η δημιουργία μιας αποκρυσταλλωμένης, σφαιρικής και
ολοκληρωμένης άποψης για τα ζητήματα αυτά στο ευρύ κοινό. Αυτό θα επιτευχθεί
μέσω μιας ολιστικής και πολυπαραμετρικής προσέγγισης για την κάλυψη ενός
τέτοιου θέματος που παρουσιάζει επιστημονική, περιβαλλοντική, πολιτική, οικονομική
και κοινωνική διάσταση. Η εξασφάλιση πληροφοριών από αξιόπιστες, έγκυρες και
επιστημονικά καταρτισμένες πηγές θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για μια ακριβή
και πειστική δημοσιογραφική κάλυψη. Κομβικό σημείο αναφοράς, στο οποίο
ο δημοσιογράφος περιβάλλοντος πρέπει να εστιάσει την προσοχή του, είναι
τα οικονομικά οφέλη και κίνητρα για τα κράτη και τους επενδυτές σε αντιπαραβολή
με το μακροπρόθεσμο κόστος της μη υλοποίησης των έργων, που συμβάλλει στην
όλο και αυξανόμενη ρύπανση. Σε μια σύγκριση των Α.Π.Ε. με τα ορυκτά καύσιμα
και την πυρηνική ενέργεια, τα οφέλη είναι πολύ περισσότερα, ενώ ταυτόχρονα
οι επιπτώσεις είναι πολύ πιο ήπιες για το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η δημιουργία
θέσεων εργασίας και εισοδημάτων αποτελεί το πλέον κατάλληλο κίνητρο υλοποίησης
έργων για Α.Π.Ε., τα οποία με τη σειρά τους έχουν θετική επίδραση και σε άλλες
δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας. Τέλος, θα πρέπει το κοινό να ενημερωθεί
για τις διεθνείς και εθνικές πολιτικές για τη χρήση των Α.Π.Ε., όπως αυτές
διαμορφώνονται με βάση τις υπάρχουσες νομοθεσίες, κανονισμούς και οδηγίες.
Η εμπέδωση της αντίληψης ότι οι Α.Π.Ε. είναι, προς το παρόν, η μοναδική διέξοδος
στο πρόβλημα της επίλυσης του προβλήματος της κάλυψης των ανθρωπίνων
ενεργειακών αναγκών, είναι ουσιώδης.
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Ανάπτυξη και περιβάλλον

Ο όρος «ανάπτυξη» εμφανίζεται στην οικονομική βιβλιογραφία μετά το τέλος του
Β΄ παγκοσμίου πολέμου. Στη δεκαετία του 1950 παρατηρήθηκε μια ανάπτυξη των
οικονομιών μέσω διαδικασιών που είτε δεν λάμβαναν υπόψη είτε δεν όριζαν με σαφήνεια
ευρύτερες κοινωνικές και πολιτιστικές παραμέτρους, ούτε και την περιβαλλοντική
διάσταση. Ταυτόχρονα, κρίθηκε απαραίτητη η εκβιομηχάνιση ως προαπαιτούμενο
της οικονομικής προόδου, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το περιβαλλοντικό
και ανθρώπινο κόστος.
Στη σημερινή πραγματικότητα, η ανάπτυξη ταυτίζεται με την αύξηση του ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος (Α.Ε.Π.). Το Α.Ε.Π. είναι ένας χρήσιμος ποσοτικός δείκτης,
ο οποίος όμως δεν μας επιτρέπει να αντιληφθούμε τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές
παραμέτρους που επηρεάζουν την αναπτυξιακή διαδικασία. Για παράδειγμα, δεν
λαμβάνονται υπόψη σημαντικότατα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται στο πλαίσιο
του νοικοκυριού ή προσφέρονται δωρεάν στην κοινωνία. Τέτοια αγαθά και υπηρεσίες
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική, ηθική και πνευματική υπόσταση
και ανάπτυξη του σύγχρονου ανθρώπου. Φυσικά, το Α.Ε.Π. ως δείκτης δεν λαμβάνει
υπόψη τον τρόπο που υλοποιούνται οι μετρήσιμες παραγωγικές δραστηριότητες και
συνεπώς αγνοούνται οι επιπτώσεις αυτών των δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, την
οικογένεια και ην κοινωνική δομή. Και αν αναλογιστεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο
κατανέμονται τα παραγόμενα προϊόντα, είναι εύκολο να αντιληφθεί την κλιμάκωση
των ανισοτήτων που οδηγούν στην επιδείνωση της φτώχιας.
Μήπως, τελικά, η κοινωνία μας παρουσιάζει τάσεις αυτοκαταστροφής, θυσιάζοντας
τα πάντα στον βωμό της ανάπτυξης και της αύξησης ποσοτικών δεικτών όπως το
Α.Ε.Π.; Η απάντηση δίδεται από την ιστορία του Νησιού του Πάσχα, όπου η υπερβολική
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων οδήγησε στην εξαθλίωση και τελικά στην
αυτοκαταστροφή του πληθυσμού του. Το σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης που πρέπει
να υιοθετηθεί πρέπει να δίνει σαφείς απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: Πώς παράγεται
και πώς κατανέμεται ο υλικός πλούτος; Σε ποιον βαθμό ικανοποιούνται οι ανθρώπινες
ανάγκες; Πώς διατηρείται η δυναμική της οικονομίας σε βάθος χρόνου; Είναι πλέον
σαφές ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην ικανοποίηση των διευρυμένων
ανθρώπινων αναγκών και στην ανάγκη για ανανέωση των πεπερασμένων φυσικών
πόρων. Οι αναπτυξιακές διαδικασίες πρέπει να είναι βιώσιμες και διατηρήσιμες,
όχι μόνο οικονομικά, αλλά και κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Έτσι, στρεφόμαστε
προς το μοντέλο της ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης που στοχεύει στην επέκταση
των ικανοτήτων που διαθέτουν και των ελευθεριών που απολαμβάνουν οι άνθρωποι.
Τα χαρακτηριστικά αυτού του μοντέλου είναι η ισότητα ευκαιριών, η βιωσιμότητα,
παραγωγικότητα και το κυριότερο, η ανθρώπινη αυτενέργεια.
Στη δεκαετία του 1980, όλα αυτά τα ζητήματα απασχόλησαν τη διεθνή πολιτική σκηνή
σε ανώτατο επίπεδο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. συστάθηκε
η Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, η οποία μετά από εργασίες
τριών και πλέον χρόνων εξέδωσε το πόρισμά της στην έκθεση Brundtland (το εν λόγω
ντοκουμέντο φέρει το όνομα της Προέδρου της Επιτροπής) το 1987. Μέσα από την
έκθεση έγινε σαφές ότι ο τρόπος λειτουργίας του οικονομικού συστήματος οδηγεί σε
κοινωνική και περιβαλλοντική υποβάθμιση και τελικά στην καταστροφή. Προτείνεται
το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης, το οποίο βασίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη
και στοχεύει στον περιορισμό των πιέσεων που υφίσταται το περιβάλλον. Βασική
προϋπόθεση για την επιτυχία του μοντέλου είναι η ύπαρξη πολιτικής βούλησης από
τις ισχυρές κυρίως χώρες.
Τρία χρόνια αργότερα, το 1990, συγκροτείται η IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change), η οποία μέσα από την πρώτη Έκθεση Αξιολόγησης παρουσιάζει
αδιάσειστες αποδείξεις για τις επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου στο κλίμα
του πλανήτη. Η συνειδητοποίηση της πραγματικής προέλευσης και υπόστασης του
προβλήματος οδήγησε σε συνέδριο του Ο.Η.Ε. για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη,
που πραγματοποιήθηκε το 1992 στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Τα σημαντικότερα ντοκουμέντα
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κεντρικής σημασίας που προέκυψαν από τις διεργασίες του συνεδρίου είναι η Ατζέντα
21 και ένα Πλαίσιο Δράσεων και Αρχών που προωθούν μια κλιματική πολιτική με σκοπό
την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Η σημασία του συνεδρίου του
Ρίο ντε Τζανέιρο επικεντρώνεται στο γεγονός ότι ήταν η πρώτη φορά που θεσπίστηκε
ένα γενικό πλαίσιο αρχών της κλιματικής πολιτικής για μείωση της συγκέντρωσης των
αερίων του θερμοκηπίου, με το βάρος της προσπάθειας να αναλαμβάνουν
οι ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες, που άλλωστε δημιούργησαν το πρόβλημα.
Οι βασικότερες αρχές της Σύμβασης – Πλαίσιο ήταν οι ακόλουθες:
> Βιώσιμη ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο σε αρμονία με τη φύση, όπου
τα κράτη θα εκμεταλλεύονται τους πόρους τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα
ότι οι δραστηριότητές τους δεν θα προκαλούν ζημιά στο περιβάλλον άλλων
περιοχών εκτός ορίων της εθνικής τους κυριαρχίας.
> Το μοντέλο ανάπτυξης πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες τόσο της παρούσης,
όσο και των μελλοντικών γενεών, με την περιβαλλοντική προστασία να αποτελεί
συστατικό στοιχείο της αναπτυξιακής διαδικασίας.
> Η εξάλειψη της φτώχιας τίθεται ως προαπαιτούμενο της βιώσιμης ανάπτυξης.
> Επίσης, συμφωνήθηκε η συνεργασία των κρατών για την αποκατάσταση του
οικοσυστήματος και τονίστηκε η ανάγκη για ανάπτυξη εθνικού και διεθνούς
νομικού πλαισίου σχετικά με τις ευθύνες και το κόστος της ευθύνης που θα
έχουν όσοι με τις ενέργειες και αποφάσεις τους επιβαρύνουν το περιβάλλον.
Μέσα από την Ατζέντα 21 έγινε προσπάθεια για καθορισμό συγκεκριμένων μέτρων
που περιλαμβάνει η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης, με υπολογισμό του κόστους
εφαρμογής τους και του ύψους της χρηματοδότησης των διάφορων προγραμμάτων.
Παρουσιάστηκαν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των αναγκαίων αλλαγών και
καθορίστηκε ο ρόλος των πολιτικών και κοινωνικών φορέων. Τέλος, συμφωνήθηκαν
μέτρα για προστασία του περιβάλλοντος και για τη σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι πλούσιες βιομηχανικά χώρες, και κυρίως οι Η.Π.Α.,
άσκησαν πιέσεις και πέτυχαν την αποφυγή αναφοράς σε συγκεκριμένα μέτρα. Κατά
το κλείσιμο του συνεδρίου του 1992 συμφωνήθηκε η οργάνωση ετήσιων συνεδρίων
για την αξιολόγηση της προόδου στην υλοποίηση των στόχων που έθεσε η Σύμβαση –
Πλαίσιο. Το 1ο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο το 1995 και σηματοδότησε
την έναρξη διαπραγματεύσεων, που οδήγησαν στην υπογραφή του Πρωτοκόλλου του
Κιότο το 1998. Η συνθήκη αυτή για προσπάθεια περιορισμού της κλιματικής αλλαγής,
αποτελεί τη σημαντικότερη επιτυχία της διεθνούς κοινότητας μέχρι σήμερα.
Μετά από όλες αυτές τις προσπάθειες η διεθνής κοινότητα κατέληξε στο μοντέλο
της Αειφόρου Ανάπτυξης, ως βάση της σύγχρονης περιβαλλοντικής πολιτικής.
Η αειφόρος ανάπτυξη στηρίζεται πάνω σε τρεις κεντρικούς άξονες:
> Πρώτον, η χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων να μην γίνεται με ρυθμούς
ταχύτερους από τους αντίστοιχους ρυθμούς ανανέωσης των πόρων από τη φύση.
> Δεύτερον, να μην χρησιμοποιούνται οι μη ανανεώσιμοι πόροι με ρυθμούς
ταχύτερους απ’ όσο η τεχνολογία τους υποκαθιστά.
> Τρίτον, να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η ικανότητα αυτοκαθαρισμού των ρύπων
από τα οικοσυστήματα.
Από το 1997 μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκε μια σειρά συναντήσεων κορυφής
για εξέταση της προόδου για υλοποίηση των στόχων του 1992, μέσα από τις
οποίες διαφάνηκε ότι λίγα πράγματα είχαν επιτευχθεί λόγω έλλειψης επαρκούς
χρηματοδότησης. Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε η απουσία πολιτικής βούλησης για
προώθηση συγκεκριμένων μέτρων. Οι πολιτικές ηγεσίες παρουσιάζονται διστακτικές,
σκεπτόμενες το βραχυπρόθεσμο πολιτικό κόστος των μέτρων που θα αλλάξουν
κυρίαρχα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης ή ακόμα, επειδή εξυπηρετούν
ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Έτσι, με την πάροδο του χρόνου έχει εξασθενήσει
η βούληση για διεθνή συνεργασία και ουσιαστικές πρωτοβουλίες.
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Διαμόρφωση Περιβαλλοντικής
Συνείδησης και Μ.Μ.Ε.

Το πιο συνηθισμένο οικολογικό ερώτημα που συχνά τίθεται είναι το εξής: «Τι είδους
κόσμο θα αφήσουμε στα παιδιά μας;». Στην πραγματικότητα, το ανησυχητικό
ερώτημα που έπρεπε να τεθεί είναι: «Σε τι είδους παιδιά θα αφήσουμε τον κόσμο
μας;». Είναι, λοιπόν, ουσιώδης η υιοθέτηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μιας
διαδικασίας διαμόρφωσης ενός παγκόσμιου πληθυσμού που να είναι ενήμερος
και να ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και τα προβλήματά του και ταυτόχρονα να
έχει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τη στάση και τη διάθεση να εργάζεται ατομικά και
συλλογικά για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Προς την κατεύθυνση αυτή,
τα Μ.Μ.Ε. αποτελούν κυρίαρχα εργαλεία διαμόρφωσης περιβαλλοντικής συνείδησης
και έχουν την ευθύνη να προβάλλουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Παράλληλα,
έχουν καθήκον να ασκούν πιέσεις για την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
και να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην εκπαίδευση και πληροφόρηση των
πολιτών, ώστε να υιοθετήσουν πιο «πράσινες» συνήθειες.
Είναι γεγονός ότι το ευρύ κοινό απευθύνεται κατά κύριο λόγο στα Μ.Μ.Ε. για να
ενημερωθεί για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Μια σημαντική μερίδα των Μέσων
Μαζικής Επικοινωνίας δεν αποτελεί απλώς δίαυλο πληροφόρησης, αλλά ασκεί
σημαντική επίδραση σε αυτό που γνωρίζουν, πιστεύουν και αισθάνονται οι πολίτες.
Συνεπώς, ο βαθμός επιρροής των Μέσων στις νοοτροπίες, στάσεις και συμπεριφορές
είναι σημαντικός και επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους. Μερικά παραδείγματα
είναι η δημοσιοποίηση επιστημονικών απόψεων και άρθρων που αφορούν στην
περιβαλλοντική κρίση ή συγκεκριμένα περιβαλλοντικά προβλήματα (π.χ. το φαινόμενο
του θερμοκηπίου), η διάχυση της περιβαλλοντικής πληροφόρησης σε όλα τα στρώματα
του πληθυσμού (με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας και ιδιαίτερα του διαδικτύου) και η
συσχέτιση αυτής της πληροφορίας με την καθημερινή ζωή (λαμβάνοντας υπόψη το
μορφωτικό επίπεδο και τη ψυχολογική διάθεση ανταπόκρισης των δεκτών).
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων και γενικά των μηνυμάτων των Μ.Μ.Ε., περιλαμβάνονται
περιβαλλοντικά δελτία ειδήσεων, οικολογικές διαφημίσεις, ενημερωτικές εκπομπές με
σχετικές συζητήσεις και συνεντεύξεις, καθώς επίσης και εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά
προγράμματα. Διά-μέσου της μεγάλης δημοσιότητας που δίνουν σε οικολογικά
ατυχήματα, έχουν εξωθήσει το κοινό σε κινητοποιήσεις, έχουν βοηθήσει στη
δημιουργία και την ανάπτυξη του περιβαλλοντικού ήθους και με τον τρόπο αυτό
δημιουργούν οικολογική συνείδηση ενδυναμώνοντας το περιβαλλοντικό κίνημα.
Εντούτοις, σύμφωνα με αρκετές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, η εικόνα
που παρουσιάζουν τα περισσότερα Μ.Μ.Ε. απέχει αρκετά από το επιθυμητό.
Η περιβαλλοντική πληροφόρηση που διαχέεται από τα Μ.Μ.Ε. είναι ανεπαρκής
και συνήθως γίνεται αναφορά σε μεμονωμένα συμβάντα, τα οποία προβάλλονται
με επιδερμικό τρόπο. Η επιδίωξη της ακροαματικότητας / αναγνωσιμότητας /
τηλεθέασης και η ύπαρξη άλλων σκοπιμοτήτων (π.χ. η αποσιώπηση γεγονότων που
ενοχλούν τους χορηγούς) εγκλωβίζουν την περιβαλλοντική πληροφόρηση. Πολλοί
δημοσιογράφοι εξαρτώνται από ένα περιορισμένο και θεωρούμενο έγκυρο αριθμό
πηγών, κάτι που εμποδίζει την ανάπτυξη της κριτικής τους άποψης ή περιορίζει
την έκφρασή της. Επιπλέον, σημειώνεται η αδυναμία αρκετών δημοσιογράφων
να τηρήσουν μια ανεξάρτητη στάση που αφορά στις αντιτιθέμενες απόψεις
επί ενός προβλήματος, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ελλείμματα δημοκρατικού
διαλόγου. Μοιραία, ως αποτέλεσμα, το κοινό γίνεται δέκτης μεροληπτικών
πληροφοριών που οδηγούν στη σύγχυση και τον αποπροσανατολισμό.
Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, τα περιβαλλοντικά θέματα θεωρούνται από πολλούς
ήσσονος σημασίας. Δεν θέλουν να αντιληφθούν πως τα περιβαλλοντικά
προβλήματα δεν έχουν σύνορα και πως επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα της δικής
τους ζωής και των παιδιών τους μέσα από τον αέρα που αναπνέουν, το νερό που
πίνουν, τις τροφές που τρώνε, τον χώρο στον οποίο ζουν και αναπτύσσονται. Όσο
και να μην θέλουμε να το παραδεχτούμε, τα περιβαλλοντικά θέματα μας επηρεάζουν
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σημαντικά καθώς επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής μας. Αυτό φαίνεται πρακτικά
τα τελευταία χρόνια από την έξαρση πολλών και σοβαρών ασθενειών σε μικρούς
και μεγάλους, και χρόνιων παθήσεων. Επίσης, παρατηρείται και μέσω των ακραίων
καιρικών φαινομένων που εμφανίζονται συνεχώς όλο και πιο συχνά.
Για να είναι δυνατόν, επομένως να γίνει κατανοητό και να περάσει σε όλους
το μήνυμα πως τα περιβαλλοντικά θέματα μας αφορούν και μας επηρεάζουν
όλους, ανεξάρτητα από οικονομική ευχέρεια, κοινωνική τάξη, χρώμα δέρματος,
φύλο, καταγωγή, ηλικία, κ.λπ., χρειάζεται να πραγματοποιείται συστηματική και
σωστή μετάδοση των μηνυμάτων αυτών. Οι ομάδες που μεταδίδουν τα μηνύματα
επιβάλλεται να πειστούν για τη σπουδαιότητα και την αξία των μηνυμάτων αυτών.
Δυστυχώς στην Κύπρο παρατηρείται το φαινόμενο τα περιβαλλοντικά θέματα
να παραγκωνίζονται από την επικαιρότητα και τη θέση τους να παίρνουν συνεχώς
τα πολιτικά και οικονομικά ζητήματα. Χωρίς όμως υγιείς πολίτες δεν μπορεί
να υπάρξει υγιής κοινωνία και πολιτεία.
Από έρευνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ
των χωρών – μελών της Ε.Ε., γίνεται φανερή η ανάγκη ενημέρωσης για τα
περιβαλλοντικά θέματα στην Κύπρο, καθώς το 57% των ερωτηθέντων Κυπρίων
πολιτών δηλώνει πως εάν είχε περισσότερη ενημέρωση στα θέματα αυτά, θα είχε
πιο οικολογική συμπεριφορά (Eurobarometer, 2011).
Την ανάγκη αυτή επιθυμεί να καλύψει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Rethink που
κύριο στόχο έχει την ενημέρωση του κοινού για το πολύ σοβαρό πρόβλημα της μη
ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ RETHINK
Το πρόγραμμα “Rethink
(Reduce, Reuse, Recycle). Εκστρατεία
ευαισθητοποίησης για τη Μείωση,
Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση
των Αποβλήτων στην Κύπρο”.

Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+
Environment Policy and Governance της Ε.Ε. κατά 42%, ενώ ο συνολικός
προϋπολογισμός είναι €2,181,960. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 34 μήνες.
Ανάδοχος φορέας του προγράμματος είναι το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και εταίροι
η Green Dot Κύπρου, το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Τμήμα Περιβάλλοντος
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και η Fost Plus Βελγίου.
Σκοπός του έργου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη
της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων στην Κύπρο μέσω
μίας εκτεταμένης εκστρατείας ευαισθητοποίησης που εστιάζεται στην αρχή των τριών
R’s: “Reduce, Reuse, Recycle (RRR)”. Το έργο χαρακτηρίζεται ως μεγαλεπήβολο και
ιδιαίτερης σημασίας, καθώς βασικός στόχος του είναι η αλλαγή των αντιλήψεων και των
συνηθειών του κοινού και των ομάδων-στόχων στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων.
Κύριες ομάδες-στόχοι του προγράμματος είναι:
> Οι νεαρές ηλικίες (άτομα από 5 έως 16 χρόνων) που αποτελούν το μέλλον.
> Τα νεαρά ζευγάρια από 22 έως 44 χρόνων, καθώς είναι η κύρια καταναλωτική
ομάδα και επομένως και μια από τις κύριες ομάδες παραγωγής αποβλήτων.
> Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές του
μηνύματος στις νεαρές ηλικίες.
> Η βιομηχανία, καθώς αποτελεί μια ομάδα μεγάλων παραγωγών αποβλήτων.
> Οι μετανάστες (Ευρωπαίοι και τρίτων χωρών), καθώς αποτελούν σημαντικό
μέρος του πληθυσμού της Κύπρου και σε μεγάλο ποσοστό εργάζονται σε
θέσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων (όπως
ξενοδοχεία, εστιατόρια, οικίες, κ.λπ.).
> Οι Τοπικές Αρχές, καθώς μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην προώθηση
και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών μέτρων που θα πρέπει να εφαρμόζονται
στην περιοχή τους.
> Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς αποτελούν το βασικό μέσο για τη σωστή
περιβαλλοντική ενημέρωση του κοινού.
> Τα μέλη του κοινοβουλίου, καθώς έχουν την ευθύνη για τη θέσπιση και προώθηση
της περιβαλλοντικής πολιτικής στη χώρα μας.
Από τα πιο πάνω, γίνεται φανερό πως το διακύβευμα του έργου είναι να μεταδώσει όσο το
δυνατόν καλύτερα σε μεγάλα και επιλεγμένα τμήματα του πληθυσμού, τη σπουδαιότητα
που έχουν οι καθημερινές μας επιλογές στη διαμόρφωση του κόσμου στον οποίο ζούμε.
Στόχος μας είναι να κάνουμε τον καθένα να ξανασκεφθεί το πώς μπορεί να γίνει μέρος της
λύσης παρά μέρος του προβλήματος στα περιβαλλοντικά πράγματα του τόπου.
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Στα πλαίσια του προγράμματος τα μηνύματα της Καμπάνιας Rethink έχουν
μεταδοθεί και συνεχίζουν να μεταδίδονται με τους εξής τρόπους:
> Μέσω της τηλεοπτικής εκπομπής “Σπίτι στη Φύση” που προβάλλεται από το ΡΙΚ
και η οποία δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της καμπάνιας.
> Με τηλεοπτικές διαφημίσεις, ντοκιμαντέρ, πεντάλεπτα φιλμάκια και αναφορές
σε διάφορες πρωινές και μεσημεριανές εκπομπές.
> Με αναφορές σε ραδιοφωνικές εκπομπές και διαφημίσεις.
> Μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος www.rethink.com.cy.
> Μέσω λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Twitter.
> Mέσω διαφημίσεων, άρθρων και ενημερωτικών δελτίων σε έντυπα μέσα
(“Περιβαλλοντικά Νέα από το ΚΥΠΕ”).
> Μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων για μικρούς και μεγάλους, που διανέμονται στο
κοινό σε εκδηλώσεις διάφορων Οργανισμών.
> Με σημαντική παρουσία στα Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της
Green Dot Κύπρου σε Λευκωσία και Λεμεσό.
> Μέσω δράσεων δικτύωσης κυρίως με τις ομάδες-στόχους.

H σελίδα του προγράμματος ‘Rethink’
(Πηγή: www.rethink.com.cy)

Στιγμιότυπα από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις
(Πηγή: www.rethink.com.cy)

Στιγμιότυπα από τα πεντάλεπτα ενημερωτικά φιλμάκια
(Πηγή: www.rethink.com.cy)

Παρουσία σε εκδηλώσεις
(Πηγή: www.rethink.com.cy)
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Διαφημίσεις σε έντυπα μέσα
(Πηγή: www.rethink.com.cy)
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Παράλληλα, στα πλαίσια του προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες
ποιοτικού χαρακτήρα με δύο ομάδες εστίασης, καθώς και ποσοτικές τηλεφωνικές
έρευνες σε δείγμα 700 περίπου ατόμων.
Περιληπτικά, τα βασικά συμπεράσματα της ποσοτικής έρευνας ήταν τα πιο κάτω:
> Ως περιβάλλον οι πολίτες αντιλαμβάνονται τα θέματα καθαριότητας και υγιεινής
στον χώρο που τους περιβάλλει και θέματα όπως η φύση, η ατμόσφαιρα,
το έδαφος και το υπέδαφος.
> Δεν συνδέουν εύκολα την προστασία του περιβάλλοντος με τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής τους.
> Δηλώνουν ευαισθητοποιημένοι για το περιβάλλον, αλλά αυτή η ευαισθητοποίηση
εκφράζεται περισσότερο στα λόγια παρά στην πράξη.
> Θεωρούν την προστασία του περιβάλλοντος σημαντική σε συντριπτικά ποσοστά
(98%) και παράλληλα θεωρούν και δική τους ευθύνη το θέμα αυτό.
> Πιστεύουν ότι το ευρύ κοινό ενδιαφέρεται περισσότερο για το περιβάλλον
από ό,τι οι θεσμοί.
> Γνωρίζουν βασικές πληροφορίες για την ανακύκλωση από τις διάφορες εκστρατείες.
> Θεωρούν την ανακύκλωση την πιο σημαντική δράση για το περιβάλλον.
> Τα κύρια κίνητρά τους για δράση για το περιβάλλον θεωρούν ότι είναι
περιβαλλοντικά, ή περιβαλλοντικά και οικονομικά μαζί, με το κύριο βάρος
να είναι στον συνδυασμό περιβαλλοντικών-οικονομικών κινήτρων.
> Για αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων θεωρούν ότι χρειάζεται:
• Πληροφόρηση (42%)
• Υποχρεωτική διά νόμου ανακύκλωση (33%)
• Το κάθε νοικοκυριό να πληρώνει τέλος σκυβάλων ανάλογα με την ποσότητα
που δεν ανακυκλώνει (Συστήματα «Πληρώνω Όσο Πετώ» (PAYT) (24%)
> Δεν είναι έτοιμοι να βγουν από το καθημερινό τους βόλεμα για τη διαχείριση αποβλήτων.
Κάνουν όσα τους βολεύει και για όσα δεν κάνουν, ρίχνουν αλλού την ευθύνη.
> Για τα απόβλητα ανησυχούν κυρίως για όσα βλέπουν πεταμένα στους αγρούς.
Για τα υπόλοιπα δεν ανησυχούν ιδιαίτερα (out of sight, out of mind).
> Θέλουν τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία (κάδος έξω από το σπίτι τους).
> Θέλουν την ενημέρωση να έρθει να τους βρει, δεν θα ψάξουν για τις πληροφορίες.
> Το ενδιαφέρον τους για τα απόβλητα είναι κυρίως παθητικό παρά ενεργό.
> Έχουν πρόβλημα να κατανοήσουν τι εστί μείωση των αποβλήτων και πώς να την πετύχουν.
> Δεν περνά από το μυαλό τους ότι μπορεί να πρέπει να αλλάξουν και τις
καταναλωτικές τους συνήθειες για να επιτευχθεί η μείωση.
> Τις περισσότερες φορές που ασχολούνται είτε με την επαναχρησιμοποίηση
είτε με άλλες δράσεις (μείωση κατανάλωσης ενέργειας στο σπίτι), τα κίνητρα
είναι οικονομικά παρά οικολογικά.
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> Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία (άνω των 45) είναι πιο ενημερωμένοι και πολύ πιο
δραστήριοι σε θέματα δράσης για το περιβάλλον. Είναι πολύ πιο ενεργοί και
θέλουν λύσεις και επιβολή των λύσεων πιο άμεσα.
> Το θέμα RRR είναι σχεδόν τελείως άγνωστο στο κοινό.
> Υπάρχει παραδοχή και ενοχές στο κοινό για το γεγονός ότι μερικές φορές επειδή
δεν βολεύει, ή δεν έχουν χρόνο, δεν κάνουν ό,τι μπορούν για να προστατεύσουν
το περιβάλλον. Και αυτό το αίσθημα είναι πιο έντονο στους νέους.

Σύνοψη αποτελεσμάτων
της ποιοτικής έρευνας

Η εικόνα που σκιαγραφείται για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Κύπρο μέσα από
τις συνεντεύξεις με τους διαμορφωτές αποφάσεων για τη διαχείριση αποβλήτων,
δεν είναι ιδιαίτερα θετική.
Η έλλειψη ενδιαφέροντος διακατέχει όλα τα στρώματα της κοινωνίας και οι
διαμορφωτές αποφάσεων βλέπουν προβλήματα στην εφαρμογή μιας ενιαίας,
συντεταγμένης στρατηγικής εκ μέρους της κυβέρνησης. Παρατηρούν ότι υπάρχει
ελλιπής υποστήριξη από τη νομοθετική εξουσία, έλλειψη βούλησης από τοπικές
Αρχές για ανάληψη ενεργειών αυτόβουλα ή συντεταγμένα με άλλες τοπικές Αρχές,
χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης από τα Μ.Μ.Ε. και σκάνδαλα στη διαχείριση των
αποβλήτων που επισκιάζουν οποιεσδήποτε θετικές ενέργειες έχουν αναληφθεί
και οποιαδήποτε πρόοδο έχει επιτευχθεί στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής
συνείδησης στη διαχείριση αποβλήτων.
Παράλληλα, βλέπουν ότι υπάρχει ένα μερικώς ενημερωμένο, μη ευαισθητοποιημένο,
καταναλωτικό κοινό, το οποίο δεν έχει εντάξει επαρκώς τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση
και ανακύκλωση στη ζωή του. Οι διαμορφωτές αποφάσεων πιστεύουν ότι απαιτείται
αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλωτών και ότι η εμπειρία μέχρι τώρα υποδεικνύει
την αναγκαιότητα νομοθετικής ρύθμισης κάποιων δράσεων ως υποχρεωτικών και
τη χρήση κινήτρων και αντικινήτρων. Στην ίδια γραμμή, πιστεύουν ότι οι υφιστάμενες
ενημερωτικές εκστρατείες δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποδοτικές και ότι πιθανό
να επιβάλλονται αλλαγές στην προσέγγιση του κοινού.
Οι διαμορφωτές αποφάσεων πιστεύουν ότι το μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στην
αύξηση της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης θα είχαν μέτρα,
τα οποία θα προωθούσαν τη διαλογή στην πηγή, είτε με υποχρεωτικό διαχωρισμό
των ανακυκλώσιμων, είτε με φορολόγηση με συστήματα “Pay As You Throw”, είτε
και τα δύο. Δράσεις όπως η λειτουργία μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης
αποβλήτων που προώθησε το κράτος, είναι λιγότερο επιθυμητά, διότι δεν οδηγούν
σε αλλαγή συμπεριφοράς του καταναλωτή. Παράλληλα, οι διαμορφωτές αποφάσεων
υποστηρίζουν την επέκταση του δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων ειδών από οικίες
παγκύπρια, την αύξηση των σημείων συλλογής σε δημόσιους χώρους, την επέκταση των
κατηγοριών που συλλέγονται, τη διεύρυνση των κατηγοριών προϊόντων που εμπίπτουν
κάτω από την ευθύνη του παραγωγού και τη στοχευμένη ενημέρωση του κοινού.
Όλα τα πιο πάνω αποτελέσματα που προέκυψαν από τις έρευνες που διεξήγαγε το
πρόγραμμα δίνουν μια αρκετά αντιπροσωπευτική εικόνα της σημερινής κυπριακής
πραγματικότητας όσον αφορά στο θέμα της σωστής διαχείρισης των αποβλήτων και
της επαρκούς και σωστής ενημέρωσης που έχουν οι πολίτες για τα περιβαλλοντικά
θέματα. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, η ενημέρωση δεν είναι πανάκεια και
ούτε αποτελεί μοναδική λύση για την επίλυση των προβλημάτων αλλά αποτελεί ένα
πολύ ισχυρό εργαλείο και σημαντικό μοχλό πίεσης προς τη σωστή κατεύθυνση.
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ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Ποιο είναι το πρόβλημα;

Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που
έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο άνθρωπος και το οποίο καλείται επιτακτικά να επιλύσει.
Η αστικοποίηση και η οικονομική ευημερία συνέβαλαν σημαντικά στην υπέρμετρη
αύξηση της ποσότητας και του ρυθμού παραγωγής των αποβλήτων. Κάθε χρόνο
παράγονται τεράστιες ποσότητες αποβλήτων, διαφορετικού τύπου και βαθμού
επικινδυνότητας. Μέχρι πρόσφατα τα απόβλητα κατέληγαν στο έδαφος χωρίς
να υφίστανται οποιαδήποτε επεξεργασία. Ωστόσο, με την εμφάνιση των πρώτων
αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την οικονομία,
διαπιστώθηκε η ανάγκη για την ορθολογική διαχείρισή τους.
Με στόχο τον περιορισμό ή ακόμα και την εξάλειψη των αρνητικών συνεπειών που
δημιουργεί η λανθασμένη διαχείριση των αποβλήτων στον άνθρωπο, την οικονομία
και το περιβάλλον, η Ε.Ε. έχει θέσει τη διαχείριση των αποβλήτων ως ένα από
τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει.
Για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν θέσει σε εφαρμογή πλήθος νομικών πράξεων
που περιλαμβάνουν κανονισμούς, οδηγίες και αποφάσεις. Με τον τρόπο αυτό, η Ε.Ε.
στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι η διαχείριση των αποβλήτων στην Ε.Ε. είναι τέτοια
που να συμβάλλει στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος
και στη δημιουργία ευρωπαϊκών κοινωνιών οι οποίες θα στηρίζονται σε ένα κυκλικό
οικονομικό μοντέλο, όπου οτιδήποτε θεωρείτο προηγουμένως “απόβλητο” μπορεί
πλέον να μετατραπεί σε πρώτη ύλη για τη δημιουργία κάποιου άλλου προϊόντος.
Παρά το γεγονός όμως, ότι η Ε.Ε έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο
περί αποβλήτων, πολλές χώρες της Ε.Ε. υπολείπονται ακόμα σημαντικά στην εφαρμογή
και επιβολή της νομοθεσίας της Ε.Ε. για τα απόβλητα μέσω νομικών υποχρεώσεων.
Η πιο σημαντική απόκλιση από τις πολιτικές διαχείρισης των αποβλήτων της Ε.Ε. είναι
η αποτυχία πρακτικής υιοθέτησης και εφαρμογής της ιεράρχησης της διαχείρισης
των αποβλήτων: μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας και
διάθεση καθώς, σύμφωνα με τις υφιστάμενες νομοθεσίες, κάθε σύστημα ορθολογικής
διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να διασφαλίζει τη σειρά προτεραιότητας όπως φαίνεται
στο διάγραμμα που ακολουθεί.

38/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ /39

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Μέχρι σήμερα, το επίκεντρο των στρατηγικών και πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων
στα περισσότερα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. αφορά στην ανακύκλωση των
αποβλήτων, την ανάκτηση ενέργειας και την πιο φιλική προς το περιβάλλον διάθεση.
Το νέο στοίχημα για την Ε.Ε. είναι να κινηθεί πιο κοντά σε ένα πιο βιώσιμο σύστημα
διαχείρισης αποβλήτων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί διεκδικώντας την εφαρμογή
μέτρων διαχείρισης αποβλήτων που βρίσκονται πιο ψηλά στην πυραμίδα και
αφορούν περισσότερο σε εργαλεία πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων όπως είναι
η μείωση και η επαναχρησιμοποίηση και λιγότερο εργαλεία αποκατάστασης όπως
είναι η ανακύκλωση, η ανάκτηση ενέργειας και η σωστή απόρριψη.
Η Κύπρος παρουσιάζει ένα από τα μεγαλύτερα κενά στην εφαρμογή των πολιτικών
διαχείρισης αποβλήτων της Ε.Ε. και σοβαρά ελλείμματα σε όλα τα κριτήρια,
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των αποβλήτων και των πολιτικών της
επαναχρησιμοποίησης. Φαίνεται ότι λίγη προσοχή έχει δοθεί στην εφαρμογή της
βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων στη χώρα και οι περισσότεροι Κύπριοι δεν
γνωρίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την παραγωγή αποβλήτων.
Η Κύπρος κατέχει παραδοσιακά μία από τις πρώτες θέσεις μεταξύ των 28 χωρών της
Ε.Ε. στην παραγωγή αστικών αποβλήτων με περισσότερα από 620 kg ανά κάτοικο
ανά έτος, το οποίο ισοδυναμεί περίπου σε 2 kg ανά κάτοικο ανά ημέρα (Σχέδιο
Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων, 2015). Οι αρνητικές επιπτώσεις της υψηλής
παραγωγής αποβλήτων ενισχύονται από το γεγονός ότι το 80% των παραγόμενων
αστικών αποβλήτων καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή σε χωματερές.
Η ανακύκλωση αποτελεί μόνο το 16% της διαχείρισης αστικών αποβλήτων και
η κομποστοποίηση το 4%.

Επιθυμητή
Επιλογή

Πρόληψη
Ελαχιστοποίηση
Επαναχρησιμοποίηση

Λιγότερο
Επιθυμητή
Επιλογή

Ανακύκλωση
Ανάκτηση Ενέργειας
Τελική Διάθεση

Ιεράρχηση επιλογών για την ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων
(Πηγή: www.rethink.com.cy)
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Στερεά απόβλητα – Κύρια στοιχεία

Ως απόβλητα χαρακτηρίζονται τα αντικείμενα ή οι ουσίες οι οποίες δεν έχουν καμιά αξία
ή αρκετή χρησιμότητα για τον κάτοχό τους και που ο κάτοχος τους απορρίπτει
ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει (Οδηγία 75/442/EOK).
Ο κάθε κάτοχος αποβλήτων έρχεται καθημερινά σε επαφή με πλήθος και διαφορετικής
προέλευσης και επικινδυνότητας απόβλητα τα οποία καλείται να διαχειριστεί.
Τα απόβλητα μπορεί να προκύψουν είτε από τις οικιακές δραστηριότητες είτε από
δραστηριότητες στη βιομηχανία και μπορεί να χαρακτηριστούν ως επικίνδυνα ή μη.
Τα απόβλητα που προκύπτουν από την οικιακή δραστηριότητα ονομάζονται Δημοτικά
απόβλητα και περιλαμβάνουν συσκευασίες, τρόφιμα, υπολείμματα τροφών, άλλα
στερεά απόβλητα, απόβλητα από τον καθαρισμό οδών και άλλων κοινόχρηστων χώρων,
καθώς και άλλα παρόμοιου τύπου στερεά απόβλητα (από ιδρύματα, επιχειρήσεις
κ.ά.). Στα Δημοτικά απόβλητα συγκαταλέγονται και όσα στερεά απόβλητα εμπορικών
δραστηριοτήτων συλλέγονται με τα κατά τόπους κεντρικά συστήματα συλλογής
και διακομιδής απορριμμάτων (Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, NTUA).
Οι ποσότητες Δημοτικών αποβλήτων που παράγονται καθημερινά παρουσιάζουν τις
τελευταίες δεκαετίες αυξητική τάση, η οποία οφείλεται στη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ
της παραγωγής των αποβλήτων και του οικονομικού και βιοτικού επιπέδου ζωής,
του βαθμού βιομηχανοποίησης μιας περιοχής, τις καταναλωτικές συνήθειες και το κλίμα
της περιοχής. Όσο πιο οικονομικά ανεπτυγμένη και αστικοποιημένη είναι μια περιοχή,
τόσο μεγαλύτερη είναι και η παραγωγή Δημοτικών αποβλήτων.
Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η παραγωγή των Δημοτικών αποβλήτων
μεταξύ των χωρών-μελών της Ευρώπης. Σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης
και βάσει στοιχείων της Eurostat, η κατά κεφαλή παραγωγή δημοτικών αποβλήτων στην
Κύπρο θέτει το κράτος στις πρώτες θέσεις μεταξύ των χωρών – μελών της Ε.Ε.
στην παραγωγή αποβλήτων. Συγκεκριμένα, με βάση τα τελευταία δεδομένα για
το 2013, η Κύπρος βρίσκεται στην 3η θέση στην Ε.Ε. και 4η στην Ευρώπη, όπως
φαίνεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί (Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχέδιο Διαχείρισης
Δημοτικών Αποβλήτων, 2015).
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Κατά κεφαλή παραγωγή δημοτικών αποβλήτων στην Ε.Ε.
(Πηγή: Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων, 2015)

Στην παρακάτω γραφική παράσταση παρατηρούμε τις διακυμάνσεις στις παραγόμενες
ποσότητες Δημοτικών αποβλήτων για την περίοδο 1995-2014 στις χώρες-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Municipal waste generation and treatment in the EU* (in kg per person)
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* EU aggregate excluding Croatia for the years 1995 to 2006.

Παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ για την περίοδο 1995-2014
(Πηγή: Eurostat, 2017)
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Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης
Δημοτικών Αποβλήτων 2015, η παραγωγή δημοτικών αποβλήτων στο σύνολο
της Κύπρου για τα έτη 1995-2013 παρουσιάζεται στο πιο κάτω διάγραμμα.
Από το συγκεκριμένο διάγραμμα γίνεται φανερό πως μέχρι και το 2009 η παραγωγή
των δημοτικών αποβλήτων σε γενικές γραμμές αυξάνεται, ενώ το χρονικό διάστημα
2010 – 2013 εμφανίζονται πτωτικές τάσεις οι οποίες αποδίδονται στην οικονομική
κρίση που επηρέασε την Κύπρο την περίοδο εκείνη (Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχέδιο
Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων, 2015).
Χρονολογική Εξέλιξη παραγωγής αστικών στερεών αποβλήτων
(1995 - 2013)
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Παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων
(Πηγή: Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων, 2015)

Λαμβάνοντας υπόψη η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πιο πάνω αποτελέσματα, προωθεί
το τελευταίο διάστημα το νέο πακέτο μέτρων για την Κυκλική Οικονομία με στόχο
την αποδέσμευση της παραγωγής των Δημοτικών αποβλήτων από την αύξηση του
βιοτικού επιπέδου. Η Στρατηγική της Κυκλικής οικονομίας παρουσιάστηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2015 και έχει σχεδιαστεί με έμπνευση από
τους κύκλους της φύσης. Όπως κάθε τι στη φύση όταν φτάσει στο τέλος της ζωής
του αποτελεί πρώτη ύλη ή τροφή για έναν άλλο οργανισμό, έτσι και στην Κυκλική
οικονομία τα προϊόντα θα πρέπει να σχεδιαστούν και να τύχουν τέτοιας διαχείρισης
ώστε μέσω της αποσυναρμολόγησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης,
τα υλικά τους να επιστρέφουν στους οικονομικούς κύκλους ως πρώτη ύλη.
Περισσότερες πληροφορίες για την Κυκλική οικονομία μπορείτε να βρείτε
στο Κεφάλαιο “Κυκλική οικονομία” του παρόντος εγχειριδίου.
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Σύσταση και Κατηγορίες Αποβλήτων
Προκειμένου ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων ενός Κράτους
ή μιας Τοπικής Αρχής να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει σωστά, θα πρέπει αρχικά
να διερευνηθεί η σύσταση των αποβλήτων που παράγονται. Στην Κύπρο η ετήσια
σύσταση των δημοτικών αποβλήτων που παράγονται παρουσιάζεται στην εικόνα
που ακολουθεί.

41% Οργανικά

15% Πλαστικές
Συσκευασίες
2% Γυαλί

3% Μεταλλικές
Συσκευασίες

26% Χαρτί
4% Άλλα
Σύσταση δημοτικών αποβλήτων στην Κύπρο
(Πηγή: Τμήμα Περιβάλλοντος, 2017)
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Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε πως το 50% περίπου των δημοτικών
αποβλήτων που παράγονται ετησίως στην Κύπρο είναι ανακυκλώσιμα υλικά και το 40%
είναι οργανικά. Αυτό σημαίνει πως αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές και λύσεις
σε συνδυασμό με περισσότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών από τη
μια και με νομικά μέτρα από την άλλη, όπως πρόστιμα προς όσους δεν ανακυκλώνουν
ή κίνητρα προς όσους ανακυκλώνουν, και δίδοντας οργανωμένες λύσεις για τη
διαχείριση των οργανικών αποβλήτων, οι ποσότητες των Δημοτικών αποβλήτων
που οδηγούνται στους Χ.Υ.Τ.Α. ή απορρίπτονται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον θα
μπορούσαν να μειωθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Περισσότερα στοιχεία σχετικά με
τη διακύμανση της ποσοστιαίας σύστασης των δημοτικών αποβλήτων σε σχέση με
τον χρόνο, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει στη σελίδα της Στατιστικής
Υπηρεσίας Κύπρου και στο Σχέδιο των Δημοτικών Αποβλήτων που έχει εκπονήσει
το Τμήμα Περιβάλλοντος Κύπρου.
Ένα μεγάλο μέρος των ανακυκλώσιμων Δημοτικών αποβλήτων αποτελούν
τα απόβλητα συσκευασίας. Κάθε χρόνο, στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
η χρήση των υλικών συσκευασίας φτάνει τα 80 εκ. τόνους ετησίως, όπως φαίνεται και
στο διάγραμμα που ακολουθεί. Οι διακυμάνσεις στη χρήση των υλικών συσκευασίας
οφείλονται κατά κύριο λόγο στην οικονομική κρίση που έχει δημιουργηθεί στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία επηρέασε και επηρεάζει τις καταναλωτικές
συνήθειες των Ευρωπαίων πολιτών και όχι τόσο στην ευαισθητοποίησή τους
για το θέμα αυτό.
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(*) For reasons of comparison, EU-27 data are also shown for 2012 and 2013, although EU-28 data are available.
(*) Estimate.
Παραγόμενες ποσότητες υλικών συσκευασίας για την περίοδο 2005-2013
(Πηγή: Eurostat, 2017)
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Η υπέρμετρη χρήση των υλικών συσκευασίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην
καταναλωτική κουλτούρα η οποία χρησιμοποιεί τη συσκευασία ως δέλεαρ προς τον
καταναλωτή ώστε να αγοράσει το προϊόν ξανά και ξανά. Τα κύρια υλικά από τα οποία
αποτελούνται τα απόβλητα συσκευασίας είναι το χαρτί και το χαρτόκουτο, το πλαστικό,
το μέταλλο/αλουμίνιο, το γυαλί και το ξύλο. Στην Κύπρο υπάρχουν πλέον λύσεις
για τη σωστή διαχείριση των συσκευασιών που αποτελούνται από αυτά τα υλικά και
τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις μπορούν να εξυπηρετηθούν συμμετέχοντας
στα προγράμματα ανακύκλωσης. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα
ανακύκλωσης συσκευασιών που εφαρμόζεται στην Κύπρο μπορείτε να βρείτε στο
Κεφάλαιο “Green Dot Κύπρου”.
Εκτός όμως από τα Δημοτικά απόβλητα, μια άλλη μεγάλη μερίδα αποβλήτων είναι
τα επικίνδυνα απόβλητα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών αποβλήτων.
Επικίνδυνα θεωρούνται τα απόβλητα που περιέχουν ουσίες που χαρακτηρίζονται
ως τοξικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες, καρκινογόνες, ραδιενεργές, ερεθιστικές και
μεταλλαξιογόνες, καθώς και κάθε ουσία που μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις
στα νερά (επιφανειακά ή υπόγεια), τον αέρα ή το έδαφος (ANS, 2017). Ορισμένες
από αυτές τις ουσίες είναι ο μόλυβδος (Pb), ο υδράργυρος (Hg), το κάδμιο (Cd),
το χρώμιο (Cr), κ.λπ., οι οποίες είναι πολύ επικίνδυνες για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, καθώς πολλές από αυτές συσσωρεύονται στους ιστούς των
ψαριών, των ζώων και περνούν μέσω της τροφικής αλυσίδας στον άνθρωπο όπου
και δεσμεύονται στους ιστούς του. Αποτέλεσμα είναι οι συγκεκριμένες ουσίες να
συσσωρεύονται στους ιστούς και όσα χρόνια και εάν περάσουν να παραμένουν
στον οργανισμό μας και να αυξάνονται. Όσο αυξάνεται η ποσότητά τους στον
οργανισμό μας αυξάνονται και οι πιθανότητες για εμφάνιση πολύ σοβαρών
προβλημάτων στην υγεία μας, τις περισσότερες φορές μη αναστρέψιμων.
Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται βιοσυσσώρευση. Επίσης, άλλου είδους ουσίες,
όπως οι χλωροφθοράνθρακες (CFC’s) που περιέχονται στα ψυγεία και τα
κλιματιστικά, καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος, ενώ θεωρούνται υπεύθυνες
για βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό.
Στην καθημερινότητά μας ερχόμαστε σε επαφή με πληθώρα προϊόντων που περιέχουν
επικίνδυνες χημικές ουσίες. Τέτοια προϊόντα είναι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές, οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, οι μπαταρίες, τα φάρμακα,
οι μπογιές, οι βαφές, τα προϊόντα καθαρισμού, όπως καθαριστικά, απολυμαντικά, κ.λπ.,
τα υλικά κηπουρικής, όπως εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα, κ.λπ., και πολλά άλλα.
Για την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών, στα προϊόντα που
περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες αναγράφονται προειδοποιητικά σήματα για
τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση και την απόρριψή τους.
Εκτός όμως από τα προειδοποιητικά σήματα, για κάποιες από τις προαναφερθείσες
κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων υπάρχουν ήδη λύσεις στην Κύπρο για τη συλλογή
και την ορθή διαχείρισή τους.
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Αυτές οι κατηγορίες αποβλήτων είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΗΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Βρίσκονται σε συσκευές
όπως τηλεχειριστήρια, κινητά
τηλέφωνα, υπολογιστές, κ.λπ.

Οι μπαταρίες περιέχουν
βαρέα μέταλλα και παρόλο
που αποτελούν μόνο το 0,2%
του βάρους των Δημοτικών
αποβλήτων, εντούτοις
περιέχουν το 20% της
τοξικότητάς τους. Επίσης,
συγκροτούν μια κατηγορία
αποβλήτων που βρίσκεται σε
όλα τα νοικοκυριά.

Μέσω του Συλλογικού
Συστήματος Α.Φ.Η.Σ..
Περισσότερες πληροφορίες
για το Σύστημα Διαχείρισης
Μπαταριών Οικιακού
Τύπου μπορείτε να βρείτε
στο Κεφάλαιο “Συλλογικά
συστήματα” του παρόντος
εγχειριδίου.

Βρίσκονται σε οχήματα

Κατηγορία αποβλήτων
εξαιρετικής σημασίας σε
χώρες όπως η Κύπρος, όπου
η χρήση του αυτοκινήτου
αποτελεί το κύριο μέσο
μεταφοράς των πολιτών.

Υπάρχει οργανωμένο
δίκτυο χωριστής συλλογής
και αποστολής τους
σε αδειοδοτημένες
εγκαταστάσεις διαχείρισης
στο εξωτερικό (Τμήμα
Περιβάλλοντος, 2017)

Απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(Α.Η.Η.Ε.)

Είναι συσκευές όπως κινητά
τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, τηλεοράσεις,
ψυγεία, κλιματιστικά, κ.ά. οι
οποίες έχουν καταστραφεί
ή είναι παλιές και ο κάτοχός
τους δεν τις χρειάζεται πλέον.

Η αλματώδης εξέλιξη της
τεχνολογίας έχει επηρεάσει σε
μεγάλο βαθμό τις συνήθειες
του καταναλωτικού κοινού
δημιουργώντας ραγδαία
αύξηση του όγκου των
Α.Η.Η.Ε. Ιδιαίτερα στον τομέα
των ηλεκτρονικών ειδών, όπου
κάθε συσκευή αντικαθίσταται
με μια καινούργια, σε ένα ή
δύο χρόνια το αργότερο.

Μέσω του Συλλογικού
Συστήματος WEEE
Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου.
Περισσότερες πληροφορίες
για το Σύστημα Διαχείρισης
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού μπορείτε
να βρείτε στο Κεφάλαιο
“Συλλογικά συστήματα” του
παρόντος εγχειριδίου.

Απόβλητα φαρμάκων
οικιακού τύπου

Απόβλητα από φάρμακα
όπως αντιβιοτικά,
παυσίπονα, εμβόλια, κ.λπ.
Τα φαρμακευτικά απόβλητα
ρυπαίνουν το περιβάλλον
κυρίως μέσω της απόρριψης
των φαρμάκων στα σκουπίδια,
της έκκρισης από τον
ανθρώπινο οργανισμό,
και της αλόγιστης χρήσης
φυτοφαρμάκων.

Τα απόβλητα φαρμάκων
αποτελούν σήμερα ένα πολύ
σημαντικό ρυπαντή κυρίως
λόγω της ραγδαίας αύξησης
της πολυφαρμακίας και της
δημιουργίας νέων χημικών
ουσιών. Η συγκεκριμένη
κατηγορία αποβλήτων κρίνεται
εξαιρετικά σημαντική σε
χώρες όπως η Κύπρος όπου
η κατανάλωση φαρμάκων
βρίσκεται σε πολύ υψηλά
επίπεδα.

Μέχρι στιγμής, στην Κύπρο
δεν λειτουργεί κάποιο
οργανωμένο σύστημα
συλλογής και ορθής
περιβαλλοντικά διαχείρισης
απόβλητων φαρμάκων. Το
παρόν διάστημα, το μόνο
γνωστό πρόγραμμα συλλογής
ληγμένων ή αχρησιμοποίητων
φαρμάκων εφαρμόζεται από
το Ινστιτούτο Νευρολογίας και
Γενετικής Κύπρου (Ινστιτούτο
Νευρολογίας και Γενετικής
Κύπρου, 2017).

Μπαταρίες οικιακού τύπου
(ή αλλιώς ηλεκτρικές στήλες
και συσσωρευτές)

Μπαταρίες οχημάτων
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Βιομηχανικά Στερεά Απόβλητα

Βιομηχανικά στερεά απόβλητα (επικίνδυνα ή μη) παράγονται, σε περιορισμένες
ποσότητες, σχεδόν σε όλες τις βιομηχανικές δραστηριότητες. Ορισμένες
επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες δημιουργούν κάποια ιδιαίτερα επικίνδυνα
απόβλητα είναι οι γεωργικές δραστηριότητες, τα τυπογραφεία, τα συνεργεία
αυτοκινήτων, τα στεγνοκαθαριστήρια, οι οικοδομικές δραστηριότητες και
τα οδοντιατρεία.
Τα απόβλητα από αυτές τις δραστηριότητες μπορεί να έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις
στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον εάν διατεθούν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον και
δεν τύχουν ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης. Για το λόγο αυτό έχουν ψηφιστεί και
εφαρμοστεί σχετικοί Νόμοι και Κανονισμοί με στόχο τη συμμόρφωση των υπευθύνων
και την εξεύρεση και εφαρμογή ορθών περιβαλλοντικών λύσεων.
Οι λύσεις που εφαρμόζονται στην Κύπρο για ορισμένα απόβλητα από τις πιο πάνω
δραστηριότητες βρίσκονται στο Κεφάλαιο “Συλλογικά συστήματα” του παρόντος
εγχειριδίου.
Περισσότερες πληροφορίες για τις πιο κάτω κατηγορίες αποβλήτων, μπορείτε
να βρείτε στο βοήθημα “Ζαχαρίου, Α., Ιακώβου, Μ. και Κουνναμάς, Κ. (2017).
Ξανασκέψου το· το καλύτερο απόβλητο είναι αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ:
προσεγγίζοντας θεωρητικά το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Λευκωσία.”, το οποίο δημιουργήθηκε από το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο Κύπρου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Life Know
Waste “Rethink (Reduce-Reuse-Recycle)”. Τέλος, στη σελίδα του Τμήματος
Περιβάλλοντος βρίσκονται αναρτημένοι οι αδειοδοτημένοι διαχειριστές για κάθε
κατηγορία αποβλήτων (Τμήμα Περιβάλλοντος, Αδειοδοτημένοι Διαχειριστές, 2017).
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ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες αρνητικές συνέπειες
στη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την οικονομία, ιεράρχησε τους τρόπους με
τους οποίους θα πρέπει να πραγματοποιείται η ορθή διαχείριση των αποβλήτων. Κάθε
σύστημα διαχείρισης αποβλήτων θα πρέπει να σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να
εξασφαλίζει με σειρά προτεραιότητας την ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων,
την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, τη μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και της
ανάκτησης ενέργειας και τέλος την τελική διάθεση των αποβλήτων. Η ιεράρχηση των
επιλογών, όπως θα πρέπει να ακολουθείται, φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα:

Επιθυμητή
Επιλογή

Πρόληψη
Ελαχιστοποίηση
Επαναχρησιμοποίηση

Λιγότερο
Επιθυμητή
Επιλογή

Ανακύκλωση
Ανάκτηση Ενέργειας
Τελική Διάθεση

Ιεράρχηση επιλογών για την ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων
(Πηγή: www.rethink.com.cy)

Όσο πιο κοντά στην πάνω ακμή της πυραμίδας βρίσκεται ένας τρόπος διαχείρισης
αποβλήτων, τόσο πιο επιθυμητός είναι. Επομένως, σύμφωνα με την ιεράρχηση,
περισσότερο επιθυμητές δράσεις είναι η μείωση, η επαναχρησιμοποίηση και η
ανακύκλωση και προηγούνται σαφώς της ανάκτησης ενέργειας και της απόρριψης
(ή τελικής διάθεσης). Παράλληλα, η πρακτική υιοθέτηση της ιεραρχίας, υποδηλώνει
ότι μέσω της πρόληψης και της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων, όλο και λιγότερα
απόβλητα θα είναι διαθέσιμα για να οδηγηθούν στα επόμενα στάδια διαχείρισης.
Δηλαδή, όσο περισσότερο μειώνουμε τα απόβλητα που παράγουμε, τόσα λιγότερα
απόβλητα θα οδηγούνται τελικά προς ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας
και τελική διάθεση.
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Πρόληψη

Η πρόληψη στοχεύει στη μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων και
αποτελεί την πιο επιθυμητή και οικονομική επιλογή, καθώς το καλύτερο απόβλητο
είναι αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ! Η προσπάθεια για μείωση στην παραγωγή των
αποβλήτων επηρεάζει όλο και πιο έντονα τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
επομένως και των κρατών-μελών για τη διαχείριση των αποβλήτων.
Κινούμενο προς την κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος έχει θεσπίσει το Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων
2015-2021, με στόχο την αποσύνδεση της σχέσης μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την παραγωγή αποβλήτων (Τμήμα
Περιβάλλοντος, Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2015-2021).
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού έχουν τεθεί στο Πρόγραμμα οι ακόλουθοι
ποιοτικοί στόχοι:
> Αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών που σχετίζονται με την παραγωγή αποβλήτων
> Μείωση παραγωγής σε συγκεκριμένα ρεύματα αποβλήτων (μέσω της μείωσης
οργανικών αποβλήτων από την ταφή και της μείωσης της παραγωγής επικίνδυνων
δημοτικών αποβλήτων) και
> προώθηση της επαναχρησιμοποίησης.
Οι στόχοι του προγράμματος πρόληψης θα επιτευχθούν μέσω νομοθετικών μέτρων,
μέτρων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης, καθώς και μέτρων που
αφορούν σε οικονομικά εργαλεία και κίνητρα.
Ταυτόχρονα με τα πιο πάνω, προωθούνται και προγράμματα “Πληρώνω Όσο
Πετώ (Π.Ο.Π.) – Pay as you Throw” στους Δήμους Λευκωσίας και σε συμπλέγματα
Κοινοτήτων (Τμήμα Περιβάλλοντος, 2017). Τα προγράμματα ‘’Πληρώνω Όσο Πετώ’’,
τα οποία εφαρμόζονται ευρέως σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, είναι προγράμματα
στο πλαίσιο των οποίων ο κάθε κάτοικος πληρώνει βάσει του βάρους των αποβλήτων
που παράγει κι όχι βάσει του εμβαδού που καταλαμβάνει η οικία του.

Περιορίζουμε τη χρήση της πλαστικής
σακούλας χρησιμοποιώντας τσάντες
πολλαπλών χρήσεων
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Εκτός όμως από τα θεσμικά και οικονομικά μέτρα, βασικοί τρόποι μείωσης της παραγωγής
των αποβλήτων είναι ο οικολογικός σχεδιασμός των προϊόντων και η εκπαίδευση των
καταναλωτών για πιο υπεύθυνη καταναλωτική δράση. Αυτό σημαίνει, πως θα πρέπει να:
> αγοράζουμε μόνο τα προϊόντα και τα τρόφιμα που χρειαζόμαστε.
> επιλέγουμε πιο ανθεκτικά προϊόντα
> επιλέγουμε προϊόντα που έχουν δημιουργηθεί από ανακυκλώσιμα υλικά, που
ανακυκλώνονται πιο εύκολα ή που διαθέτουν λιγότερη συσκευασία.
> περιορίσουμε τη χρήση της πλαστικής σακούλας στο ελάχιστο δυνατό.
> αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε αντικείμενα μιας χρήσης όπως πιάτα, ποτήρια,
καλαμάκια, κ.λπ.
> χρησιμοποιούμε τσάντες ή άλλα αντικείμενα (π.χ. καλαμάκια) πολλαπλών χρήσεων.
> αγοράζουμε λίγες και μεγαλύτερες συσκευασίες αντί για πολλές και μικρότερες
(π.χ. αντί να αγοράσουμε δύο συσκευασίες γάλακτος του ενός λίτρου μπορούμε
να αγοράσουμε μια συσκευασία των δύο λίτρων).
> χρησιμοποιούμε απορρυπαντικά σε συμπυκνωμένη μορφή καθώς πωλούνται
σε μικρότερες συσκευασίες από τα μη συμπυκνωμένα απορρυπαντικά.
> μειώσουμε τον αριθμό των διαφημιστικών φυλλαδίων που λαμβάνουμε
στο γραμματοκιβώτιό μας, τοποθετώντας κατάλληλο προειδοποιητικό αυτοκόλλητο.
> αγοράζουμε ρούχα και αντικείμενα από δεύτερο χέρι (second hand shop).
Προκειμένου να συμπεριληφθούν οι πιο πάνω, αλλά και πολλές άλλες δράσεις
υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς στην καθημερινότητά μας, αρκεί
να αρχίσουμε να αναθεωρούμε τον τρόπο με τον οποίο ψωνίζουμε και
χρησιμοποιούμε τα κάθε είδους αντικείμενα που μας περιβάλλουν.

Επιλέγουμε προϊόντα που μπορούν
να ανακυκλωθούν
(Πηγή: Τηλεοπτική εκστρατεία “Rethink”
(Reduce, Reuse, Recycle))

Επιλέγουμε λιγότερες και μεγαλύτερες
συσκευασίες
(Πηγή: Τηλεοπτική εκστρατεία “Rethink”
(Reduce, Reuse, Recycle))

Ετοιμάζουμε λίστα για τα ψώνια για να μην αγοράζουμε τρόφιμα ή προϊόντα που δεν χρειαζόμαστε
(Πηγή: Τηλεοπτική εκστρατεία “Rethink” (Reduce, Reuse, Recycle))
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Προετοιμασία για
Επαναχρησιμοποίηση

Ως δεύτερη επιλογή προτείνεται η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση
των υλικών, η οποία σημαίνει τη χρήση ενός υλικού ή αντικειμένου ξανά, είτε για
τον αρχικό σκοπό ή για παρόμοιο σκοπό για τον οποίο έχει δημιουργηθεί,
χωρίς να αλλοιώνεται σημαντικά η φυσική μορφή του υλικού ή του αντικειμένου.
Με την επαναχρησιμοποίηση επιτυγχάνεται η μείωση του όγκου των αποβλήτων
που φθάνουν στην ανακύκλωση ή στους χώρους υγειονομικής ταφής και δίδεται
η δυνατότητα επισκευής και συνέχισης του κύκλου ζωής των υλικών, καθώς
και η ευκαιρία στο κοινό να αποκτήσει προϊόντα σε χαμηλότερο κόστος αγοράς.
Με άλλα λόγια, η επαναχρησιμοποίηση είναι αυτό που έκαναν οι προγονοί μας,
οι οποίοι με μεράκι επιδιόρθωναν και χρησιμοποιούσαν ξανά και ξανά τα πράγματά
τους πριν τα πετάξουν. Εάν ψάξουμε στο σπίτι ή στο γραφείο μας, θα βρούμε πολλά
αντικείμενα ξεχασμένα ή χαλασμένα, τα οποία πριν τα ανακυκλώσουμε ή χειρότερα πριν
τα πετάξουμε, μπορούμε να αναρωτηθούμε εάν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε
ξανά, να τα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά, να τα επισκευάσουμε, να τα βάψουμε,
να τα καλύψουμε με κάποιο ύφασμα, να τα χαρίσουμε ή να τα πουλήσουμε. Στις
μέρες μας δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, όπως
και στη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας προϊόντων από ήδη χρησιμοποιημένα
προϊόντα (Upcycling). Η τάση αυτή γίνεται φανερή από τις διάφορες ομάδες που
δραστηριοποιούνται κυρίως στο ίντερνετ και πουλούν ή εκθέτουν τις κατασκευές
τους από επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά, τις ομάδες που πουλούν αντικείμενα που
δεν χρειάζονται, τις ομάδες που διοργανώνουν παζαράκια για τον ίδιο σκοπό, κ.λπ.
Κάποια παραδείγματα επαναχρησιμοποίησης είναι τα εξής:
> Η χρήση ενός προϊόντος για περισσότερες από μια φορές, όπως για παράδειγμα
ένα βάζο ή μια τσάντα.
> Η επισκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
> Η επιδιόρθωση ρούχων, παπουτσιών, επίπλων.
> Η χρήση και των δύο όψεων του χαρτιού για σημειώσεις, καθώς και η χρήση της
άλλης πλευράς ενός χαρτιού που έχει φωτοτυπηθεί.
> Χρήση παγουριού αντί πλαστικών μπουκαλιών νερού.
> Το ξαναγέμισμα των μελανιών και των toners αντί αγοράς νέων.
> Η χρήση πάνινης τσάντας για περισσότερες από μια φορές αντί να χρησιμοποιούμε
πλαστικές σακούλες μιας χρήσης.
> To ξαναγέμισμα μπουκαλιών (αναψυκτικών, κρασιών, μπύρας) όπως γινόταν
παλιά και όπως γίνεται μέχρι σήμερα σε αρκετές χώρες.
Εν κατακλείδι, με την επαναχρησιμοποίηση καταναλώνουμε λιγότερους πόρους
σε σχέση με την ανακύκλωση και γι’ αυτό η επαναχρησιμοποίηση ως λύση
για τη διαχείριση των αποβλήτων είναι προτιμότερη από την ανακύκλωση.

Επιδιόρθωση ή μεταποίηση αντικειμένων που πλέον δεν χρησιμοποιούμε.
(Πηγή: Τηλεοπτική εκστρατεία “Rethink” (Reduce, Reuse, Recycle))
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Γλάστρες από πλαστικά μπουκάλια
(Πηγή: Τηλεοπτική εκστρατεία “Rethink” (Reduce, Reuse, Recycle))
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Ανακύκλωση

Με τον όρο Ανακύκλωση νοείται η μετατροπή των προϊόντων σε δευτερογενείς
πρώτες ύλες, οι οποίες αξιοποιούνται στην παραγωγή νέων προϊόντων.
Μέσω της ανακύκλωσης:
> Αποφεύγεται η σπατάλη πρώτων υλών και ενέργειας, αφού η ενέργεια
που χρειάζεται για την παραγωγή προϊόντων από πρωτογενείς πρώτες ύλες
είναι πολλαπλάσια από αυτήν που χρειάζεται όταν η παραγωγή γίνεται
από χρησιμοποιημένα υλικά.
> Συμβάλλουμε στην αποφόρτιση του περιβάλλοντος από μεγάλες ποσότητες
οικιακών αποβλήτων, καθώς ένα μεγάλο μέρος από αυτά αποτελούν
ανακυκλώσιμα υλικά.
> Συμβάλλουμε στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, στην ενίσχυση της
οικονομίας του τόπου μας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας.
Για να γίνεται πιο σωστή ανακύκλωση θα πρέπει τα υλικά να χωρίζονται στην πηγή
παραγωγής τους σε κατηγορίες ανάλογα με το υλικό τους (Διαλογή στην πηγή).
Τα βασικά ανακυκλούμενα υλικά είναι τα χαρτιά, χαρτόνια, γυαλί, πλαστικά
(π.χ. PVC, PET), μέταλλα (π.χ. σίδηρος), υφάσματα, ρούχα, μπαταρίες, ηλεκτρικές
συσκευές, κ.ά. Η συμμετοχή όλων των πολιτών στα προγράμματα ανακύκλωσης
είναι απαραίτητη για την επίτευξη των μέγιστων δυνατών αποτελεσμάτων
των προγραμμάτων αυτών.

Ανακύκλωση μπαταριών που βρίσκονται σε συσκευές που χρησιμοποιούμε
στο σπίτι ή στο γραφείο
(Πηγή: Τηλεοπτική εκστρατεία “Rethink” (Reduce, Reuse, Recycle))

Ανάκτηση Ενέργειας

Με την όρο «ανάκτηση ενέργειας» νοείται η χρησιμοποίηση καύσιμων αποβλήτων
συσκευασίας και άλλων προϊόντων ως μέσων παραγωγής ενέργειας, με άμεση
καύση, μαζί ή χωρίς άλλα απόβλητα, αλλά με ανάκτηση της θερμότητας, χωρίς
ρύπανση του περιβάλλοντος (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, 2017).
Οι τεχνολογίες ανάκτησης ενέργειας είναι η καύση, η πυρόλυση και η αεριοποίηση,
οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους στο ποσοστό οξυγόνου που χρησιμοποιείται κατά
τη θέρμανση των αποβλήτων. Μεταξύ των τριών, η καύση είναι η τεχνολογία που
χρησιμοποιείται ευρέως στη διαχείριση των αποβλήτων.
Τα σημαντικότερα οφέλη από το στάδιο αυτό είναι η μείωση του όγκου των αποβλήτων,
η αδρανοποίησή τους (μετατροπή τους σε υλικά λιγότερο επιβλαβή), η εκμετάλλευση
της θερμογόνου δύναμής τους προς την ανάκτηση ενέργειας (θέρμανση, ηλεκτρικό
ρεύμα, καύσιμη ύλη) και η μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης.
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Τελική Διάθεση

Βάσει της πυραμίδας ιεράρχησης, η τελική διάθεση αποτελεί το τελευταίο στάδιο
στο οποίο θα πρέπει να καταλήγουν μόνο όσα δεν μπορούν να τύχουν διαχείρισης
στις προηγούμενες βαθμίδες, δηλαδή όσα δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν,
να ανακυκλωθούν, να κομποστοποιηθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμη ύλη.
Αποτελεί το τελικό στάδιο κάθε ολοκληρωμένου συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων,
καθώς σε κάθε σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων παραμένουν υπολείμματα για ταφή.
Η τελική διάθεση βάσει της πυραμίδας ιεράρχησης θα πρέπει να αποτελεί την
τελευταία επιλογή για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Πολλές χώρες, όμως,
χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή ως την κύρια μέθοδο διαχείρισης των αποβλήτων τους,
καθώς αποτελεί την πιο οικονομική μέθοδο διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ιδίως
εάν δεν ακολουθούνται οι ενδεδειγμένες προδιαγραφές για την τελική διάθεση
των αποβλήτων.
Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί πως μέχρι σήμερα η Κύπρος στηρίζεται
κατεξοχήν στην εδαφική διάθεση ως τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων της, με
περίπου 80% των αποβλήτων να οδηγούνται σε τελική διάθεση και μόνο το 20%
των αποβλήτων να ανακυκλώνονται ή να κομποστοποιούνται.
Στη συνέχεια ακολουθούν οι βασικές ορολογίες που αφορούν στην τελική διάθεση
των αποβλήτων. Οι ορολογίες αυτές χρησιμοποιούνται ευρέως και πολλές φορές
συγχέονται μεταξύ τους.

Χώροι υγειονομικής ταφής
αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.)

Στους χώρους αυτούς πραγματοποιείται η ελεγχόμενη και οργανωμένη διάθεση των
αποβλήτων μέσω της θέσπισης αυστηρών τεχνικών απαιτήσεων με στόχο την κατά
το δυνατόν πρόληψη ή μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στα επιφανειακά και υπόγεια
ύδατα, το έδαφος, την ατμόσφαιρα και την ανθρώπινη υγεία (Οδηγία 1999/31/ΕΚ).
Οι χώροι αυτοί είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι και στεγασμένοι ώστε να μην
επιτρέπουν στα επικίνδυνα υγρά και αέρια (συστήματα διαχείρισης στραγγισμάτων,
βιοαερίου, κ.λπ.), που προκύπτουν από την αποσύνθεση των αποβλήτων, να διαφύγουν
στο περιβάλλον. Αντιθέτως, τόσα τα υγρά όσο και τα αέρια παράγωγα της διαδικασίας
τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας.

Σύστημα
Ανάκτησης Μεθανίου
Απορρίμματα

Επένδυση
Επίχωσης

Σύστημα Επεξεργασίας
Στραγγισμάτων

Έλεγχος
Υπόγειων Υδάτων
Σύστημα Συλλογής
Στραγγισμάτων
Υπόγειος Υδροφόρος

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.)
(Πηγή: http://slipups.ru/7554)

Στην Κύπρο, πολλές φορές οι Χ.Υ.Τ.Α. ταυτίζονται με τους χώρους ανεξέλεγκτης
διάθεσης αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) ή αλλιώς χωματερές. Παρόλα αυτά, οι δύο χώροι
διάθεσης αποβλήτων παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διαφορές κυρίως όσον αφορά
στους κινδύνους που εγκυμονούν για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
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Χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης
αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.)

Οι Χ.Α.Δ.Α. είναι χώροι οι οποίοι δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι ή στεγασμένοι
και στους οποίους γίνεται απλά εναπόθεση των αποβλήτων. Λειτουργούν χωρίς
προδιαγραφές υγειονομικής διάθεσης αποβλήτων και χωρίς αδειοδότηση,
με αποτέλεσμα να είναι πολύ επικίνδυνοι για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία,
καθώς ρυπαίνουν το έδαφος και τα υπόγεια νερά, υπάρχει πιθανότητα έκρηξης
ή πυρκαγιάς, υπάρχει η δυνατότητα σκόπιμης πυρκαγιάς από τους δημότες για
να μειώσουν τον όγκο των αποβλήτων και παρατηρείται η παρουσία ζώων στον χώρο,
γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για τα ζώα και τη δημόσια υγεία.

Χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α. ή αλλιώς Χωματερή)
(Πηγή: Χ.Α.Δ.Α. Κοτσιάτη)
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Χώροι υγειονομικής ταφής
υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.)

Οι χώροι αυτοί είναι παρόμοιοι στην κατασκευή και λειτουργία τους με τους Χ.Υ.Τ.Α.,
διαφέρουν όμως στο ότι οι Χ.Υ.Τ.Υ. δέχονται μόνο τα υπολείμματα, τα στερεά
απόβλητα δηλαδή που δεν συλλέχθηκαν ή δεν μπορούσαν να συλλεχθούν για
ανακύκλωση/κομποστοποίηση/ανάκτηση ενέργειας, ενώ στους Χ.Υ.Τ.Α. καταλήγουν
όλα τα απόβλητα ανεξαιρέτως.
Ένας Χ.Υ.Τ.Υ. είναι σαφώς προτιμότερος από έναν Χ.Υ.Τ.Α., καθώς έχει μικρότερες
επιπτώσεις στο περιβάλλον, προωθείται η μείωση, επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση αποβλήτων και χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να γεμίσει, επομένως
δεν δημιουργείται το ίδιο γρήγορα η ανάγκη για ανεύρεση νέου χώρου «φιλοξενίας»
των αποβλήτων.
Τέλος, να αναφέρουμε πως Ο.Ε.Δ.Α. ονομάζεται η Μονάδα ολοκληρωμένης
εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων. Μια Ο.Ε.Δ.Α. αποτελείται από ένα εργοστάσιο
μηχανικής διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών και χώρο υγειονομικής ταφής
υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.).
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Μή Ορθολογική Διαχείριση
των Αποβλήτων

Ποιές είναι οι επιπτώσεις;
Η δραματική αύξηση των αποβλήτων τις τελευταίες δεκαετίες, σε συνδυασμό
με τη λανθασμένη απόρριψη και διαχείρισή τους, έχει σημαντικό αντίκτυπο στο
περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την οικονομία και την κοινωνία. Οι σημαντικότερες
επιπτώσεις είναι:
> Εξάντληση πρώτων υλών, φυσικών πόρων και κατανάλωση περισσότερης
ενέργειας: Για την παραγωγή νέων προϊόντων απαιτούνται μεγάλες ποσότητες
πρώτων υλών, φυσικών πόρων και ενέργειας. Η ενέργεια που απαιτείται για την
παραγωγή προϊόντων από πρωτογενείς πρώτες ύλες είναι πολλαπλάσια από αυτήν
που απαιτείται, όταν η παραγωγή γίνεται από χρησιμοποιημένα υλικά. Επίσης,
για νέα προϊόντα χρησιμοποιούνται φυσικοί πόροι, οι οποίοι δεν είναι ανεξάντλητοι.
Παραδείγματος χάριν, για την παραγωγή νέων χάρτινων συσκευασιών, θα πρέπει
να αποκόπτονται δέντρα από τα δάση.
> Ρύπανση αέρα, νερού και εδάφους: Σε περίπτωση καύσης ή ανεξέλεγκτης
απόθεσης των αποβλήτων στο περιβάλλον, οι χημικές τους ουσίες απελευθερώνονται
και εισέρχονται μέσω του αέρα, του νερού και του εδάφους στην τροφική αλυσίδα,
δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα και φυσικά
στον άνθρωπο, που αποτελεί τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας αυτής. Επίσης,
τα απόβλητα μπορεί να αποτελέσουν εστία μικροβίων και παθογόνων μικροοργανισμών
και παράλληλα να λειτουργήσουν ως πηγή τροφής για τα ζώα της περιοχής.
Παράλληλα, η μη ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων οδηγεί πολλά απόβλητα
στο να καταλήγουν στα υδάτινα οικοσυστήματα, όπως τους ωκεανούς, τις θάλασσες
και τα ποτάμια, με αποτέλεσμα εκτός από την τεράστια περιβαλλοντική ρύπανση και
την είσοδο τοξικών ουσιών στην τροφική αλυσίδα να δημιουργούνται πολύ σοβαρά
προβλήματα στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα. Παραδείγματος χάριν, τα απόβλητα
μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία, αίσθηση πείνας ή αίσθηση κορεσμού, σωματικές
βλάβες, προβλήματα αναπαραγωγής, και πολλά άλλα στα θαλάσσια είδη και ψάρια.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των αποβλήτων δεν σταματά
με τον θάνατο ενός θαλάσσιου είδους, καθώς όταν το θαλάσσιο είδος αποσυντεθεί,
τα υπολείμματα των αποβλήτων, κυρίως των πλαστικών, θα είναι και πάλι ελεύθερα
στο περιβάλλον για κατάποση από ένα άλλο ζώο. Στο διαδίκτυο, πλέον, κυκλοφορούν
πολλά άρθρα και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό με τις συνέπειες των αποβλήτων
στο περιβάλλον γενικά αλλά και στα θαλάσσια είδη συγκεκριμένα.
Το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων στα υδάτινα οικοσυστήματα προέρχονται από
τη λανθασμένη ή την ανύπαρκτη διαχείριση των αποβλήτων που πραγματοποιούνται
στην ξηρά.
> Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία μέσω της τροφικής αλυσίδας: Πολλά από
τα απόβλητα περιέχουν βαρέα μέταλλα και άλλες επικίνδυνες τοξικές ουσίες,
οι οποίες αφού διεισδύσουν στους υπόγειους υδροφορείς, το έδαφος, τα επιφανειακά
νερά, τις λίμνες, τα ποτάμια, τη θάλασσα, τον αέρα, εισέρχονται μέσω της τροφικής
αλυσίδας και συσσωρεύονται στους ιστούς των ζώντων οργανισμών (άνθρωποι, ζώα,
φυτά). Οι ουσίες αυτές δεν αποβάλλονται ποτέ από τους οργανισμούς και, πάνω από
ένα κρίσιμο σημείο, γίνονται τοξικές και προκαλούν χρόνιες παθήσεις και πολύ
σοβαρά προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία. Τέτοιες ουσίες είναι, παραδείγματος
χάριν, ο μόλυβδος, το χρώμιο, ο υδράργυρος, το κάδμιο, ο αμίαντος, κ.ά.
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> Αυξημένη ζήτηση νέων χώρων ταφής των αποβλήτων: Οι μεγάλες ποσότητες
των αποβλήτων που παράγονται και η μη σωστή διαχείρισή τους, δημιουργούν
συνεχώς νέες και αυξημένες ανάγκες εξεύρεσης χώρων υγειονομικής ταφής
των αποβλήτων ή ακόμα χειρότερα χωματερών για την απόθεσή τους. Παράλληλα,
μεγάλο μέρος των αποβλήτων που δεν τυγχάνουν σωστής διαχείρισης δεν
αποδομούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να παραμένουν
για καιρό στους Χ.Υ.Τ.Α., στους Χ.Α.Δ.Α. ή στο περιβάλλον.
> Αισθητική υποβάθμιση μιας περιοχής και επιπτώσεις στον τουρισμό:
Οι περιοχές που βρίσκονται κοντά σε Χ.Α.Δ.Α. ή στις οποίες υπάρχει ανεξέλεγκτη
απόθεση των αποβλήτων στο περιβάλλον θεωρούνται υποβαθμισμένες, η φυσική
ομορφιά τους αλλοιώνεται, ενώ παράλληλα απαιτούνται πολύ μεγάλα ποσά για τον
καθαρισμό τους. Αυτό έχει αντίκτυπο τόσο στη ζωή των κατοίκων της περιοχής όσο
και στην προσέλκυση ή μη τουριστών στη συγκεκριμένη περιοχή.

Αρνητικές επιπτώσεις στην πανίδα
(Πηγή: Πρόγραμμα Μarlisco, https://www.youtube.com/watch?v=017bBeXhYz4)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
Κατάσταση Αποβλήτων στην Ε.Ε.

Η Ε.Ε.τα τελευταία χρόνια έχει θέσει το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων πολύ
υψηλά στην ατζέντα της. Μέσω κανονισμών, οδηγιών και προγραμμάτων προσπαθεί
να κινητοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει τις χώρες-μέλη, ώστε να διαχειρίζονται
υπεύθυνα τα απόβλητά τους με διαδικασίες που ακολουθούν την πυραμίδα ιεράρχησης
των επιλογών. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ποσότητες δημοτικών
αποβλήτων που παράχθηκαν στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια.

Παραγωγή αποβλήτων ανά κάτοικο στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. το 2005 και το 2016
(Πηγή: Eurostat, 2017)

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε πως η παραγωγή αποβλήτων αυξήθηκε
στις 16 από τις 31 χώρες της E.E. το 2016 σε σύγκριση με το 2005. Στον παρακάτω
πίνακα παρουσιάζεται η παραγωγή αποβλήτων στις χώρες-μέλη της E.E. για την
περίοδο 1995-2016 (Eurostat, 2017).
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Παραγωγή δημοτικών αποβλήτων (κιλά ανά κάτοικο) ανά χώρα για την περίοδο 2005-2016
(Πηγή: Eurostat, 2017)

Στον πίνακα παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές στην παραγωγή αποβλήτων μεταξύ
των χωρών-μελών, οι οποίες οφείλονται κυρίως στα καταναλωτικά πρότυπα, στον
πλούτο της κάθε χώρας, αλλά και στον τρόπο που γίνεται η συλλογή και διαχείριση
των αποβλήτων στη συγκεκριμένη χώρα (Eurostat, 2017).
Στόχος της Ε.Ε. είναι η μείωση των παραγόμενων αποβλήτων στις χώρες-μέλη της,
με ταυτόχρονη βελτίωση των υποδομών και μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων
τους με σειρά προτεραιότητας, όπως αυτή καθορίζεται από την πυραμίδα επιλογών
για τη διαχείριση αποβλήτων.
Στον πίνακα και το διάγραμμα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι ποσότητες
των δημοτικών αποβλήτων με βάση τον τρόπο διαχείρισής τους.
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Συνολικές ποσότητες δημοτικών αποβλήτων στις 28 χώρες-μέλη με βάση τον τρόπο διαχείρισής τους την περίοδο 1995-2016
(Πηγή: Eurostat, 2017)
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Συνολικές ποσότητες δημοτικών αποβλήτων στις 28 χώρες μέλη με βάση τον τρόπο διαχείρισής τους την περίοδο 1995-2016
(Πηγή: Eurostat, 2017)

Από το παραπάνω διάγραμμα και τον πίνακα παρατηρείται σημαντική μείωση
στις ποσότητες των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή, με ταυτόχρονη αύξηση
των αποβλήτων που οδηγούνται προς κομποστοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση
ενέργειας. Η τάση αυτή εξηγείται από την πολιτική της Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια,
η οποία επιδιώκει μέσω της νομοθεσίας και της επιβολής μέτρων να βοηθήσει
τα κράτη μέλη να αποδεσμευτούν από τον παραδοσιακό και μη αειφόρο τρόπο
διαχείρισης των αποβλήτων τους που είναι η ταφή.
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Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινούμενη προς την κατεύθυνση
της σωστής διαχείρισης των αποβλήτων έχει θεσπίσει πολλές οδηγίες και κανονισμούς
τα τελευταία χρόνια. Οι διατάξεις αυτές αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές για
τα κράτη-μέλη προκειμένου να μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους της Ε.Ε.
για τη διαχείριση των αποβλήτων. Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται
η υλοποίηση των στόχων για τα απόβλητα, είναι η Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», η «Αρχή
της ευθύνης του παραγωγού» (στην οποία στηρίζεται και η δημιουργία των συλλογικών
Συστημάτων), η Αρχή της «εγγύτητας και αυτάρκειας», της «πρόληψης» και η ιεράρχηση
της διαχείρισης των αποβλήτων σύμφωνα με την πυραμίδα ιεράρχησης των επιλογών
για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων.

Πακέτο Κυκλικής Οικονομίας

Το τελευταίο διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει το “Πακέτο Κυκλικής
Οικονομίας”, γνωστό ως Circular Economy Package (CEP), σύμφωνα με το οποίο οι
στόχοι για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων συνεχώς αυξάνονται και γίνονται όλο και
πιο αυστηροί. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση,
η οποία προωθεί τη μετάβαση από το υφιστάμενο μοντέλο οικονομίας
«παίρνω-φτιάχνω-καταναλώνω-πετώ» (ένα γραμμικό μοντέλο στο οποίο κάθε προϊόν
αναπόφευκτα φτάνει στο «τέλος της ωφέλιμης ζωής» του και απορρίπτεται) προς μια
κυκλική οικονομία, όπου οτιδήποτε θεωρείτο προηγουμένως “απόβλητο” μπορεί να
μετατραπεί σε πρώτη ύλη για τη δημιουργία άλλου προϊόντος επεκτείνοντας έτσι
την “ωφέλιμη ζωή” του (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017).
Η αύξηση του πληθυσμού αλλά και του πλούτου, καθιστά τη ζήτηση για σπάνιες
πρώτες ύλες μεγαλύτερη από ποτέ, και οδηγεί σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Τα μέταλλα και τα μεταλλεύματα, τα ορυκτά καύσιμα, οι ζωοτροφές και τα τρόφιμα,
αλλά και το καθαρό νερό και τα γόνιμα εδάφη έχουν ακριβύνει. Κάθε χρόνο στην
Ε.Ε. χρησιμοποιούνται σχεδόν 15 τόνοι υλικών ανά άτομο, ενώ κάθε πολίτης της Ε.Ε.
παράγει, κατά μέσο όρο, πάνω από 4,5 τόνους αποβλήτων ετησίως, εκ των οποίων πάνω
από το μισό καταλήγει σε (Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης,
2017). Η γραμμική οικονομία, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στην εξόρυξη πόρων,
δεν αποτελεί πλέον βιώσιμη επιλογή.
Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία προϋποθέτει την προώθηση της
επαναχρησιμοποίησης, επισκευής, ανανέωσης και ανακύκλωσης υφιστάμενων υλικών
και προϊόντων. Η κυκλική οικονομία γίνεται καλύτερα κατανοητή εξετάζοντας τα
φυσικά οικοσυστήματα που λειτουργούν με βέλτιστο τρόπο, καθώς στη φύση δεν
υπάρχουν απόβλητα γιατί όλα χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για κάτι νέο. Τα προϊόντα
σχεδιάζονται με στόχο να εντάσσονται σε κύκλους υλικών, με αποτέλεσμα τα υλικά να
χρησιμοποιούνται ξανά για τον ίδιο ή για άλλο σκοπό, ενώ τα υπολειμματικά απόβλητα
να προσεγγίζουν το μηδέν.

Γραμμικό Μοντέλο

Πρώτες Ύλες

Παραγωγή

Διανομή

Κατανάλωση

Απόρριψη
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Μοντέλο Κυκλικής Οικονομίας
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Μοντέλα οικονομίας
(Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κυκλική Οικονομία, 2017)

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία απαιτεί τη συμμετοχή και δέσμευση πολλών
διαφορετικών νομάδων, όπως των επιχειρηματικών και καταναλωτικών οργανώσεων,
των μη κερδοσκοπικών Οργανισμών, των συνδικάτων, του ακαδημαϊκού κόσμου, των
ερευνητικών ιδρυμάτων και την προώθηση των εννοιών αυτών από τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης.
Τα μέτρα, όπως ο βελτιωμένος οικολογικός σχεδιασμός και η πρόληψη και
επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, μπορούν να επιφέρουν καθαρή εξοικονόμηση έως
και 604 δις ευρώ για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ε.Ε., που αντιστοιχεί στο 8% του
ετήσιου κύκλου εργασιών τους, μειώνοντας παράλληλα τις συνολικές ετήσιες εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου κατά 2-4 % (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κυκλική Οικονομία, 2017).
Οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι πεπεισμένοι ότι υπάρχει ισχυρή θετική σύνδεση ανάμεσα
στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την αποδοτική χρήση των πόρων. Μία πρόσφατη
δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου αποκάλυψε ότι σημαντική πλειοψηφία των πολιτών
πιστεύει ότι ο αντίκτυπος της πιο αποδοτικής χρήσης των πόρων θα είχε θετικές
επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής στη χώρα τους (86%), στην οικονομική ανάπτυξη
(80%), καθώς και στις ευκαιρίες απασχόλησης (78%). Επιπλέον, βλέπουν τη μείωση
και την ανακύκλωση αποβλήτων τόσο στο σπίτι (51%) όσο και στη βιομηχανία και τον
κατασκευαστικό κλάδο (51%), ως τον σημαντικότερο τρόπο ενίσχυσης της αποδοτικής
χρήσης των πόρων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κυκλική Οικονομία, 2017).
Παραδείγματα εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας στην καθημερινότητά μας είναι
η λειτουργία δανειστικής εργαλειοθήκης ή δανεισμού οικιακών συσκευών, τα repair
cafes, στα οποία μπορεί ο ενδιαφερόμενος να πιεί το ρόφημά του και να επισκευάσει
ο ίδιος με τη βοήθεια τεχνικών τις μικροσυσκευές του, τα ανταλλακτικά παζαράκια, κ.λπ.
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Άλλο παράδειγμα είναι εταιρεία ελαστικών που έχει συνάψει συνεργασία με μεγάλη
εταιρεία ειδών ένδυσης και σχεδιάζει τα ελαστικά της με τέτοιο τρόπο ώστε μετά
τη χρήση τους να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σόλες παπουτσιών. Ανάλογο
παράδειγμα αποτελεί μια αμερικανική αεροπορική εταιρεία που μετατρέπει το υλικό
από τα παλιά καθίσματα σε τσάντες και πορτοφόλια, κ.λπ.

Δανειστική εργαλειοθήκη και δανεισμός μικροσυσκευών
(Πηγή: https://www.changex.org/us/repaircafe/guide)

Είναι ξεκάθαρο, επομένως, ότι η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της αειφόρου ανάπτυξης. Το πακέτο καθορίζει τις προτεινόμενες πολιτικές
της Ε.Ε. για τα απόβλητα για την περίοδο 2017 – 2030, οι οποίες αφορούν φυσικά
και την Κύπρο.
Κύρια στοιχεία του πακέτου κυκλικής οικονομίας:
> Η αξία και η ζωή των προϊόντων και υλικών παρατείνεται όσο το δυνατόν
περισσότερο.
> Τα απόβλητα και η χρήση πόρων μειώνονται.
> Οι πόροι παραμένουν στην οικονομία στο τέλος της ζωής των προϊόντων, με
στόχο να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά για να δημιουργήσουν επιπλέον αξία.
> Δημιουργεί ή σταθεροποιεί θέσεις εργασίας.
> Προωθεί τις καινοτομίες που δίνουν συγκριτικό πλεονέκτημα και διασφαλίζουν
προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.
> Δίδει στους καταναλωτές πιο ανθεκτικά και καινοτόμα προϊόντα, που
δημιουργούν εξοικονομήσεις και βελτιωμένη ποιότητα ζωής.
Μέτρα για την προώθηση του πακέτου κυκλικής οικονομία:
> Καλύτερος σχεδιασμός προϊόντων για προώθηση της ανακύκλωσης.
> Προϊόντα που είναι πιο εύκολο να επιδιορθωθούν και είναι πιο ανθεκτικά.
> Πιο εύκολα προϊόντα στη χρήση τους, με καλύτερη ποιότητα.
Στόχοι του πακέτου κυκλικής οικονομίας για τα απόβλητα:
> Κοινός στόχος της Ε.Ε. καθορίζεται η ανακύκλωση του 65% ή του 70%
των δημοτικών αποβλήτων μέχρι το 2030.
> Κοινός στόχος της Ε.Ε. καθορίζεται η ανακύκλωση του 75% ή του 80%
των αποβλήτων συσκευασίας μέχρι το 2030.
> Δεσμευτικός στόχος για μείωση της ταφής στο 10% ή πλήρη εγκατάλειψη
του συνόλου των ΔΣΑ, μέχρι το 2030.
> Επαναχρησιμοποίηση του 10% του βάρους των αποβλήτων συσκευασίας μέχρι
το 2030.
> Μείωση των αποβλήτων φαγητού κατά 50% μέχρι το 2030.
> Να δώσει κίνητρα για τον καθορισμό ελάχιστων ποσοστών επαναχρησιμοποιήσιμων
συσκευασιών στην αγορά.
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> Να δώσει επαρκή οικονομικά κίνητρα για την παραγωγή επαναχρησιμοποιήσιμων
συσκευασιών.
> Οικονομικά κίνητρα που θα στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων πρόληψης
και ανακύκλωσης αυτής της Οδηγίας, όπως υψηλά τέλη ταφής και αποτέφρωσης.
> Συστήματα “πληρώνω όσο πετώ”.
> Συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού
> Κίνητρα για τις τοπικές Αρχές
> Να καθορίσει ελάχιστα κριτήρια για τα Συστήματα ανάληψης της διευρυμένης
“Ευθύνης του Παραγωγού” και να προωθήσει την επιβράβευση των παραγωγών
που εισάγουν πιο πράσινα προϊόντα στην αγορά, καθώς και να ενθαρρύνει
την ανάκτηση και ανακύκλωσή τους στο τέλος της ζωής τους.
Οι πιο πάνω στόχοι καθώς και όλοι οι στόχοι του πακέτου δεν έχουν οριστικοποιηθεί
μέχρι τις αρχές του Φθινοπώρου 2017.
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι βάσει του “Πακέτου Κυκλικής
Οικονομίας” τα κράτη-μέλη οφείλουν να βελτιώνουν συνεχώς τις υποδομές τους
για τη διαχείριση των αποβλήτων τους και να ενημερώνουν όλο και περισσότερο
τους πολίτες για τα θέματα αυτά προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που
περιλαμβάνονται στο Πακέτο.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Η Κύπρος βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες θέσεις στην παραγωγή αποβλήτων μεταξύ
των χωρών-μελών της Ε.Ε. και στις τελευταίες θέσεις για τη σωστή διαχείριση των
αποβλήτων της. Αυτό σημαίνει πως στην Κύπρο παράγονται μεγάλες ποσότητες
αποβλήτων, οι οποίες δεν τυγχάνουν σωστής διαχείρισης. Μέχρι στιγμής, το 80%
των δημοτικών αποβλήτων οδηγείται για ταφή, και μόνο το 20% των αποβλήτων
οδηγείται προς ανακύκλωση ή κομποστοποίηση.
Συγκεκριμένα, οι μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων που εφαρμόζονται στην Κύπρο
σήμερα παρουσιάζονται συνοπτικά στο πιο κάτω διάγραμμα και αναφέρονται
αναλυτικά στο Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2015.
Συγκεκριμένα, η Κύπρος διαθέτει συστήματα «Διαλογής στην Πηγή» (Συλλογικά
Συστήματα και πράσινα σημεία), μονάδες κομποστοποίησης, όπως επίσης και
σημεία συλλογής, αποθήκευσης και μονάδες επεξεργασίας των αποβλήτων.
Επίσης, διαθέτει μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.)
στην Κόσιη, η οποία εξυπηρετεί την Επαρχία Λάρνακας και Αμμοχώστου, έναν
χώρο υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.) στην Πάφο, δύο χώρους ταφής εκτός
προδιαγραφών στο Βατί και τον Κοτσιάτη, δύο σταθμούς μεταφόρτωσης αποβλήτων
στα χωριά Χρυσοχού και Σκαρίνου, καθώς και τέσσερις μονάδες επεξεργασίας /
ανακύκλωσης: ΑEΚΚ Σκύρα Λίμα, Σκύρα Βάσα, Σ. Νετιάτης & Χ. Ξενής Επιχειρήσεις
ΛΤΔ και Λατομεία Χ. Μυλωνά (Μιτσερού) ΛΤΔ (Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων,
2015, Ζαχαρίου, 2017). Επιπρόσθετα, έχει κατασκευαστεί και αναμένεται η έναρξη
λειτουργίας στα τέλη του 2017 μιας ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης
αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) στο Πεντάκωμο της Επαρχίας Λεμεσού.

Στερεά Απόβλητα

Συστήματα Διαλογής
στην Πηγή (ΔσΠ)

Κομποστοποίηση

Green Dot Κύπρου

WEEE Electrocyclosis

ΣυλλογήAποθήκευση

PAYT

ΟΕΔΑ

Χ.Υ.Τ.Υ
ΑΦΗΣ Κύπρου
Χ.Υ.Τ.Α
Οργανισμός
Ανακύκλωσης Κύπρου
Χ.Α.Δ.Α
Μoνάδες Επεξεργασίας
Ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ

Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης Δημοτικών αποβλήτων στην Κύπρο
(Πηγή: Τμήμα Περιβάλλοντος, 2017))

ΣΜΑ
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Σύμφωνα με το «Πακέτο Κυκλικής Οικονομίας», που αναφέρεται σε προηγούμενο
κεφάλαιο, η υγειονομική ταφή θα πρέπει να μειωθεί περίπου στο 10% μέχρι το 2030
και η ανακύκλωση και κομποστοποίηση θα πρέπει να αυξηθούν ακόμα περισσότερο.
Επίσης, τα απόβλητα που παράγονται θα πρέπει να μειωθούν σημαντικά, όπως
παραδείγματος χάριν τα απόβλητα φαγητού που θα πρέπει να μειωθούν περίπου στο
50% μέχρι το 2030. Αυτό σημαίνει πως οι αρχές της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης,
ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των αποβλήτων θα πρέπει να ενσωματωθούν στην
καθημερινότητά μας και να προωθούνται με κάθε δυνατό τρόπο τα επόμενα χρόνια,
προκειμένου η Κύπρος να μπορέσει να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους που της
επιβάλλονται στον τομέα διαχείρισης των αποβλήτων.

Κυπριακή Νομοθεσία

Η κυπριακή νομοθεσία ακολουθεί τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για
τα απόβλητα και απαρτίζεται από νόμους και κανονισμούς που στόχο έχουν την
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στην Κύπρο και οι οποίοι θα πρέπει
να επιτευχθούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τα απόβλητα, το Τμήμα Περιβάλλοντος
έχει καταρτίσει σχέδιο διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων με τίτλο «Σχέδιο Διαχείρισης
Δημοτικών Αποβλήτων για την περίοδο 2015 – 2021», το οποίο στηρίζεται στην
ιεράρχηση των αποβλήτων (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση
ενέργειας, τελική διάθεση) και στην περιβαλλοντικά ορθή διαχείρισή τους. Μέσω του
σχεδίου αυτού έχουν τεθεί τόσο ποιοτικοί όσο και ποσοτικοί στόχοι, με σημαντικότερους
αυτούς που ακολουθούν (Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, 2015, Ζαχαρίου, 2017):
> Μέχρι το 2020, το 50% του ανακυκλώσιμου υλικού στα δημοτικά απόβλητα
να τυγχάνει προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Τίθενται
συγκεκριμένοι στόχοι για κάθε κατηγορία υλικού.
> Τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους
υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν στις 95.000 τόνους.
> Το σύνολο των δημοτικών στερεών αποβλήτων να συλλέγεται χωριστά
σε ποσοστό 40% μέχρι το 2021 και 50% μέχρι το 2027.
> Το 15% των δημοτικών αποβλήτων να συλλέγεται χωριστά ως οργανικό απόβλητο.
> Επίτευξη υψηλού βαθμού περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και συμμετοχής
του κοινού σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων (δημιουργία κοινωνίας ανακύκλωσης).
> Προώθηση σχεδιασμού και χρήσης προϊόντων και διαδικασιών που ενισχύουν
την εξοικονόμηση πόρων.
Μέσα στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, δρομολογείται το παρόν διάστημα και
η χρέωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας. Στόχος είναι η μείωση της χρήσης
της στο ελάχιστο δυνατόν, ενώ απώτερος στόχος είναι ακόμα και η εξάλειψή της.
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Θεσμικό Περιβαλλοντικό
Πλαίσιο στην Κύπρό

Το θεσμικό περιβαλλοντικό πλαίσιο στην Κύπρο για την προετοιμασία και την
εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής, είναι πολύπλοκο και κατακερματισμένο
ανάμεσα σε πολλούς κρατικούς φορείς, οι αρμοδιότητες των οποίων παρουσιάζονται
στη συνέχεια.

Υπουργικό Συμβούλιο

Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει την καθολική ευθύνη για την ανάπτυξη και εφαρμογή
της περιβαλλοντικής πολιτικής του κράτους, αφού αποτελεί το κατ’ εξοχήν αρμόδιο
εκτελεστικό σώμα που έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την προώθηση των
πολιτικών σε διάφορους επιμέρους τομείς και επίπεδα.

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Η περιβαλλοντική πολιτική εφαρμόζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του
Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο οποίος έχει τη
γενική ευθύνη για τον συντονισμό και τον έλεγχο των πολιτικών για την προστασία
και τη διατήρηση του περιβάλλοντος.
Μέσω των διάφορων τμημάτων και υπηρεσιών του, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει ένα ευρύ πλαίσιο εκτελεστικών αρμοδιοτήτων,
τόσο σε ειδικά όσο και σε σχετικά με το περιβάλλον θέματα, όπως είναι η προστασία
της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, η προστασία των θαλασσών,
η διαχείριση των υδάτινων πόρων, οι προστατευόμενες περιοχές, η διαχείριση των
επικίνδυνων αποβλήτων, τα μεταλλεία και τα λατομεία, ο έλεγχος και η καταπολέμηση
της ρύπανσης της θάλασσας, η διαχείριση των δασών και των δασικών πάρκων, η χρήση
του νερού, η διαχείριση των γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων, η επεξεργασία
των οικιακών και βιομηχανικών λυμάτων, η αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε
υποβαθμισμένες περιοχές, η υγεία και ευημερία των ζώων, οι αφαλατώσεις, κ.ά.

Επιτροπή Περιβάλλοντος
Στην Επιτροπή αυτή προεδρεύει ο Γενικός ιευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και τα μέλη της είναι εκπρόσωποι από
Υπουργεία και φορείς, με εκτελεστικές αρμοδιότητες σε θέματα που σχετίζονται άμεσα
ή έμμεσα με το περιβάλλον. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής καλύπτουν θέματα όπως
η αναθεώρηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων και η περαιτέρω επεξεργασία των
περιβαλλοντικών πολιτικών. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή αυτή δρα ως ο κύριος συντονιστικός
μηχανισμός μεταξύ των διαφόρων Υπουργείων σε θέματα περιβάλλοντος.

Τμήματα Υπουργείου

1. Τμήμα Περιβάλλοντος
Το Τμήμα Περιβάλλοντος υποδιαιρείται σε τομείς. Ο Τομέας Προστασίας της
Φύσης έχει την ευθύνη για εφαρμογή των νόμων και κανονισμών σχετικά με την
προστασία και διαχείριση της φύσης και της άγριας ζωής. Οι νόμοι, μεταξύ άλλων,
επιτρέπουν την εφαρμογή και επιβολή συγκεκριμένων κανονισμών που αφορούν:
την εισαγωγή προϊόντων από θαλάσσια είδη, εμπορικά είδη από άγρια χλωρίδα
και πανίδα, την εισαγωγή γούνας και προϊόντων από άγρια ζώα, επιπρόσθετα προς
τους κανονισμούς που αποσκοπούν στην προστασία και διαχείριση της άγριας
ζωής (Τμήμα Περιβάλλοντος, 2017).
Ο Τομέας Ρύπανσης είναι υπεύθυνος για την προστασία, ρύθμιση και πρόληψη
ρύπανσης του νερού και της γης από τη βιομηχανία και τις κτηνοτροφικές
δραστηριότητες και έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του Κώδικα Ορθής
Γεωργικής Πρακτικής.
Ο Τομέας Διαχείρισης Αποβλήτων είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των στερεών και
επικίνδυνων αποβλήτων για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της
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δημόσιας υγείας και ταυτόχρονα για την υιοθέτηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο περί Αποβλήτων Νόμος στην Κύπρο περιλαμβάνει:
> Τον τύπο, την ποσότητα και την προέλευση των αποβλήτων που πρέπει
να αποτελέσουν αντικείμενο διαχείρισης.
> Τους στόχους που τίθενται για μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση
των αποβλήτων.
> Τις διοικητικές μεθόδους που θα εφαρμόζονται ειδικά στη συλλογή, μεταφορά,
αξιοποίηση ή διάθεση αποβλήτων.
> Όλες τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για συγκεκριμένους τύπους αποβλήτων.
> Τον αριθμό των εγκαταστάσεων αξιοποίησης και διάθεσης που θα απαιτηθούν
για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης αποβλήτων.
> Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για τη διαχείριση
των αποβλήτων.
> Τα κατάλληλα μέτρα για την ενθάρρυνση της ορθολογικής οργάνωσης
της συλλογής, διαλογής και επεξεργασίας αποβλήτων.
Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι η Αρμόδια Αρχή
για την εφαρμογή του περί Αποβλήτων Νόμου μέσω του Τμήματος Περιβάλλοντος.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι εξουσιοδοτημένο να εισηγείται όρους στον
Υπουργό που παρέχει την απαραίτητη άδεια για διαχείριση αποβλήτων. Η λίστα
με όλους τους αδειοδοτημένους διαχειριστές βρίσκεται αναρτημένη στη σελίδα
του Τμήματος Περιβάλλοντος.
Ο Τομέας Κλιματικών Αλλαγών ασχολείται με την παρακολούθηση και υποβολή
εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών
που αφορούν στην αλλαγή του κλίματος. Επίσης, ασχολείται με τις επιπτώσεις από
την κλιματική αλλαγή και την προστασία του όζοντος, τη ναυτιλία, τις μεταφορές,
την ενέργεια, τους υδρογονάνθρακες και το σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου.
Τέλος, ο Τομέας Αειφόρου Ανάπτυξης και Προϊόντων ασχολείται πρωταρχικά
με την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης μέσω διαφόρων πολιτικών και
νομοθετημάτων. Μέρος των στρατηγικών αυτών είναι η εθνική στρατηγική για την
αειφόρο ανάπτυξη, όπως και η Διαδικασία του Cardiff και η περιβαλλοντική πτυχή
της Στρατηγικής της Λισαβόνας.

2. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση της υδατικής
πολιτικής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με
σκοπό την ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.
Στα πλαίσια αυτά, οι αρμοδιότητες του Τμήματος καλύπτουν ένα ευρύ και ποικίλο
φάσμα, που περιλαμβάνει (Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, 2017):
> Συλλογή, επεξεργασία, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση υδρολογικών,
υδρογεωλογικών, γεωτεχνικών και άλλων στοιχείων, απαραίτητων για τη μελέτη,
τη συντήρηση και την ασφάλεια των αναπτυξιακών έργων.
> Μελέτη, σχεδίαση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση έργων υποδομής, όπως
φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά, υδρευτικά και αποχετευτικά δίκτυα,
διυλιστήρια νερού, μονάδες επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης λυμάτων και
μονάδες αφαλάτωσης νερού.
> Προστασία των υδάτινων πόρων από τις μολύνσεις και τις ρυπάνσεις
του περιβάλλοντος.
> Καλλιέργεια υδατικής συνείδησης στους καταναλωτές για εξοικονόμηση νερού.
Επιπρόσθετα. με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 79.302, ημερ.
26/8/2015. το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) ανέλαβε ως Τεχνικός Σύμβουλος
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των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης των Χώρων Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων και την
υλοποίηση όλων των νέων κατασκευαστικών έργων που αναφέρονται στην «Εθνική
Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2015-2021».

3. Τμήμα Δασών
Βασική αποστολή του Τμήματος Δασών είναι η αειφόρος διαχείριση και προστασία των
κρατικών δασών και άλλων κρατικών δασοκαλυμμένων εκτάσεων της Κύπρου.
Τα κρατικά δάση στο νησί καταλαμβάνουν έκταση 157.788 εκτάρια, ή ποσοστό 17,06%
του εδάφους της. Παράλληλα, το Τμήμα Δασών λαμβάνει μέτρα για την προστασία
των ιδιωτικών δασικών και άλλων δασοκαλυμμένων εκτάσεων, που καλύπτουν έκταση
228.930 εκτάρια ή ποσοστό 24,7% της Κύπρου (Τμήμα Δασών, 2017).
Το Τμήμα Δασών είναι το αρμόδιο Τμήμα για την εφαρμογή της Δασικής Πολιτικής
και της Δασικής Νομοθεσίας και την προστασία των κυπριακών δασών. Η Δασική
Νομοθεσία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις πρόνοιες που ρυθμίζουν τη σχέση του πολίτη
προς το δάσος, καθώς και τις δραστηριότητες που αφορούν το άναμμα φωτιάς τόσο
στα κρατικά δάση όσο και σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από τις παρυφές τους.
Εκτός από τα πιο πάνω, το Τμήμα Δασών παρέχει υπηρεσίες και συμβουλές προς τους
πολίτες για θέματα της αρμοδιότητάς του. Παρέχει επίσης την ευκαιρία στους πολίτες
και οργανωμένα σύνολα για συμμετοχή σε σχέδια ανάπτυξης και προστασίας των
ιδιωτικών δασών. Τέλος, προσφέρει διάφορα αγαθά και υπηρεσίες σχετικά με τα δάση,
βάσει συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου που υπάρχει για τον σκοπό αυτό.

4. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης είναι ο τεχνικός σύμβουλος του Κράτους για όλα
τα γεωλογικά θέματα. Ειδικότερα, είναι η αρμόδια κρατική υπηρεσία για τη διεξαγωγή
ερευνών και μελετών, καθώς και για την παροχή γνωματεύσεων πάνω σε γεωλογικά,
υδρογεωλογικά, γεωτεχνικά, κοιτασματολογικά, γεωφυσικά, σεισμολογικά και
γεω-περιβαλλοντικά θέματα (Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, 2017).
Με βάση την αποστολή του, καθώς επίσης την ανάγκη εξυπηρέτησης του κοινωνικού
συνόλου και την εφαρμογή των θεσμικών υποχρεώσεων της Κύπρου ως κράτουςμέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κύριες δραστηριότητες και ευθύνες του
Τμήματος είναι οι ακόλουθες:
> Η λεπτομερής γεωλογική χαρτογράφηση της Κύπρου και, γενικότερα, η μελέτη της
γεωλογικής δομής αυτής καθώς και της δομής του ευρύτερου γεωγραφικού της χώρου.
> Η αναζήτηση, ο εντοπισμός, ο έλεγχος της ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας
και η συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη των ορυκτών πόρων σε ισορροπία
με το φυσικό περιβάλλον.
> Η έρευνα, μελέτη, αξιοποίηση, παρακολούθηση και προστασία των υπόγειων
υδάτινων πόρων, καθώς επίσης η κάλυψη υδατικών αναγκών με υπόγειο νερό.
> Η μελέτη της ρύπανσης του εδάφους και η συμβολή στον καθαρισμό,
τη διαχείριση και την αποκατάσταση ρυπασμένων περιοχών.
> Η παροχή των αναγκαίων γεωλογικών υπηρεσιών για την ασφαλή κατασκευή
των αναπτυξιακών έργων του Κράτους.
> Η εκπόνηση μελετών για την προστασία του φυσικού και δομημένου
περιβάλλοντος από γεω-κινδύνους (σεισμούς, κατολισθήσεις, καταβόθρες κ.λπ.).
> Η καταγραφή, αξιολόγηση και μελέτη της σεισμικής δραστηριότητας στην
Κύπρο και τον θαλάσσιο χώρο, που την περιβάλλει, καθώς και η εκτίμηση της
σεισμικής επικινδυνότητας
> Η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους ερευνητικούς φορείς της Κύπρου και του
εξωτερικού στα πλαίσια, κυρίως, ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
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Το Τμήμα στελεχώνεται με επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, που υποστηρίζεται
από ειδικά εργαστήρια, γεωφυσικό εξοπλισμό και γεωτρητικά συνεργεία. Διαθέτει
επίσης, σεισμολογικό δίκτυο, δίκτυο επιταχυνσιογράφων και δίκτυο αυτόματης
παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων. Ταυτόχρονα, αξιοποιεί τις δυνατότητες, που
προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, ειδικότερα στους τομείς της μηχανογράφησης
και χρήσης εξειδικευμένων λογισμικών.

5. Μετεωρολογική Υπηρεσία
Η Μετεωρολογική Υπηρεσία χειρίζεται θέματα που αφορούν στον καιρό και το κλίμα
της Κύπρου. Η εν λόγω Υπηρεσία παρέχει υπηρεσίες και πληροφορίες σχετικές
με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής
δραστηριότητας στην Κύπρο με στόχο την εξυπηρέτηση και ευημερία του κοινού και
την προστασία της ζωής και της περιουσίας του (Μετεωρολογική Υπηρεσία, 2017).
Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, συλλέγει και αξιοποιεί τις μετεωρολογικές
πληροφορίες στην κυπριακή επικράτεια και συνεργάζεται με άλλες Εθνικές
Μετεωρολογικές Υπηρεσίες και τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.

6. Υπηρεσία Μεταλλείων
Η Υπηρεσία Μεταλλείων είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της περί Μεταλλείων
και Λατομείων Νομοθεσίας όπως και της περί Εκρηκτικών Υλών Νομοθεσίας.
Είναι επίσης σύμβουλος του Κράτους σε τεχνικά θέματα που σχετίζονται με τον
μεταλλευτικό πλούτο της χώρας και ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ Κυβέρνησης,
Μεταλλευτικών Εταιρειών και Ερευνητών (Υπηρεσία Μεταλλείων, 2017).
Η Υπηρεσία Μεταλλείων, στοχεύει μέσα από τις αρμοδιότητές της, στην ορθολογιστική
ανάπτυξη του ορυκτού πλούτου της Χώρας, στην ελαχιστοποίηση της επίδρασης
των μεταλλευτικών και λατομικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και στην εξασφάλιση
ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους.

7. Τμήμα Γεωργίας
Βασική αποστολή του Τμήματος Γεωργίας είναι η ανάπτυξη του γεωργοκτηνοτροφικού
τομέα μέσω της επιμόρφωσης και της καθοδήγησης των αγροτών, του σχεδιασμού
και της εφαρμογής αναπτυξιακών προγραμμάτων (Τμήμα Γεωργίας, 2017).
Τα σημερινά προγράμματα δεν αποσκοπούν κατ’ ανάγκη σε αύξηση της παραγωγής,
αλλά επιδιώκουν παράλληλα να επιτύχουν αναβάθμιση της ποιότητας και της
ανταγωνιστικότητας των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων στη ντόπια και διεθνή αγορά,
καθώς και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και συντελεστών παραγωγής.
Η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση του αγροτικού μας
κόσμου στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις της γεωργοκτηνοτροφίας, καθώς
και σε θέματα εναρμόνισης της κυπριακής γεωργίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο,
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αποστολής του Τμήματος Γεωργίας για την
επίτευξη του πιο πάνω στόχου.
Βάσει των ανωτέρω, το Τμήμα Γεωργίας ετοίμασε και υλοποιεί το Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, ένα μεγαλόπνοο σχέδιο, το οποίο αποσκοπεί
ακριβώς στην αναζωογόνηση της αγροτικής οικονομίας και τη διασφάλιση του
βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου μέλλοντος της υπαίθρου.
Μέσα από την εφαρμογή των Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2007-2013, προωθείται η αύξηση και βελτίωση της παραγωγής, ο εκσυγχρονισμός
των μονάδων και η δημιουργία βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων με πιο
σύγχρονες επιδιώξεις, όπως η βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων,
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η προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής
στις αγροτικές περιοχές.

8. Τμήμα Αναδασμού
Αποστολή του Τμήματος Αναδασμού είναι ο συντονισμός, η διαχείριση και η υλοποίηση
μέτρων αναδασμού στην Κύπρο, σύμφωνα με την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης
(Τμήμα Αναδασμού, 2017).
Ο αναδασμός ως βασικό σχέδιο υποδομής, συμβάλλει στην απάμβλυνση των διάφορων
προβλημάτων της αγροτικής ιδιοκτησίας, που πηγάζουν από το αναχρονιστικό σύστημα
διακατοχής της γης και αποτελούν τροχοπέδη στην ορθολογιστική και αποδοτική
ανάπτυξη της γεωργίας. Τα κυριότερα από τα προβλήματα που επιλύονται με την
εφαρμογή του σχεδίου αναδασμού είναι ο πολυτεμαχισμός και ο μικροτεμαχισμός της
γης, η έλλειψη αγροτικών δρόμων, η κατοχή της ιδιοκτησίας σε αδιαίρετη (συνιδιοκτησία)
και σε δυαδική/πολλαπλή μορφή (άλλος να κατέχει τη γη κι άλλος τα δέντρα ή το νερό)
και το ακανόνιστο σχήμα των τεμαχίων γης.
Το σχέδιο αναδασμού στην Κύπρο εφαρμόζεται με δημοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες
συνάδουν και με το κοινοτικό κεκτημένο. Οι διαδικασίες αυτές, που καθορίζονται στην
περί Αναδασμού Νομοθεσία, παρέχουν στους ιδιοκτήτες δικαιώματα, όπως ενεργό
συμμετοχή σε όλα τα στάδια εφαρμογής του σχεδίου αναδασμού, επιθεώρηση όλων
των εγγράφων και σχεδίων που δημοσιεύονται και υποβολή εκ μέρους των ιδιοκτητών
ενστάσεων, ιεραρχικών προσφυγών ή προσφυγών στο Δικαστήριο.
Επιπρόσθετα το Τμήμα Αναδασμού ετοιμάζει, δημοσιεύει και υλοποιεί σχέδια
εξωραϊσμού του τοπίου και προστασίας του περιβάλλοντος, σε περιοχές όπου
εφαρμόζεται το σχέδιο αναδασμού.
Βασικός στόχος των σχεδίων αυτών είναι η προστασία και διαφύλαξη των πολιτιστικών
και φυσικών μορφωμάτων της κάθε περιοχής αναδασμού, η επέκταση και
ο εμπλουτισμός της χλωρίδας και γενικά η βελτίωση της αισθητικής αξίας της
περιοχής αναδασμού.
Επίσης από το 2005, σύμφωνα με τον Νόμο που προβλέπει την «Εκτίμηση των
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Ορισμένων Σχεδίων και/ή Προγραμμάτων», το Τμήμα
Αναδασμού προβαίνει σε «Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον» για κάθε
νέο σχέδιο αναδασμού.

9. Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είναι αρμόδιες τόσο για τον έλεγχο των τροφίμων ζωικής
προέλευσης όσο και για τον έλεγχο των ζωικών ασθενειών. Είναι διαρθρωμένες
σε κεντρικό και επαρχιακό επίπεδο. Σε κεντρικό επίπεδο λειτουργούν οι Τομείς
Υγείας και Ευημερίας των Ζώων και της Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, καθώς
και ο Κλάδος Κτηνιατρικών Εργαστηρίων, ο Κλάδος Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών
Προϊόντων, ο Κλάδος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, ο Κλάδος Δημοσίων
Συμβάσεων και ο Κλάδος Δημοσιότητας, Διαφώτισης και Εκπαίδευσης. Σε επαρχιακό
επίπεδο λειτουργούν πέντε επαρχιακά κτηνιατρικά γραφεία και πέντε περιφερειακοί
κτηνιατρικοί σταθμοί (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, 2017).
Στόχος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είναι α) ο περιορισμός και η εξάλειψη των
ζωικών ασθενειών που υπάρχουν στην Κύπρο β) η αποφυγή της εισόδου στη χώρα
άλλων ασθενειών και γ) η προστασία της Δημόσιας Υγείας μέσω του ελέγχου όλων
των τροφίμων ζωικής προέλευσης και των ζωοανθρωπονόσων.
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10. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Ι.Γ.Ε.) διεξάγει εφαρμόσιμη και θεωρητική
έρευνα που αποβλέπει στην ορθολογική αύξηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής
παραγωγής και αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων (Ινστιτούτο
Γεωργικών Ερευνών, 2017).
Κατευθύνσεις προς τις οποίες στρέφεται η έρευνα στο Ινστιτούτο είναι: Δενδροκομία
- Αμπελουργία, Βελτίωση Φυτών, Λαχανοκομία - Ανθοκομία, Φυτοπροστασία,
Εδαφολογία - Χρήση νερού και Περιβάλλον, Ζωική παραγωγή, Αγροτική ανάπτυξη,
και Αγροβιοτεχνολογία. Το Ι.Γ.Ε. διαθέτει Κεντρικό Χημείο, βιβλιοθήκη, καλά
ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια, θερμοκήπια και ψυκτικούς θαλάμους, τράπεζα
φυτικού γενετικού υλικού και βοτανολόγιο. Στην πειραματική έπαυλη του Ι.Γ.Ε. στην
Αθαλάσσα διατηρούνται οι μονάδες των ζώων και διεξάγεται η εργασία στη βελτίωση
φυτών. Υπάρχουν επίσης, πειραματικοί σταθμοί στην Αχέλεια και το Ζύγι για τα
εσπεριδοειδή, τα υποτροπικά φυτά και τα λαχανικά, στον Σαϊττά για τα φυλλοβόλα
δέντρα και τη Ξυλοτύμπου και Πόλη Χρυσοχούς για τα δημητριακά. Επίσης,
διεξάγονται πειράματα σε αγρούς παραγωγών σε διάφορες περιοχές.
Το Ινστιτούτο συνεργάζεται με οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών που ασχολούνται
με τη γεωργία (FAΟ, ΙΑΕΑ), με άλλους διεθνείς οργανισμούς (IPGRI, ICARDA,
ICRISAT, AARINENA, CIARD), την Ε.Ε., καθώς και με ερευνητικά και ακαδημαϊκά
ιδρύματα της Κύπρου και άλλων χωρών στα πλαίσια διμερών συμφωνιών.

11. Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
Το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη της κυπριακής
αλιείας και τα προγράμματα που εφαρμόζει στοχεύουν στη βιώσιμη διαχείριση των
αλιευτικών πόρων της Κύπρου, στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας
σε διεθνή ύδατα, στην πρόληψη, τον έλεγχο και την καταπολέμηση της ρύπανσης της
θάλασσας, στην κατασκευή και διαχείριση των αλιευτικών καταφυγίων και στη διαμόρφωση
και εφαρμογή μιας σύγχρονης νομοθεσίας (Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών).
Το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών έχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
> Ερευνητικά προγράμματα για τον υπολογισμό των αποθεμάτων των
ιχθυοπληθυσμών και την ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών πόρων.
> Ανάπτυξη της αλιείας μέσω διάφορων προγραμμάτων δανειοδότησης,
επιχορήγησης, ασφάλισης αλιευτικών σκαφών, εκπαίδευσης προσωπικού, κ.λπ..
> Εκσυγχρονισμός αλιευτικής τεχνολογίας, μέσω προγραμμάτων παροχής
τεχνικής καθοδήγησης και βοήθειας στους ψαράδες, εκπαίδευσης ψαράδων,
εισαγωγής νέων μεθόδων αλιείας κ.λπ.
> Ανάπτυξη της αλιείας σε διεθνείς περιοχές μέσω διάφορων προγραμμάτων.
> Έρευνα για περαιτέρω ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας κυρίως στη θάλασσα
μέσω διάφορων ερευνητικών προγραμμάτων.
> Διαχείριση των αποθεμάτων των ψαριών σε φράκτες για σκοπούς ερασιτεχνικής
αλιείας.
> Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των αλιευτικών καταφυγίων, ελλιμενισμός
αλιευτικών σκαφών.
> Παρακολούθηση, πρόληψη, έλεγχος και καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης.
> Θαλάσσιες βιολογικές και οικολογικές έρευνες για τη διατήρηση και προστασία
των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και ειδών που κινδυνεύουν.
> Εφαρμογή νομοθεσίας για την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια, τα αλιευτικά καταφύγια.
> Έκδοση αδειών αλιείας για επαγγελματίες ψαράδες και άδειες για ερασιτεχνικές
ψαράδες στη θάλασσα και στα φράγματα. Έκδοση αδειών για ίδρυση/λειτουργία
ιχθυοτροφείων.
> Διαχείριση του Κυπριακού Μητρώου Αλιευτικών Σκαφών σύμφωνα με τους
κοινοτικούς κανονισμούς.
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Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (Υ.Ε.Κ.Α.)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υ.Ε.Κ.Α. είναι αρμόδιο για την εφαρμογή
των νόμων ως προς:
> την υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας,
> τον έλεγχο της ρύπανσης της ατμόσφαιρας και
> τις επικίνδυνες ουσίες. Εφαρμόζει επίσης ένα μέρος του νόμου για τον έλεγχο
της ρύπανσης των νερών και προεδρεύει των Τεχνικών Επιτροπών οι οποίες
έχουν εγκαθιδρυθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις των προαναφερόμενων νόμων.
Αποτελεί το εθνικό κομβικό σημείο της Σύμβασης για τη «ιασυνοριακή Ρύπανση
της Ατμόσφαιρας» (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2017).

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού (Υ.Ε.Β.Τ.)

Κύριοι τομείς αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του Υ.Ε.Β.Τ. είναι οι βιομηχανικές
περιοχές και ζώνες, η εξοικονόμηση ενέργειας, η εκμετάλλευση νέων και ανανεώσιμων
ενεργειακών πηγών, καθώς και η εισαγωγή τεχνολογίας τόσο για την αποφυγή της
βιομηχανικής ρύπανσης όσο και για την επεξεργασία των αποβλήτων. Στο Υ.Ε.Β.Τ. ανήκει
ο Οργανισμός Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
και Τεχνολογίας και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, ο οποίος - μεταξύ άλλων
- προωθεί τον αγροτουρισμό και είναι ο συντονιστής του προγράμματος «Γαλάζιες
Σημαίες» στην Κύπρο (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 2017).

Υπουργείο Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας, μέσω του Τμήματος Ιατρικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών,
επιθεωρεί τους σκουπιδότοπους, τα συστήματα αποχέτευσης και τις κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ενώ ταυτόχρονα
είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού και τον μικροβιακό
έλεγχο των νερών κολύμβησης. Το Κρατικό Χημείο, σε συνεργασία με τμήματα
άλλων Υπουργείων, εκτελεί ερευνητική εργασία και αναλυτικό έλεγχο σε διάφορα
θέματα ρύπανσης. ιαθέτει, επίσης, εξειδικευμένα εργαστήρια στους τομείς της
Περιβαλλοντικής Χημείας, της Μικροβιολογίας και της Ιολογίας, της Οικοτοξικολογίας
και της Αξιολόγησης της Επικινδυνότητας (Υπουργείο Υγείας, 2017).

Υπουργείο Συγκοινωνιών
και Έργων (Υ.Σ.Ε.)

Το Τμήμα ημοσίων Έργων του Υ.Σ.Ε. είναι αρμόδιο σε θέματα ακτομηχανικής,
το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των προδιαγραφών
του ιεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων και των
επιπέδων θορύβου από τα αεροσκάφη, ενώ το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας είναι
αρμόδιο για την εφαρμογή σχετικών νόμων, κανονισμών και διεθνών συνθηκών.
τις οποίες έχει επικυρώσει η Κυπριακή ημοκρατία. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών
είναι αρμόδιο για την επιθεώρηση των μηχανοκίνητων οχημάτων, ενώ στο Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα να ενεργεί ως αρχή
έγκρισης του Τύπου Μηχανοκινήτων Οχημάτων. Τέλος, η Αρχή Λιμένων Κύπρου έχει
μεταξύ άλλων την αρμοδιότητα για περισυλλογή και έλεγχο των αποβλήτων των πλοίων
που περιέχουν πετρελαιοειδή, καθώς και των αποβλήτων των πλοίων που βρίσκονται
στα λιμάνια και τα αγκυροβόλια (Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, 2017).

Υπουργείο Εσωτερικών (Υ.Ε.)

Το Υπουργείο Εσωτερικών (Υ.Ε.) είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του Νόμου «Περί
Πολεοδομίας και Χωροταξίας», ενώ την επιτήρηση της λειτουργίας του νόμου αυτού
έχει το Πολεοδομικό Συμβούλιο. Το Τμήμα Πολεοδομίας του Υ.Ε. είναι αρμόδιο
για πολεοδομικά και οικιστικά θέματα, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της
ρύθμισης και του ελέγχου της ανάπτυξης, της ετοιμασίας ρυθμιστικών σχεδίων
και πολιτικών για τις πόλεις και την ύπαιθρο, καθώς και της μετεγκατάστασης και
στέγασης των προσφύγων. Τέλος, στο Ταμείο Θήρας του Υ.Ε. έχει ανατεθεί η ευθύνη
για την εφαρμογή του Νόμου «Περί Αναπτύξεως Θηραμάτων και Αγρίων Πτηνών»,
ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα του κυνηγιού και της ανάπτυξης των θηραμάτων
(Υπουργείο Εσωτερικών, 2017).
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Σημαντικό παράγοντα στην αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί
η εφαρμογή της αρχής της «Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού», δηλαδή της
ανάληψης της ευθύνης εκ μέρους των εισαγωγέων και κατασκευαστών επιλεγμένων
προϊόντων για χρηματοδότηση και λειτουργία υποδομών που να επιτρέπουν στον
καταναλωτή να επιστρέψει το προϊόν όταν αυτό καταστεί απόβλητο, προκειμένου αυτό
να οδηγηθεί για ορθή περιβαλλοντική διαχείριση. Τα ρεύματα αποβλήτων για τα οποία
εφαρμόζεται η αρχή της «Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού» είναι τα απόβλητα
συσκευασιών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών, καθώς και ελαστικών (Τμήμα Περιβάλλοντος, 2017).
Η σύσταση Συλλογικών Συστημάτων από τη βιομηχανία αποτελεί την πιο απλή λύση
για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτά να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη Νομοθεσία και η οποία τις υποχρεώνει
να μεριμνούν για την ανάκτηση και ανακύκλωση μέρους των συσκευασιών, του
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των μπαταριών, των ελαστικών που
τοποθετούν στην Κυπριακή Αγορά.
Η αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας λειτουργίας και τον έλεγχο των Συλλογικών
Συστημάτων έχει το Τμήμα Περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα Συλλογικά
Συστήματα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο το παρόν διάστημα.

Green Dot Κύπρου

Η Green Dot Κύπρου αποτελεί το πρώτο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Συσκευασιών
και Αποβλήτων Συσκευασιών στην Κύπρο. Ο Οργανισμός ιδρύθηκε ως μη
κερδοσκοπικός οργανισμός με πρωτοβουλία της τοπικής βιομηχανίας και του
KEBE ως οργανισμού ομπρέλα. Μέτοχοι και μέλη του είναι το Κ.Ε.Β.Ε. και επιχειρήσεις,
που είναι υπόχρεοι συσκευασίας διακινητές, υπόχρεοι πρώτων υλών και κατασκευαστές
συσκευασίας. Ο Οργανισμός συνεργάζεται με τις περισσότερες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και συλλέγει και διαχειρίζεται συσκευασίες δίδοντας
νομική κάλυψη στα μέλη του. Με άλλα λόγια, η Green Dot Κύπρου αναλαμβάνει
την υποχρέωση εκ μέρους των εταιρειών - μελών της και τα μέλη της αναλαμβάνουν
τη χρηματοδότηση των διαδικασιών αυτών (Green Dot Κύπρου, 2017).
Ο Οργανισμός έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία και διακρίσεις τόσο στην Κύπρο
όσο και στο εξωτερικό για την ποιότητα του έργου που επιτελεί και ειδικά για την
συνεισφορά του στην ευαισθητοποίηση και περιβαλλοντική ενημέρωση του κοινού.
Σημαντικές διεθνείς διακρίσεις:
> 2η θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στην κατηγορία ‘Supporting the
Development of Green Market & Resource Efficiency’ στα European Enterprise
Promotion Awards της Ε.Ε., το 2013
> Διάκριση ανάμεσα στις 10 καλύτερες επιχειρήσεις της Ευρώπης στην
κατηγορία ‘Environmental & Corporate Sustainability’ στα Ευρωπαϊκά Βραβεία
Επιχειρηματικότητας, 2014/2015
Η Green Dot Κύπρου εξυπηρετεί το 85% του πληθυσμού της Κύπρου και συλλέγει κάθε
χρόνο 40.000-45.000 τόνους συσκευασίας, καλύπτοντας τους στόχους της από το 2010.
Περίπου το 50% των νοικοκυριών στις περιοχές που εξυπηρετεί η Green Dot Κύπρου
συμμετέχει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό
εάν αναλογιστεί κανείς ότι οι κάτοικοι της Κύπρου συμμετέχουν στα προγράμματα
ανακύκλωσης χωρίς οποιοδήποτε κίνητρο ή πρόστιμο βάσει νομοθεσίας όπως
συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ε.Ε.. Παρά όμως την κάλυψη των συνολικών στόχων,
τόσο ο Οργανισμός όσο και η Κύπρος δεν μπορούν να επαναπαύονται, καθώς οι στόχοι
αυτοί συνεχώς αυξάνονται, με αποτέλεσμα η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
του κοινού και των επαγγελματικών υποστατικών να αποτελεί επιτακτική ανάγκη.
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Το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών λειτουργεί ως εξής:
Οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: PMD, ΧΑΡΤΙ και ΓΥΑΛΙ.
Κατηγορία PMD

H κατηγορία του PMD περιλαμβάνει: πλαστικά μπουκάλια, δοχεία και σακούλες,
μεταλλικές συσκευασίες (αλουμινίου και λευκοσιδήρου) και χάρτινες συσκευασίες
ποτών (τύπου tetrapak).

PMD

Υλικά που περιλαμβάνονται στην κατηγορία PMD
(Πηγή: Green Dot Κύπρου, 2017)

Κατηγορία ΧΑΡΤΙ

Η κατηγορία του χαρτιού περιλαμβάνει: ξηρά χαρτόκουτα (φαρμάκων, παπουτσιών,
δημητριακών) και χαρτοκιβώτια, εφημερίδες, περιοδικά, διαφημιστικά και χαρτί
γραφείου.

Υλικά που περιλαμβάνονται στην κατηγορία ΧΑΡΤΙ
(Πηγή: Green Dot Κύπρου, 2017)

Κατηγορία ΓΥΑΛΙ

Η κατηγορία του γυαλιού περιλαμβάνει: γυάλινα μπουκάλια, βαζάκια και άλλες
γυάλινες συσκευασίες.

Υλικά που περιλαμβάνονται στην κατηγορία ΓΥΑΛΙ
(Πηγή: Green Dot Κύπρου, 2017)

Στις αστικές και περιαστικές περιοχές η συλλογή των κατηγοριών PMD και ΧΑΡΤΙ
πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα από το πεζοδρόμιο του σπιτιού, εφόσον
προηγουμένως έχουν τοποθετηθεί στα ειδικά σακούλια ανακύκλωσης. Συνεπώς
δεν χρειάζεται να υπάρχουν κάδοι στη γειτονιά μας για τις δύο αυτές κατηγορίες,
προκειμένου να συμμετέχουμε στην ανακύκλωση. Οι κάδοι είναι απλώς
υποστηρικτικοί του Συστήματος. Τα σακούλια συλλέγονται την ίδια μέρα αλλά
από διαφορετικά φορτηγά προκειμένου να μην αναμειγνύονται τα υλικά.
Σακούλια ανακύκλωσης PMD και χαρτιού
τοποθετημένα στο πεζοδρόμιο
(Πηγή: Green Dot Κύπρου, 2017)

Στις τουριστικές περιοχές και σε ορισμένες κοινότητες, οι συσκευασίες θα πρέπει
να μεταφέρονται σωστά διαχωρισμένες στην κοντινότερη νησίδα ανακύκλωσης και
να τοποθετούνται στον αντίστοιχο κάδο ανακύκλωσης.
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Νησίδα ανακύκλωσης σε τουριστικές περιοχές και κοινότητες
(Πηγή: Green Dot Κύπρου, 2017)

Σε όλες τις περιοχές οι γυάλινες συσκευασίες συλλέγονται με τη βοήθεια ειδικών κάδων
για την ανακύκλωση γυαλιού, στους οποίους οι πολίτες θα πρέπει να μεταφέρουν
τις γυάλινες συσκευασίες τους.
Ένα σημαντικό μέρος των απόβλητων συσκευασιών που υπάρχουν στην κυπριακή
αγορά είναι τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Απόβλητα Συσκευασίας (Ε/ΒΑΣ) που
παράγονται συνήθως σε κέντρα διανομής, σε κεντρικές αποθήκες, εμπορικά
καταστήματα και εργοστάσια. Τα Ε/BΑΣ συλλέγονται είτε μέσω του Δικτύου
Συλλογής του οικιακού ρεύματος αποβλήτων είτε με την απευθείας συνεργασία με
αδειοδοτημένους διαχειριστές. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως εκτός από τις
κατηγορίες PMD, ΧΑΡΤΙ και ΓΥΑΛΙ, ο Οργανισμός συλλέγει και διαχειρίζεται και ξύλινες
εμπορικές συσκευασίες όπως παλέτα, βαρέλια, κασόνια, καρούλια καλωδίων, κ.ά..
Πώς μπορεί να ενημερωθεί κάποιος
για την ανακύκλωση συσκευασιών;

Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για την ανακύκλωση των συσκευασιών, μπορεί να
λάβει περισσότερες πληροφορίες κατεβάζοντας τη δωρεάν εφαρμογή για κινητά
και tablets ‘ReCYcling CY’, μέσω της ιστοσελίδας www.greendot.com.cy ή μέσω
της παγκύπριας γραμμής εξυπηρέτησης 7000 0090.

Εφαρμογή ‘ReCYcling CY’ για την
ανακύκλωση συσκευασιών και μπαταριών
(Πηγή: Green Dot Κύπρου, 2017)

Παράλληλα, η Green Dot Κύπρου ασχολείται και με τη συλλογή και διαχείριση
των συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ή αλλιώς συσκευασιών
φυτοφαρμάκων). Οι συσκευασίες φυτοφαρμάκων χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα
απόβλητα λόγω του περιεχόμενου τους. Παρόλα αυτά, εάν ακολουθηθούν οι
απαραίτητες οδηγίες, αποχαρακτηρίζονται από επικίνδυνο απόβλητο και μπορούν
να διαχειριστούν όπως οι υπόλοιπες συσκευασίες.
Η Green Dot Κύπρου σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας, τον
Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας,
έχει αναλάβει το έργο για τη συλλογή και διαχείριση των συσκευασιών φυτοφαρμάκων
από όλες τις επαρχίες της Κύπρου.
Οι συσκευασίες φυτοφαρμάκων συλλέγονται με τη βοήθεια ειδικών κάδων χρώματος
πορτοκαλί, οι οποίοι βρίσκονται τοποθετημένοι σε σημαντικό αριθμό καταστημάτων σε
όλη την Κύπρο όπου πωλούνται φυτοφάρμακα. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων είναι
οι κατ’ εξοχήν αρμόδιοι για την ενημέρωση των γεωργών και την επιτυχή προώθηση
του συγκεκριμένου προγράμματος ανακύκλωσης (Green Dot Κύπρου, 2017).
Κάδος και σακούλα συλλογής συσκευασιών
φυτοπροστατευτικών προϊόντων
(Πηγή: Green Dot Κύπρου, 2017)

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες που συλλέγει και διαχειρίζεται
ο Οργανισμός βρίσκονται στη σελίδα της Green Dot Κύπρου www.greendot.com.cy
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Α.Φ.Η.Σ.

Η Α.Φ.Η.Σ. (Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών) είναι
οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος έχει αναλάβει τη διαχείριση των
ξηρών μπαταριών οικιακού τύπου βάρους μέχρι 2 κιλά (ΑΦΗΣ, 2017).
Στόχος του Οργανισμού είναι μέσα από την ευαισθητοποίηση του κοινού να επιτύχει
τη συμμετοχή των πολιτών στην ανακύκλωση μπαταριών ώστε να επιτευχθούν οι εθνικοί
στόχοι ανακύκλωσης με τον πιο αποδοτικό τρόπο.
Το Σύστημα στηρίζεται στους εισαγωγείς μπαταριών ή μπαταριών ενσωματωμένων
σε συσκευές, οι οποίοι βάσει νομοθεσίας αποτελούν τα μέλη και τους μετόχους του
Οργανισμού. Η συνεισφορά τους καλύπτει τα έξοδα που απαιτούνται για τη συλλογή,
τη μεταφορά και την ανακύκλωση των μπαταριών, καθώς και το πρόγραμμα
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Ανακυκλώνονται όλες οι φορητές μπαταρίες, όπως μπαταρίες από κασετόφωνα,
ραδιόφωνα, φορητές συσκευές ήχου, κινητά και ασύρματα τηλέφωνα, τηλεχειριστήρια,
κ.λπ. Οι κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών της Α.Φ.Η.Σ. βρίσκονται τοποθετημένοι σε
χώρους εύκολα προσβάσιμους στο ευρύ κοινό, όπως κυβερνητικούς και άλλους
οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα (σχολεία, πανεπιστήμια, κ.λπ.), καταστήματα
ηλεκτρικών ειδών και μπαταριών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα και τράπεζες.
Η Α.Φ.Η.Σ. πέτυχε για πρώτη χρονιά τους στόχους της το 2016. Παρόλα αυτά, οι στόχοι
αυτοί συνεχώς αυξάνονται, με αποτέλεσμα οι προσπάθειες για τη συνεχή ενημέρωση,
ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση του κοινού να παραμένουν αμείωτες.

Κάδος ανακύκλωσης μπαταριών
(Πηγή: Α.Φ.Η.Σ., 2017)

WEEE Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου

To κοινό μπορεί να βρει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων ανακύκλωσης
μπαταριών, καθώς και γενικές πληροφορίες για τον Οργανισμό, κατεβάζοντας
τη δωρεάν εφαρμογή για κινητά και tablets ‘ReCYcling CY’ ή μέσω της ιστοσελίδας
www.afiscyprus.com.cy ή μέσω της παγκύπριας γραμμής εξυπηρέτησης 7000 2347.

Η Ηλεκτροκύκλωση αποτελεί το πρώτο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στην Κύπρο. Ο Οργανισμός ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικός
οργανισμός με πρωτοβουλία της τοπικής βιομηχανίας και του KEBE και σήμερα
μέτοχοι και μέλη του είναι το Κ.Ε.Β.Ε. και επιχειρήσεις που είναι εισαγωγείς ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ο Οργανισμός συνεργάζεται με τις περισσότερες
επιχειρήσεις που εισάγουν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στην Κύπρο και
οι οποίες με βάση τη νομοθεσία είναι υποχρεωμένες να χρηματοδοτούν τον οργανισμό
ανάλογα με την ποσότητα και το είδος του εξοπλισμού που πουλούν στην κυπριακή
αγορά (Ηλεκτροκύκλωση, 2017).
Η Ηλεκτροκύκλωση έχει καταφέρει να συλλέξει και να διαχειριστεί από το 2009 που
ξεκίνησε τη λειτουργία της σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
που σε διαφορετική περίπτωση θα κατέληγαν στο περιβάλλον ή στα παλιοσίδερα.
Ο Οργανισμός συλλέγει και ανακυκλώνει οτιδήποτε μπαίνει στην πρίζα ή λειτουργεί
με μπαταρία, όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιμαστικά, τηλεοράσεις, βραστήρες,
υπολογιστές, οθόνες, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ηλεκτρικά εργαλεία, όργανα
παρακολούθησης και ελέγχου, κονσόλες παιχνιδιών, φωτιστικά, λαμπτήρες, κ.λπ.
Το κοινό μπορεί να επιστρέφει τις συσκευές του για ανακύκλωση στα καταστήματα που
πουλούν αντίστοιχου τύπου συσκευές με αυτές που θέλει να ανακυκλώσει. Σε πολλά
από αυτά τα καταστήματα βρίσκονται τοποθετημένοι οι κάδοι του Οργανισμού.

Κάδος ανακύκλωσης λαμπτήρων
(Πηγή: Ηλεκτροκύκλωση, 2017)

Εκτός από τα καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ως σημείων
συλλογής, η Ηλεκτροκύκλωση διαθέτει κάδους για την ανακύκλωση συσκευών σε
αυλές συλλογής παλαιών μετάλλων (scrap yards) και σε αποθήκες Δήμων όπου το κοινό
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μπορεί είτε μόνο του είτε σε συνεργασία με τον Δήμο του να μεταφέρει στα σημεία αυτά
τις συσκευές του. Παράλληλα, η Ηλεκτροκύκλωση διοργανώνει περιοδικές εκστρατείες
σε συνεργασία με Δήμους και Κοινότητες για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.
Παρόλες τις προσπάθειες της Ηλεκτροκύκλωσης για τη συλλογή όσο το δυνατόν
περισσότερων συσκευών, η επίτευξη των στόχων του Συστήματος είναι πολύ
δύσκολο να πραγματοποιηθεί για διαφόρους λόγους, κυριότεροι εκ των οποίων είναι
η συρρίκνωση στην αγορά ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι κλοπές των
συσκευών από τα σημεία συλλογής της Ηλεκτροκύκλωσης και η αιμορραγία των
συσκευών προς τις αυλές συλλογής παλαιών μετάλλων. Οι στόχοι του Συστήματος
και επομένως και της Κύπρου συνεχώς αυξάνονται και θα είναι αδύνατον
να επιτευχθούν χωρίς τη συνεργασία και τη βοήθεια όλων.

Κάδοι συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
(Πηγή: Ηλεκτροκύκλωση, 2017)

Συστήματα διαχείρισης
απόβλητων ελαστικών

Όσον αφορά στη διαχείριση των ελαστικών, στο παρόν διάστημα λειτουργούσαν μέχρι
το 2017 τα τρία Συλλογικά Συστήματα “RTM tyres recycling ltd”, “E4C ltd” και “Now
Green” καθώς και ένα ατομικό. Στόχος των Συστημάτων αυτών είναι η συμμόρφωση
με τις υποχρεώσεις που θέτουν οι Κανονισμοί στους «παραγωγούς ελαστικών» (Τμήμα
Περιβάλλοντος, 2017).
Για την ορθολογική διαχείριση των ελαστικών στην Κύπρο έχουν αδειοδοτηθεί μια μονάδα
τεμαχισμού, μια μονάδα κοκκοποίησης και μια μονάδα καύσης, οι οποίες συνεργάζονται
με αδειοδοτημένους συλλέκτες/μεταφορείς (Τμήμα Περιβάλλοντος, 2017).

Οργανισμός Ανακύκλωσης
Κύπρου (Ο.Α.Κ)

Ο Οργανισμός Ανακύκλωσης Κύπρου (Ο.Α.Κ.) ιδρύθηκε το 2009 ως μη κερδοσκοπικός
οργανισμός, με κύρια στόχευση στα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και
κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.). Η λειτουργία του στηρίζεται κυρίως σε εθελοντική δουλειά της
διοικητικής του ομάδας και στις συνδρομές των μελών του (Ο.Α.Κ., 2017).
Αποστολή του Ο.Α.Κ. είναι η επιτάχυνση της μετάβασης της οικοδομικής βιομηχανίας
στην αειφόρο / οικολογική κυκλική οικονομία, μέσω της επανεξέτασης του τρόπου
που σχεδιάζονται, εκτελούνται και χρησιμοποιούνται τα δομικά έργα, καθώς
και του επαναπροσδιορισμού των πόρων που είναι δυνατό να εξοικονομηθούν,
επαναχρησιμοποιηθούν ή ανακυκλωθούν στα έργα αυτά (Ο.Α.Κ., 2017).
Για την πραγματοποίηση του οράματός του και την επίτευξη της αποστολής του
ο Οργανισμός ίδρυσε το «Συλλογικό Εναλλακτικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων»
(Σ.Ε.Σ.Δ.Α.) για την διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ., αποτελώντας το πρώτο, και μέχρι σήμερα
το μόνο, αδειοδοτημένο Σ.Ε.Σ.Δ.Α. στο είδος του (Ο.Α.Κ., 2017).
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Η «Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (Ε.Π.Ε.) αφορά στη διενέργεια
των αναγκαίων μελετών για τον προσδιορισμό και την πρόβλεψη των επιπτώσεων
στο περιβάλλον, την υγεία και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου και για δημοσιοποίηση
και αξιολόγηση αυτών των επιπτώσεων.
Στόχος της Ε.Π.Ε. είναι να διασφαλιστεί ότι τα έργα, τα οποία ενδέχεται να έχουν
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, μελετώνται καταλλήλως πριν από την έγκρισή
τους. Ως εκ τούτου, προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση που θα επέτρεπε
να προχωρήσει ένα τέτοιο έργο, εντοπίζονται και εκτιμώνται οι πιθανές επιπτώσεις
του στο περιβάλλον. Οι κατασκευαστές μπορούν στη συνέχεια να προσαρμόζουν
καταλλήλως τα έργα με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων,
προτού αυτά πραγματοποιηθούν, ή οι αρμόδιες αρχές να ενσωματώνουν στην άδεια
του έργου μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων.
Στην Κύπρο, η Ε.Π.Ε. ξεκίνησε να εφαρμόζεται με Απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου το 1991 για επιμέτρηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μεγάλα
αναπτυξιακά έργα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Περαιτέρω, το 2001,
προωθήθηκε η υιοθέτηση του περιβαλλοντικού κεκτημένου και η εναρμόνιση με
την οδηγία 85/337/EEC. Με τον τρόπο αυτό, καθιερώθηκαν οι «Μελέτες Εκτίμησης
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον» (Μ.Ε.Ε.Π.) που αντιστοιχούν στην εκτίμηση των
επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Από το 2005 έως το 2014
η νομοθεσία τροποποιήθηκε, κυρίως σε θέματα πρόσβασης σε περιβαλλοντικές
πληροφορίες και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διασυνοριακά έργα
και μέχρι σήμερα είναι σε εφαρμογή οι περί της Εκτίμησης στο Περιβάλλον Νόμοι
2005 έως 2014 (Ν.140(Ι)2005 έως 2014).

Νομοθεσία

Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ από τις 12 Απριλίου 2001, με την υιοθέτηση της Οδηγίας
Ε.Ε. 85/337/ΕΟΚ, 97/11/ΕΚ. Σκοπός του νόμου είναι η λήψη μέτρων για μείωση
των επιπτώσεων στο περιβάλλον πριν από τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας ή
περιβαλλοντικής έγκρισης.
Το Παράρτημα Ι του νόμου αναφέρεται στα έργα τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν
σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα οποία απαιτείται η ετοιμασία
«Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον» (Μ.Ε.Ε.Π.). Παραδείγματα
τέτοιων έργων είναι αυτοκινητόδρομοι, λατομεία, μαρίνες, γήπεδα γκολφ, σταθμοί
αφαλάτωσης, κ.ά. Η Μ.Ε.Ε.Π. ετοιμάζεται με βάση το τρίτο παράρτημα του νόμου.
Σχετικές είναι οι εντός του νόμου λεπτομερείς οδηγίες για την ετοιμασία Μ.Ε.Ε.Π.
Το παράρτημα II του νόμου περιλαμβάνει κατάλογο έργων, για τα οποία απαιτείται
αρχικά η ετοιμασία «Έκθεσης Προκαταρκτικής Εκτίμησης Επιπτώσεων στο
Περιβάλλον» (Π.Ε.Ε.Π.). Το έντυπο Π.Ε.Ε.Π. το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί από
τον αιτητή, έχει ετοιμαστεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος και είναι διαθέσιμο προς
όλους τους ενδιαφερόμενους. Στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ περιλαμβάνονται,
μεταξύ πολλών άλλων, έργα αναδασμού, βιομηχανίες τροφίμων, έργα υποδομής,
παράκτια έργα, παραθεριστικοί οικισμοί, θεματικά πάρκα, σταθμοί επεξεργασίας
λυμάτων, κ.ά.
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Διαδικασία Εκτίμησης Επιπτώσεων
στο Περιβάλλον (Ε.Π.Ε.)

Η βασική διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από έργα
αναλύεται ως εξής: Ανάλογα με την κατηγορία του έργου αποφασίζεται αν το έργο
εμπίπτει στο πρώτο ή δεύτερο παράρτημα του νόμου.
> Αν εμπίπτει στο πρώτο παράρτημα, ετοιμάζεται «Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων
στο Περιβάλλον» (Μ.Ε.Ε.Π.)
> Αν εμπίπτει στο δεύτερο παράρτημα, συμπληρώνεται ένα έντυπο
«Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον» (Π.Ε.Ε.Π.).
Ανάλογα με την περίπτωση, η Μ.Ε.Ε.Π. ή η Π.Ε.Ε.Π. κατατίθεται στο Τμήμα
Περιβάλλοντος μέσω της αδειοδοτούσας Αρχής και το θέμα συζητείται σε συνεδρίαση
της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία έχει συσταθεί
σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου.
Η εν λόγω Επιτροπή απαρτίζεται από 10 Μέλη (Τμήματα/Φορείς). Συγκεκριμένα,
της Επιτροπής προεδρεύει το Τμήμα Περιβάλλοντος, ενώ μόνιμα μέλη είναι το Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων,
το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων, το Ε.Τ.Ε.Κ.
και δυο μέλη με εξειδικευμένες γνώσεις που ορίζει ο Υπουργός.
Ο ρόλος της Επιτροπής είναι συμβουλευτικός προς την Περιβαλλοντική Αρχή, η οποία
έχει και την τελική ευθύνη της ετοιμασίας της σχετικής γνωμάτευσης/έγκρισης.
Η γνωμάτευση ή περιβαλλοντική έγκριση της Περιβαλλοντικής Αρχής αποστέλλεται στην
αρμόδια αρχή και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας που θα χορηγηθεί.
Η αρμόδια αρχή, αφού λάβει απόφαση για τη χορήγηση ή μη πολεοδομικής άδειας ή
την έγκριση ή μη του έργου, ενημερώνει την Περιβαλλοντική Αρχή για την απόφασή της.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Πολεοδομική Αρχή ή η αρμόδια για το έργο
κρατική υπηρεσία διαφωνεί με την εφαρμογή οποιασδήποτε από τις ουσιώδεις
εισηγήσεις της Περιβαλλοντικής Αρχής, το θέμα παραπέμπεται σε Υπουργική
Επιτροπή, η οποία αποφασίζει ανάλογα. Αν τα μέλη της Υπουργικής Επιτροπής δεν
καταλήξουν σε κοινή απόφαση, το θέμα παραπέμπεται στο Υπουργικό Συμβούλιο
για λήψη οριστικής απόφασης.

Τι πληροφορίες παρέχουν οι Ε.Π.Ε.;

Μια Ε.Π.Ε. είναι μια εκτεταμένη μελέτη στην οποία παρουσιάζεται αναλυτικά το
προτεινόμενο έργο και παρουσιάζονται και αξιολογούνται με επιστημονικό τρόπο
οι πιθανές επιπτώσεις του έργου στο φυσικό και κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον
της περιοχής το οποίο είναι δυνατό να επηρεάσει.
Ενδεικτικά, σε μια Ε.Π.Ε. μπορεί κανείς να βρει τις ακόλουθες πληροφορίες:
> Αναλυτική τεχνική παρουσίαση του προτεινόμενου έργου. Αυτή περιλαμβάνει
τις εργασίες για την κατασκευή του έργου, τις διαδικασίες κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του έργου και τις εργασίες για την αποξήλωσή του μετά την
ολοκλήρωση της λειτουργίας του.
> Περιγραφή και ανάλυση του περιβάλλοντος.
> Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου (τόσο των θετικών
όσο και των αρνητικών) σε:
• Νερό
• Έδαφος
• Αέρα
• Χλωρίδα
• Πανίδα
• Θόρυβο
• Αισθητική
• Οικονομία
• Πληθυσμό
• Ποιότητα ζωής
> Παρουσίαση μέτρων αποφυγής ή μετριασμού των επιπτώσεων.

Σημείωση:

Κάθε μελέτη Ε.Π.Ε. συνοδεύεται από μία μη τεχνική περίληψη, για να είναι κατανοητή
από τον απλό πολίτη. Οι μελέτες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στο Αρχείο Έργων και Γνωματεύσεων και στο Αρχείο
Σχεδίων και Προγραμμάτων.
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Περιβαλλοντικές Εκθέσεις
Εταιρειών - Οργανισμών

Στα πλαίσια της «Εταιρικής Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής τους Ευθύνης»,
οι εταιρείες και οι οργανισμοί δημοσιεύουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως
ανά έτος) Περιβαλλοντικές Εκθέσεις. Οι Εκθέσεις αυτές μπορεί να αποτελέσουν
χρήσιμη πηγή πληροφοριών για τους δημοσιογράφους σχετικά με την περιβαλλοντική
επίδοση ενός οργανισμού.
Προσοχή! Οι περιβαλλοντικές εκθέσεις ετοιμάζονται από τους ίδιους τους
οργανισμούς, γι’ αυτό είναι φυσικό να στοχεύουν στη θετική επιρροή τους
στην κοινωνία και το περιβάλλον.
Σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπάρχει η αντίληψη ότι η δράση των επιχειρήσεων
μικρού ή μεσαίου μεγέθους έχει αμελητέες συνέπειες για το περιβάλλον. Η αντίληψη
αυτή είναι μάλλον εσφαλμένη, καθώς όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του μεγέθους
της φύσης τους, έχουν κάποιας μορφής αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.

Τι είναι;

Η περιβαλλοντική έκθεση είναι η περιοδική έκδοση με πληροφορίες για τον τρόπο
με τον οποίο ένας οργανισμός αντιμετωπίζει τα περιβαλλοντικά ζητήματα που τον
αφορούν. Μία ολοκληρωμένη περιβαλλοντική έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει
τόσο την περιβαλλοντική πολιτική του οργανισμού και τη δέσμευσή του στην
εφαρμογή της συγκεκριμένης πολιτικής, όσο και τις επιδόσεις του σε σημαντικά
περιβαλλοντικά προβλήματα. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και μελλοντικούς
στόχους προς επίτευξη για τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος.

Τι πληροφορίες παρέχουν;

Οι περιβαλλοντικές εκθέσεις είναι ιδιαίτερα απλές και περιέχουν πληροφορίες
για εννιά θεμελιώδεις θεματικές:
> Περιγραφή του οργανισμού
> Περιβαλλοντική πολιτική
> Περιγραφή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
> Λεπτομέρειες για συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο κινείται
η επιχείρηση
> Λεπτομέρειες σχετικά με τις εισροές, τις πρώτες ύλες, την ενέργεια, το νερό, κ.ά.
> Λεπτομέρειες σχετικά με τις εκροές, τα προϊόντα, τα απόβλητα, τη ρύπανση, κ.ά.
> Περιβαλλοντικούς στόχους
> Λεπτομέρειες σχετικές με τις δαπάνες της εταιρείας για την προστασία
του περιβάλλοντος
> Λεπτομέρειες σχετικές με την ανάληψη ευθύνης για περιβαλλοντικά ζητήματα

Πού τις βρίσκω;

Οι περιβαλλοντικές εκθέσεις είναι το μέσο με το οποίο ένας οργανισμός πληροφορεί
το κοινό και τους πελάτες του για την περιβαλλοντική του απόδοση. Για το λόγο αυτό,
οι περιβαλλοντικές εκθέσεις είναι αναρτημένες, κατά κανόνα, στην ιστοσελίδα του
κάθε οργανισμού, σε περίοπτη θέση.
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
Κύπρος

Ανάκυκλος Περιβαλλοντική.
http://www.anakyklos.org/el/
Εθνική Επιτροπή “Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού”.
http://www.cyprus-child-environment.org/
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.
http://www.etek.org.cy/
Ένωση Δήμων.
http://www.ucm.org.cy/
Ένωση Κοινοτήτων.
http://www.ekk.org.cy/index.shtm
Επίτροπος Περιβάλλοντος.
http://www.ec.gov.cy/environment/environment.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, (2017).
http://www.ari.gov.cy
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Κ.Ε.Β.Ε.).
http://news.ccci.org.cy/
Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΚΥ.ΣΥ.Φ.).
http://www.kysyf.eu/
Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου.
http://www.oikologiafeeo.org/
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Συσκευασιών “Green Dot Cyprus Ltd”.
http://greendot.com.cy/el
Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Μπαταριών Οικιακού Τύπου “AFIS Cyprus LTD”.
http://www.afiscyprus.com.cy/el-GR/home/
Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
“WEEE Electrocyclosis Ltd”.
http://www.electrocyclosis.com.cy/gr/index.php
Τηγανοκίνηση.
http://www.tiganokinisi.eu/
Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, (2017).
http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf
Τμήμα Αναδασμού, (2017).
http://www.moa.gov.cy/moa/lcd/lcd.nsf
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, (2017).
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, (2017).
http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument
Τμήμα Γεωργίας, (2017).
http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
Τμήμα Δασών, (2017).
http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument
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Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, (2017).
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf
Τμήμα Μετεωρολογίας, (2017).
http://www.moa.gov.cy/moa/ms/ms.nsf
Τμήμα Περιβάλλοντος.
http://www.moa.gov.cy
Τμήμα Υπηρεσίας Μεταλλείων, (2017).
http://www.moa.gov.cy/moa/mines/minesSrv.nsf
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, (2017).
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (2017).
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
Υπουργείο Εσωτερικών, (2017).
http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, (2017).
http://www.mcw.gov.cy/mcw/mcw.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
Υπουργείο Υγείας, (2017).
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
Φίλοι της Γης Κύπρου.
http://www.foecyprus.org/
Cans for kids.
http://www.cansforkids.org/
Let’s Do it Cyprus.
https://www.facebook.com/ldicyprus/
Telli Recycling Ltd.
http://tellirecycling.com/
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Εξωτερικό

Ελληνική εταιρεία διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ε.Ε. ΔΣΑ.
http://www.eedsa.gr
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τμήμα Περιβάλλοντος.
http://ec.europa.eu/dgs/environment/
ΗΛΕΚΤΡΩΡ.
http://www.helector.gr/
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (Ο.Ε.Α.).
http://ecorec.gr/ecorec/index.php?lang=en
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD).
http://www.oecd.org/
Conservation International.
https://www.conservation.org/Pages/default.aspx
European Association of Electrical and Electronic Waste Take Back Systems
(WEEE Forum)
http://www.weee-forum.org/
European Environment Agency.
https://www.eea.europa.eu/
Eurostat, (2017).
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Packaging_waste_statistics
Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA).
http://www.expra.eu/
Fost Plus Belgium.
https://www.fostplus.be/fr
Greenpeace.
http://www.greenpeace.org/international/en/
Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC.
http://www.ipcc.ch/
Life+ Program.
http://ec.europa.eu/environment/life/
National Geographic.
https://www.nationalgeographic.com/
Packaging Recovery Organization (Pro-Europe).
http://www.pro-e.org/
Plastics Europe:
http://www.plasticseurope.org/
Society of Environmental Journalists, SEJ:
http://www.sej.org/
United Nations Environment Programme Agency (UNEPA), (2006).
http://www.unep.org/
U.S. Environmental Protection Agency (EPA).
http://www.unep.org/
World Health Organization (WHO).
http://www.who.int/en/
World Wide Fund for Nature (WWF).
https://www.worldwildlife.org/about
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