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Ευχαριστίες
Η παρούσα έκθεση με τίτλο «Έκθεση για την επίσκεψη στη Δανία» (Report on the visit in
Denmark) δημιουργήθηκε με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού
μέσου για το περιβάλλον, LIFE+ και αποτελεί το παραδοτέο A.3.2 της προκαταρκτικής
δράσης Α.3 του έργου Recycling@Home (LIFE11 ENV/GR/000950) με τίτλο «Επισκόπηση και
αξιολόγηση των υφιστάμενων σχημάτων ανακύκλωσης και τεχνολογιών στην Ευρώπη και
παγκοσμίως».
Η ομάδα του Recycling@Home θα ήθελε να ευχαριστήσει το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό
μέσο για το περιβάλλον, LIFE+, για την εν λόγω οικονομική υποστήριξη.
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Περιβάλλοντος και του Δήμου της Κοπεγχάγης που υποδέχτηκε την ομάδα
εργασίας του έργου Recycling@Home.
Όνομα

Φορέας

1

Almut Reichel

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
(Ε.Ο.Π.)

2

Jasmina Bogdanovic
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Αποποίηση ευθύνης
Οι συντάκτες του παρόντος έχουν καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ούτως ώστε οι
πληροφορίες που εμπεριέχονται να είναι αληθείς και νόμιμες, καθ΄όσον πρόκειται για την
αξιοποίηση και σύνθεση των πηγών που παρατίθενται και για τις οποίες οι συντάκτες
ουδεμία ευθύνη φέρουν.
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα έκθεση με τίτλο «Έκθεση για την επίσκεψη στη Δανία» αποτελεί το παραδοτέο
Α.3.2 της προκαταρκτικής δράσης Α.3 του έργου LIFE+ Recycling@Home με κωδικό LIFE11
ENV/GR/000950. Η έκθεση περιέχει τα βασικά σημεία και συμπεράσματα από την
επίσκεψη στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (E.Ο.Π.), στη Διεύθυνση του
Περιβάλλοντος του Δήμου της Κοπεγχάγης και σε εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων
στην Κοπεγχάγη κατά το διάστημα 21-22 Φεβρουαρίου 2013.

1.1 Ημέρα 1η
1.1.1

Ημέρα και ώρα

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 10:00,
στον Ε.Ο.Π.

1.1.2

Συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες της πρώτης συνάντησης περιγράφονται στον Πίνακα 1-1. Στον πίνακα
περιλαμβάνεται η ομάδα του Recycling@Home, καθώς και τα άτομα που την υποδέχτηκαν
στον Ε.Ο.Π..
Πίνακας 1-1: Λίστα συμμετεχόντων της πρώτης συνάντησης

Όνομα

Φορέας

1

Γεώργιος Γεωργούτσος

Δήμος Αμαρουσίου

2

Κωνσταντίνος Μουστάκας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.)

3

Δημήτριος Μαλαμής

Ε.Μ.Π.

4

Γεώργιος Δρίκος

Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας

5

Κωνσταντίνος Τσούλος

Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας

6

Almut Reichel

Ε.Ο.Π.

7

Jasmina Bogdanovic

Ε.Ο.Π.
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Εικόνα 1-1: Συμμετέχοντες της πρώτης συνάντησης

1.1.3

Πρακτικά

 Η κ. A. Reichel και η κ. J. Bogdanovic υποδέχτηκαν θερμά την ομάδα εργασίας του
έργου Recycling@Home.
 Η κ. A. Reichel στην παρουσίασή της (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) αναφέρθηκε στις
δραστηριότητες του Ε.Ο.Π. για τη διαχείριση των αποβλήτων. Πιο αναλυτικά,
παρουσιάστηκαν:
 το προφίλ του Ε.Ο.Π., ο οποίος οργανισμός βρίσκεται στην Κοπεγχάγη από
το 1994 και αποτελείται από 27 χώρες μέλη,
 ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το
Περιβάλλον, το οποίο αποτελεί ένα δίκτυο εταίρων που αποτελείται από
τον Ε.Ο.Π., τις χώρες μέλη και τις συνεργαζόμενες χώρες,
 τα έξι Ευρωπαϊκά Θεματικά Κέντρα (α) αέρας και μεταβολή του κλίματος, β)
βιοποικιλότητα, γ) επιπτώσεις της μεταβολής του κλίματος, τρωτότητα και
προσαρμογή, δ) ύδατα, ε) χρήση γης και χωρικές πληροφορίες και ανάλυση
και στ) βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή),
 οι δραστηριότητες του Ε.Ο.Π. περί των αποβλήτων,
 στοιχεία για τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) στις
χώρες μέλη,
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 προγράμματα πρόληψης αποβλήτων, με έμφαση αυτά που εφαρμόζονται
σε Αυστρία, Βέλγιο – Βρυξέλες, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο,
Πολωνία και Πορτογαλία και
 οι δημοσιεύσεις του Ε.Ο.Π. κατά το έτος 2012 (EEA SOER 2012 update on
material resources and waste (Ιούνιος 2012), EEA report on transboundary
shipments of waste + ETC/SCP working paper underpinning the report
(Οκτώβριος 2012), ETC/SCP working paper: Landfill taxes in Europe
(Απρίλιος 2012) & ETC/SCP working paper: Effectiveness of economic
instruments for packaging (Δεκέμβριος 2012).

Εικόνα 1-2: Παρουσίαση της κ. A. Reichel (Ε.Ο.Π., Διαχειρίστρια προγραμμάτων)

 Ακολούθως ο Δρ. Δ. Μαλαμής (εκπρόσωπος του Ε.Μ.Π.) έκανε την παρουσίαση
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ):
 μια ανασκόπηση σχετικά την Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (ιεραρχία
των επιλογών διαχείρισης των Α.Σ.Α. κατά σειρά προτεραιότητας και
στόχους),
 μια περιγραφή των συστημάτων διαχείρισης των Α.Σ.Α. στην Ευρώπη
δίνοντας έμφαση στην περίπτωση της Ελλάδας, στις ποσότητες και στην
ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ που παράγονται σε εθνικό επίπεδο,
 μια παρουσίαση της μονάδας Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, τις κύριες δραστηριότητες (κυρίως των
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ερευνητικών), τις πιστοποιήσεις του εργαστηρίου και τα ευρωπαϊκά
προγράμματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των Α.Σ.Α. που έχει
υλοποιήσει και υλοποιεί η Μονάδα,
 μια σύντομη περιγραφή των προγραμμάτων INTER-WASTE, ISWM-TINOS,
DRYWASTE και μια αναλυτική περιγραφή του Recycling@Home (εταίροι,
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, χαρακτηριστικά του οικιακού συστήματος,
περιοχές εφαρμογής, διαχείριση των Α.Σ.Α. στους Δήμους Αμαρουσίου και
Μάνδρας - Ειδυλλίας και αναμενόμενα αποτελέσματα).

Εικόνα 1-3: Παρουσίαση του Δρ. Δ. Μαλαμή (Ε.Μ.Π.) στη συνάντηση με τους εκπροσώπους του Ε.Ο.Π.

Οι εκπρόσωποι του Ε.Ο.Π. εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για τον οικιακό ανακυκλωτή που
αναπτύσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου RECYCLING@HOME και τον οικιακό
ξηραντήρα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του LIFE+ έργου DRYWASTE. H συζήτηση ανέδειξε
διάφορες παραμέτρους που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με προσοχή, όπως το θόρυβο.
Ο Δρ. Κ. Μουστάκας περιέγραψε με λεπτομέρειες την κατάσταση στην Ελλάδα όσον αφορά
στη διαχείριση των αποβλήτων με έμφαση στην ανακύκλωση και τα προβλήματα που
δημιουργεί η οικονομική κρίση, ενώ αναφέρθηκε και στους διαφορετικούς τρόπους με τους
οποίους ορίζεται ο στόχος της ανακύκλωσης του 50% μέχρι το 2020 σε εθνικό επίπεδο.
Ακόλουθα, οι εκπρόσωποι των δύο Δήμων -ο κ. Γεώργιος Γεωργούτσος για το Δήμο
Αμαρουσίου και ο Δήμαρχος Γεώργιος Δρίκος του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίαςπαρουσίασαν χαρακτηριστικά των δύο Δήμων καθώς επίσης και τους τρόπους διαχείρισης
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των απορριμμάτων. Τέλος ιδιαίτερες μνείες από μέρους τους υπήρξε αναφορικά με τις
δυσκολίες και προκλήσεις των δύο περιοχών στο πεδίο της διαχείρισης των απορριμμάτων.

1.2 Ημέρα 2η
1.2.1

Ημέρα και ώρα

Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013, ώρα
09:00, η οποία αποτελούταν από δύο μέρη:
 Το

πρώτο

μέρος

περιλάμβανε

επισκέψεις

σε

συστήματα

διαχείρισης

απορριμμάτων. Πιο αναλυτικά, η ομάδα του Recycling@Home μ τη συνδρομή του
Δήμου Κοπεγχάγης επισκέφτηκε:
 Νέες και παλαιές συνοικίες του Δήμου της Κοπεγχάγης, όπου οι ένοικοι
συμμετέχουν

σε

πρόγραμμα

Διαλογής

στην

Πηγή

(Δ.σ.Π.)

των

ανακυκλώσιμων απορριμμάτων τους,
 Το μεγαλύτερο από τα κέντρα ανακύκλωσης που λειτουργούν στην πόλη
 κέντρο συλλογής και δεματοποίησης
 αποτεφρωτήρα αστικών στερεών αποβλήτων.
 Το δεύτερο μέρος περιλάμβανε επίσκεψη στην Περιβαλλοντική Διεύθυνση του
Δήμου της Κοπεγχάγης και εκτενή συζήτηση.

1.2.2

Συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες κατά τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης περιγράφονται στον Πίνακα 1-2.
Πίνακας 1-2: Λίστα συμμετεχόντων της δεύτερης συνάντησης

1ο Μέρος

2ο Μέρος

Όνομα

Φορέας

1

+

+

Γεώργιος Γεωργούτσος

Δήμος Αμαρουσίου

2

+

+

Κώστας Μουστάκας

Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.)

3

+

+

Δημήτριος Μαλαμής

Ε.Μ.Π.

4

+

+

Γεώργιος Δρίκος

Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας

5

+

+

Κωνσταντίνος Τσούλος

Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας

6

+

+

Jens Borregaard

Δήμος Κοπεγχάγης

10 | Σ ε λ ί δ α

Παραδοτέο Α.3.2: Έκθεση για την επίσκεψη στη Δανία

1ο Μέρος

2ο Μέρος

Όνομα

Φορέας

7

+

-

Adam Hartmanm

Δήμος Κοπεγχάγης

8

-

+

Mette Bisgaard

Δήμος Κοπεγχάγης

1.2.3

Πρακτικά

 Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στην Περιβαλλοντική Διεύθυνση του Δήμου της
Κοπεγχάγης, η οποία είχε καθοριστεί ως τόπος συνάντησης.
 Ακολούθως, επισκέφτηκαν καινούρια συγκροτήματα πολυκατοικιών, όπου οι
ένοικοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης κάνοντας Δ.σ.Π. των
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων τους. Δίπλα στις πολυκατοικίες υπάρχει ειδικό
δωμάτιο, εντός του οποίου οι ένοικοι μεταφέρουν τα υλικά – στόχους εντός ειδικών
κάδων συλλογής για κάθε ροή ξεχωριστά. Το δωμάτιο κλειδώνεται από τους
ενοίκους και σε αυτό έχει πρόσβαση το προσωπικό της καθαριότητας. Οι υπηρεσίες
καθαριότητες έχουν ανατεθεί σε διάφορες ιδιωτικές εταιρείες, στις οποίες πλέον
εργάζεται το προσωπικό του Δήμου που εργαζόταν σε αυτό τον τομέα, όταν τη
σχετική ευθύνη είχαν οι υπηρεσίες του Δήμου. Τα υλικά-στόχοι περιλαμβάνουν
απορριπτόμενο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, χαρτί, χαρτόνι, πλαστικά,
μέταλλα και το υπολειπόμενο ρεύμα των συμμείκτων. Η συχνότητα συλλογής
εξαρτάται από το εκάστοτε ρεύμα αποβλήτων.

Εικόνα 1-4: Κάδοι για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών
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Εικόνα 1-5: Κάδος για τη συλλογή πλαστικών

Εικόνα 1-6: Κάδοι για τη συλλογή χαρτιού-χαρτονιού
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Εικόνα 1-7: Κάδος για τη συλλογή μικρών ηλεκτρικών συσκευών

 Στη συνέχεια, στο σημείο αυτό οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν σε
λειτουργία ένα από τα νέα απορριμματοφόρα, τα οποία συλλέγουν ξεχωριστά σε
τρία διαφορετικά διαμερίσματα πλαστικό, μέταλλο και μικρές ηλεκτρικές συσκευές
από διάφορα σημεία του Δήμου. Το συγκεκριμένο σύστημα συλλογής εφαρμόστηκε
πολύ πρόσφατα, από το Σεπτέμβριο 2012. Στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου
υπάρχουν δυο διαφορετικές θήκες για τη συλλογή των πλαστικών και των
μετάλλων (το μέγεθος της κάθε οπής ρυθμίζεται ανάλογα με το είδος του κάδου
που φορτώνεται στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου, ενώ στο πλάι βρίσκεται
το διαμέρισμα για τη συλλογή των μικρών ηλεκτρικών συσκευών.
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Εικόνα 1-8: Πίσω μέρος του απορριμματοφόρου με τις ειδικές θήκες για τα πλαστικά και τα μέταλλα

Εικόνα 1-9: Πλαϊνό μέρος του απορριμματοφόρο με την ειδική θέση για τις μικρές ηλεκτρικές συσκευές

Έξω από το ειδικό αυτό δωμάτιο έχουν επίσης τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι για τη συλλογή
των υλικών – στόχων.
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Εικόνα 1-10: Κάδοι για τη συλλογή χαρτιού και γυαλιού

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη συλλογή
χαρτονιού από άλλο ειδικό απορριμματοφόρο, από διαφορετική εταιρεία με την
οποία συνεργάζεται ο Δήμος.

Εικόνα 1-11: Συλλογή χαρτιού - χαρτονιού από το ειδικό απορριμματοφόρο

Παρόμοια επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε παλιές συνοικίες της πόλης, όπου ο
αντίστοιχος χώρος για την απόθεση των διαφορετικών ρευμάτων απορριμμάτων
από τους κατοίκους βρίσκεται στην περίπτωση αυτήν εντός του ακάλυπτου χώρου
του κτηρίου, σε χώρο δηλαδή που δεν είναι ορατός από το δρόμο, οπότε στην
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περίπτωση αυτή το προσωπικό καθαριότητας έχει πρόσβαση μέσα από την
κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας.
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 Κατόπιν τα μέλη της ομάδας εργασίας του RECYCLING@HOME επισκέφτηκαν ένα
από τα έξι κέντρα ανακύκλωσης (Green point).

Εικόνα 1-12: Συλλογή πλαστικών

Εικόνα 1-13: Συλλογή ηλεκτρικών συσκευών
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Εικόνα 1-14: Συλλογή παλετών ξύλου

Εικόνα 1-15: Συλλογή χαρτονιού

Υπήρχαν κάδοι για τη συλλογή πέραν των τριάντα διαφορετικών ρευμάτων. Το κέντρο
παρέμενε ανοικτό για όλη σχεδόν τη διάρκεια της ημέρας. Οι πολίτες άφηναν τα διάφορα
υλικά τους χωρίς κάποια χρέωση, ενώ οι επιχειρήσεις με χρέωση ανάλογα με το υλικό. Η
διάκριση ήταν εύκολη μέσω του διαφορετικού χρώματος των πινακίδων των οχημάτων των
επισκεπτών του κέντρου ανακύκλωσης.
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 Οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν σε κέντρο συλλογής και δεματοποίησης
ανακυκλώσιμων υλικών. Αναφέρεται ότι τα υλικά συμπιέζονται, δεματοποιούνται
και, στη συνέχεια, εξάγονται στη Γερμανία, όπου μετατρέπονται ξανά σε πρώτες
ύλες.

Εικόνα 1-16: Μπάλες πλαστικών

Εικόνα 1-17: Συμπίεση και δεματοποίηση χαρτιού
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Εικόνα 1-18: Χώρος απόθεσης μετάλλων



Ακολούθησε επίσκεψη σε αποτεφρωτήρα, οποίος λειτουργεί για πολλά χρόνια στην
πόλη και προσφέρει τη δυνατότητα παροχής ζεστού νερού στους κατοίκους της
Κοπεγχάγης.

Εικόνα 1-19: Επίσκεψη σε αποτεφρωτήρα

 Στη συνέχεια, τα μέλη της ομάδας εργασίας του RECYCLING@HOME επέστρεψαν
στην Περιβαλλοντική Διεύθυνση του Δήμου της Κοπεγχάγης, όπου και ακολούθησε
διάλειμμα για πρόχειρο γεύμα.

20 | Σ ε λ ί δ α

Παραδοτέο Α.3.2: Έκθεση για την επίσκεψη στη Δανία



O Δρ. Δ. Μαλαμής (εκπρόσωπος του Ε.Μ.Π.) παρουσίασε στους συμμετέχοντες της
συνάντησης τα κύρια σημεία που είχαν παρουσιαστεί στον Ε.Ο.Π. στην πρώτη
συνάντηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

Εικόνα 1-20: Παρουσίαση του κ. Δ. Μαλαμή (Ε.Μ.Π.) στη συνάντηση με τους εκπροσώπους του Δήμου

 H κ. M. Bisgaard έκανε μια συνοπτική παρουσίαση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) σχετικά με το
σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων μέχρι το 2018, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή
από τον Ιανουάριο του 2013 με στόχο:
 Τη μείωση κατά 20% των απορριμμάτων που οδηγούνται προς αποτέφρωση
(από 324.000 τόνους το 2010 σε 260.000 τόνους το 2018
 Την αύξηση του ποσοστού της ανακύκλωσης στο 45% των οικιακών
απορριμμάτων (από 55.000 τόνους το 2010 σε 100.000 τόνους το 2018.
Τα βασικά σημεία αυτού του σχεδίου, τα οποία αναλύθηκαν στην παρουσίαση
είναι:
 η

αξιοποίηση

των

βιοαποβλήτων

για

παραγωγή

βιοαερίου

και

εδαφοβελτιωτικού (25.000 τόνοι βιοαποβλήτων για παραγωγή βιοαερίου,
βιοαέριο ως καύσιμο δημόσιων οχημάτων, π.χ. απορριμματοφόρων και
λεωφορείων)
 η αύξηση της ανακύκλωσης του πλαστικού (στόχος είναι να μειωθούν κατά
15.000 τόνους οι ποσότητες των πλαστικών που οδηγούνται προς
αποτέφρωση),
 η ενίσχυση της Δ.σ.Π. (τρόποι ενίσχυσης) και
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 η πρόληψη των απορριμμάτων (π.χ. με την ίδρυση και λειτουργία
περισσότερων κέντρων ανακύκλωσης).

Εικόνα 1-21: Παρουσίαση της M. Bisgaard (Δήμος Κοπεγχάγης)

Η κ. Bisgaard μίλησε πολύ αναλυτικά για το έργο LIFE+ ZERO PLASTIC, τους στόχους
του, τις δράσεις, τα προβλήματα, κτλ. και έγιναν σημαντικές προσπάθειες
δικτύωσης με το έργο LIFE+ RECYCLING&HOME, στο οποίο τα πλαστικά αποτελούν
βασικό υλικό στόχο. Ο Δρ. Κ. Μουστάκας έκανε εκτενή αναφορά στην ανακύκλωση
στην Ελλάδα, τα προβλήματα από το γεγονός πως διάφοροι γυρολόγοι
απομακρύνουν και εκμεταλλεύονται ανεξέλεγκτα το υλικό των μπλε κάδων,
ανακυκλώνοντας μέσα από με ελεγχόμενες και παράνομες διαδρομές και την
«επανάσταση» που επιδιώκει να φέρει στο θέμα η επιτυχής υλοποίηση

του

συγκεκριμένου έργου.
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 Ακόλουθα, ο κ. J. Borregaard έκανε παρουσίαση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) για τη διαχείριση
των Α.Σ.Α. στο Δήμο της Κοπεγχάγης. Πιο αναλυτικά, παρουσιάστηκαν:
 Στοιχεία για το Δήμο (έκταση: 88 χμ2, 520.000 κάτοικοι, 280.000 νοικοκυριά
με 92% να διαμένουν σε διαμερίσματα, 355.000 χώρους εργασίας και
80.000 επιχειρήσεις).
 Την

ιστορική

αναδρομή

της

διαχείρισης

των

Α.Σ.Α.

στο

Δήμο

επισημαίνοντας ότι τη δεκαετία του 1960 τα Α.Σ.Α. κατέληγαν στις
χωματερές και στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής, με την δημιουργία δύο
αποτεφρωτήρων στην Κοπεγχάγη το 1970 κύρια μέθοδος επεξεργασίας για
τις επόμενες δύο δεκαετίες ήταν η αποτέφρωση, ενώ από το 1990 επικρατεί
η ανακύκλωση.
 Η ιεραρχία των επιλογών διαχείρισης κατά σειρά προτεραιότητας των
αποβλήτων που παράγονται στη Δανία, με τον προτιμότερο να αποτελεί η
πρόληψη και η επαναχρησιμοποίηση.
 Στοιχεία για τη συλλογή και επεξεργασία των οικιακών απορριμμάτων.
 Στοιχεία για τη συλλογή και επεξεργασία των εμπορικών και βιομηχανικών
αποβλήτων.
 Επισήμανε ότι μέχρι το 2018 το 45% των οικιακών απορριμμάτων θα
ανακυκλώνονται και ότι πλέον 415.000 κάτοικοι μπορούν να ανακυκλώνουν
τρεις επιπλέον ροές: πλαστικό, μέταλλο και ηλεκτρικές συσκευές, όπως
παρατήρησαν οι επισκέπτες στο πρώτο μέρος της επίσκεψης.

Εικόνα 1-22: Παρουσίαση του κ. J. Borregaard (Δήμος Κοπεγχάγης)
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Στη συζήτηση που ακολούθησε το τέλος των παρουσιάσεων, και με βάση τις ομοιότητες και
διαφορές των δύο χωρών ως προς τον τρόπο διαχείρισης των Α.Σ.Α., ιδέες και απόψεις
ανταλλάχθησαν για το μέλλον που προδιαγράφεται στον τομέα της διαχείρισης
απορριμμάτων για τις δύο χώρες καθώς και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Στη συζήτηση
συμμετείχαν καταλυτικά και οι εκπρόσωποι των δύο Δήμων κ. Γεωργούτσος και κ. Δρίκος
επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά με το θέμα καθώς και
πιθανούς τρόπους επίλυσής των πάντα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Με
αφορμή τις αναφορές των δύο εκπροσώπων των Δήμων Αμαρουσίου και ΜάνδραςΕιδυλλίας πραγματοποιήθηκαν αναφορές ως προς τη συμβολή της διαχείρισης
απορριμμάτων στην Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση, και η συζήτηση ολοκληρώθηκε με
μνείες ως προς τη συνεισφορά της ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης απορριμμάτων
στα σύγχρονα μοντέλα ανάπτυξης τα οποία προσανατολίζονται στην προστασία του
περιβάλλοντος (λ.χ. Πράσινη Ανάπτυξη).

1.3 Συμπεράσματα
Η επίσκεψη στη Δανία προσέφερε στα μέλη της ομάδας εργασίας του LIFE+ έργου
RECYCLING@HOME και ειδικά στους εκπροσώπους των Δήμων αφενός συμπυκνωμένη
γνώση αναφορικά με το τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της διαχείρισης
των αστικών αποβλήτων και ειδικά των ανακυκλώσιμων υλικών και αφετέρου γνωριμία
από κοντά με ένα πετυχημένο σύστημα διαλογής και διαχείρισης των ανακυκλώσιμων
υλικών σε μια χώρα που έχει μακρά παράδοση στην ανακύκλωση. Παράλληλα, βοήθησε
στο να οριστικοποιηθούν τα ρεύματα αποβλήτων που θα αποτελέσουν τους στόχους του
οικιακού ανακυκλωτή, και ειδικά ως προς το ρεύμα των πλαστικών, με το οποίο ασχολείται
αποκλειστικά το έργο LIFE+ ZERO PLASTIC. Σε κάθε περίπτωση τα σχέδια διαχείρισης
χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής
εφαρμογής τους και η προσπάθεια του RECYCLING@HOME αναγνωρίστηκε ως ιδιαίτερα
φιλόδοξη, αφού στην πράξη επιχειρεί να οδηγήσει στην ανακύκλωση όχι ένα Δήμο, αλλά τα
χιλιάδες διαφορετικά νοικοκυριά που κινούνται και ζουν εντός των ορίων του Δήμου. Δεν
είναι τυχαίο πως τόσο ο Δήμος της Κοπεγχάγης όσο και ο Ε.Ο.Π. ζήτησαν επίμονα την
ενημέρωσή τους αναφορικά με τα επόμενα βήματα του RECYLING@HOME.
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