ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ
Θα ζσκθωλείζεηε οηη ηα ΚΟΤΠΙΓΙΑ είλαη ελα κεγάιο πρόβιεκα, ειδικά για ηιρ ηοςπιζηικέρ
πεπιοσέρ και ξενοδοσειακέρ μονάδερ.
Σα ζθοσπίδηα ζαλ αληηθείκελο ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Σο πρόβιεκα είκαζηε εκείς θαη θαηά
θύρηο ιόγο, ηο θράηος ποσ δεκηοσργεί ηο πρόβιεκα.

Σα ΚΟΤΠΙΓΙΑ ΔΙΝΑΙ ΥΡΗΜΑ και κάποιοι λαοί ζηη Δςπώπη, ΠΛΟΤΣΙΑΝ ΑΠΟ ΣΑ ΚΟΤΠΙΓΙΑ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΡΘΡΟΥ
Η ζημαζία και ηα οθέλη ηης ανακύκλωζης
Τα νθέιε ηεο αλαθύθισζεο, ή επξύηεξα, ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ησλ απνβιήησλ είλαη γλσζηά
θαη πιήξσο ηεθκεξησκέλα. Η αλαθύθισζε ζπκβάιιεη ζηε βηώζηκε αλάπηπμε από ηελ νηθνλνκηθή,
πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή πιεπξά ηεο. Απνηειεί ηελ πην νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ δηόηη επηηπγράλεη νηθνλνκηθά νθέιε, ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ
πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ θαη δηαζθαιίδεη θνηλσληθή ηζόηεηα θαη ζέζεηο εξγαζίαο.
Οικονομικά: Τα νθέιε απηά εζηηάδνληαη ζηελ αξία ηων υλικών πνπ αλαθηώληαη κέζσ ηεο
αλαθύθισζεο. Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο αλαθύθισζεο ησλ πην ζεκαληηθώλ πιηθώλ ζρεδόλ
δηπιαζηάζηεθε ηελ πεξίνδν 2004-2008 ζηελ Επξσπατθή Έλσζε (από 32,5δις € ζε 60,5δις €)
γηα λα πέζεη ζηα 37,2 δηο €, ην 2009, ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο, παξακέλνληαο όκσο ζε
πςειόηεξα επίπεδα από όηη πέληε ρξόληα πξηλ. Η παξαπάλσ αμία ππνεθηηκά ηελ πξαγκαηηθή
νηθνλνκηθή αμία ηεο αλαθύθισζεο θαζώο δελ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε
ηελ αλαθύθισζε ησλ πην ζεκαληηθώλ πιηθώλ, νύηε όια ηα αλαθπθιώζηκα πιηθά. Τε κεγαιύηεξε
αμία έρνπλ ηα κέηαιια (ζίδεξνο, ράιπβαο, αινπκίλην θαη ραιθόο) θαη αθνινπζεί ην ραξηί θαη ην
ραξηόλη.
Σσνολικός κύκλος εργαζιών ανακύκλωζης βαζικών ανακσκλώζιμων σλικών ζηην Ε.Ε. ηο
2004 & 2006-2009 ζε δις € και ηρέτοσζες ηιμές
Πηγή: Eurostat, European Environmental Agency

Δίλαη απιό: Αλ έτοσκε ηελ παηδεία θαη ηελ ηετλογλωζία, όποσ ηο θράηος είλαη αρκόδηο λα δώζεη
ζηοσς ποιίηες, ζα έτοσκε από κόλοη κας ηε δσλαηόηεηα ΝΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΟΤΜΔ ηα ζθοσπίδηα θαη
λα πιοσηίζοσκε, όπως οη Γερκαλοί, Γαλοί θαη οσεδοί.
Σο 80% από ηα ζθοσπίδηα είλαη αλαθσθιώζηκα, δειαδή, ΠΡΩΣΔ ΤΛΔ (ταρηί, πιαζηηθό,
κέηαιιο, γσαιί θα) ποσ έτοσλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ αληαποδοηηθό ταραθηήρα, είλαη ιεθηά. Σο σπόιοηπο
20% ηα οργαληθά ζθοσπίδηα σπάρτεη ε δσλαηόηεηα λα θοκποζηοποηεζούλ θαη λα παράγοσλ
ελέργεηα ε ιίπαζκα. Με ασηή ηελ ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ δελ πρέπεη λα σπάρτοσλ ΚΑΓΟΙ ΚΟΤΠΙΓΙΩΝ
ποσ κεηαηρέποληαη ζε κηθρές τωκαηερές, κε θίλδσλο ηελ κόισλζε θαη αζζέλεηες.
Σα ζθοσπίδηα πρέπεη λα αληηκεηωπίδοληαη ζηε "πηγή" (βιέπε ΦΔΚ 2939/20001, άρζρο 5, παρ.
2) τωρίς λα κεηαθέροληαη ζε ΥΤΣΑ, όποσ ασηό ζσλεπάγεηαη κε κεηαθορηθό θόζηος θαη
επηβάρσλζε ζηο περηβάιιολ.

Μπορούκε λα βοεζήζοσκε κε ηετλογλωζία θαη πραθηηθές ζσκβοσιές. Γωρεάλ ηετληθή κειέηε ζηο
τώρο ζας. Γείηε πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ και video ππέζζα ανακςκλώζιμων ςλικών
ζηη ιζηοζελίδα: www.hotelhousekeeping.gr ζηο menu, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Νίθος Κοσηοσιίδες
Γηαπηζηεσκέλος από ηελ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΦΤΗ,
Δθπαηδεσηηθός & Σετληθός ύκβοσιος. Σει. Δπηθοηλωλίας 693/6127995 ε 210/6127995

