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Το αύριο στη διαχείριση απόβλητων

Η
διαχείριση αποβλήτων έχει υποστεί πολλές αλλαγές από

τη δεκαετία του 60 και έκτοτε ορισμένες από αυτές πς αλλαγές

είναι η ιεράρχηση των αποβλήτων ως βάση για τον

σχεδιασμό εθνικής στρατηγικής διαχείρισης αποβλήτων
νέος προσδιορισμός της έννοιάς τους με την προσθήκη
νέων υλικών προς απόρριψη η χρήση νέων και εξελιγμένων

τεχνολογιών καθώς και μία σημαντική αύξηση των παραγόμενων αποβλήτων

Ολες αυτές οι αλλαγές είναι απόρροια του σύγχρονου τρόπου ζωής
της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης για περιβαλλοντική προστασία της
αύξησης του πληθυσμού και σίγουρα της διάδοσης του μοντέλου των κα
ταναλωηκών κοινωνιών Ηδη από τις αρχές της δεκαετίας του 80 οι πιο ανεπτυγμένες

βιομηχανικά χώρες εκπονούν σχέδια διαχείρισης αποβλήτων
και είχαν αρχίσει να εντάσσουν πρακτικές ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης

κάνοντας έτσι τα πρώτα δειλά βήματα στις τεχνολογίες περιβάλλοντος

Σήμερα είναι κοινή αντίληψη σε όλες ης ανεπτυγμένες χώρες πως
η εφαρμογή μιας ορθολογικής περιβαλλοντικής πολιτικής είναι προϋπόθεση

ανάπτυξης και ευημερίας
Η χώρα μας βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα όσον αφορά τη διαχείριση

ιων απορριμμάτων σε σχέση με τους στόχους που θα πρέπει να έχει
πετύχει H ανακύκλωση βρίσκεται σε επίπεδα χαμηλότερα του 25 ενώ η
Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες στις οποίες περισσότερο από το 80 των

απορριμμάιων ιους καταλήγει στους ΧΥΤΑ δηλαδή στην ταφή Οι εξελίξεις
και οι νομοθετικές απαιτήσεις της ΕΕ καθιστούν επιτακηκή πλέον την ανάγκη

για ιην αξιοποίηση ιων αποβλήτων ως πόρους υλικούς και ενεργειακούς
και να προχωρήσουν τα απαιτούμενα έργα με βάση έναν νέο εθνικό σχεδιασμό
που να συμβαδίζει με πς ανάγκες της εποχής

Η οδηγία πλαίσιο της Ε.Ε για τα στερεά απόβλητα θέτει νέους στόχους

τόσο στρατηγικούς όσο ποσοπκούς και αλλάζει το τοπίο Τίθεται

αυστηρός στόχος ανακύκλωσης υλικών σε ποσοστό
50 μέχρι το 2020 Η ιεράρχηση στη διαχείριση των αποβλήτων

θέτει την πρόληψη ως πρώτη προτεραιότητα και την
τελική διάθεση σε ΧΥΤΥ ως τελευταία Η χωριστή διαλογή
αναδεικνύεται ως προτεραιότητα και ήθενται νέες πρακτικές
ως κατάλληλοι ερες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι
Η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και η υιοθέτησή τους δίνει

πλέον τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης και αξιοποίησης
των αποβλήτων με μακροπρόθεσμο στρατηγικό στόχο ια μηδενικά

τελικά απόβλητα
Με τα δεδομένα αυτά η βιώσιμη διαχείριση των αστικών

και βιομηχανικών αποβλήτων δεν αποτελεί μόνο αναγκαιότητα
αλλά παράλληλα και ένα σημαντικό οικονομικό τομέα

που δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης και σημανπκές δυνατότητες

επιχειρηματικής δραστηριότητας
Παρ όλα αυτά ένα από τα σημανττκότερα προβλήματα που

θα πρέπει να αντιμετωπίσει κάθε κοινωνία είναι η περιβαλλοντική

εκπαίδευση η οποία είναι η μόνη λύση προκειμένου
να επιτευχθεί μια περιβαλλοντική κουλτούρα και ένα ήθος προσανατολισμένο

προς ιην αειφορία Η πολιτεία οφείλει να μεριμνά παρέχοντας κίνητρα

για αλλαγή καιαναλωιικών συνηθειών και την αντικατάσταση προϊόντων

με έμφαση στην πρόληψη και να δημιουργήσει πς δομές αυτές που
θα επιβραβεύουν ορθές περιβαλλοντικά συμπεριφορές και δράσεις Είναι
ιδιαίτερα σημαντικό να δοθούν επίσης κίνητρα για ιην ανάπτυξη εγχώριας
τεχνολογίας τεχνογνωσίας και προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον τα
οποία με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν επιπλέον επενδύσεις και απα
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σχόληση.Ο ρόλος των επτχειρήσεων είναι πολύ σημανττκός
στην επίτευξη αυτού του εθνικού στόχου Κατανοώντας την
ευθύνη τους και αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη σημασία που
αποκτά στην εποχή μας η φιλική ως προς το περιβάλλον διαχείριση

αποβλήτων έχουν αναπτύξει ένιονη δραστηριότητα
στον τομέα αυτό Ετσι θέτουν σε εφαρμογή προγράμματα
ανακύκλωσης και διαχείρισης των απορριμμάτων τους με
μετρήσιμους δείκτες έχοντας θέσει ήδη ψηλά τον πήχη

Η κοινότητα των GREEN ANGELS προσανατολισμένη σταθερά

στη φιλοσοφία της αειφόρου ανάπτυξης προσπαθεί να
εκπαιδεύσει να εμπνεύσει και να κινηιοποιήσει δυναμικά
το σύνολο του επυίειρηματικού κόσμου σε μία συντονισμένη

μείωση των παραγόμενων αποβλήτων στη χώρα μας συμμετέχοντας

έτσι ενεργά στην εθνική προσπάθεια για μία σύγχρονη

και απφόρο κοινωνία Οι εταιρείες που συμμετέχουν
στην κοινότητα των GREEN ANGELS πρωτοστατούν στα θέματα

διαχείρισης αποβλήτων εστιάζοντας σε ολοκληρωμένα
σχέδια δράσης και αξιοποιώντας πς βέληστες τεχνολογίες

και κάθε επιτυχημένη διεθνή πρακιική Με μεγάλη μας
χαρά βλέπουμε όπ τα πρώτα βήματα έχουν αρχίσει να γίνονται ορατά στην
ελληνική επιχειρηματική σκηνή με ια αποτελέσματα να αποτυπώνονται
στους οικονομικούς δείκτες των εταιρειών που επενδύουν στην ορθή περιβαλλοντική

διαχείριση Ηρθε ο καιρός να στραφούμε ιιρος μία κυκλική οικονομία

όπου όλα τα απόβλητα επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται
Εχοντας τη φύση ως παράδειγμα ια συστήματά μας θα έπρεπε να λειτουργούν

όπως οι οργανισμοί επεξεργαζόμενα τα συσταπκά που μπορούν
να επιστρέψουν πίσω στον κύκλο IS1D-94130691

http://www.innews.gr

	ΤΟ ΑΫ ΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
	04/05/2015 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ σελ. 24


