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Πληροφοριακό υλικό για την καθηµερινή ζωή

Με την πεποίθηση ότι η πληροφόρηση και ενεργοποίηση των πολιτών έχει καθοριστική
επίδραση στα θέµατα της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόµησης ενέργειας
και διαµορφώνει µια νέα συµπεριφορά των κοινωνιών απέναντι στη φύση, τους φυσικούς
πόρους και την διαχείρισή τους, η ∆ηµοτική Επιχείρηση Τηλεθέρµανσης Πτολεµαΐδας σας
αποστέλλει ενηµερωτικό υλικό, σχετικά µε τις πρωτοβουλίες που κάθε πολίτης ή οµάδα
µπορεί να αναλάβει, στην καθηµερινή του ζωή, ώστε να συµβάλει στην διαµόρφωση της
«πράσινης πόλης» του.

Με εκτίµηση
Ο Αντιπρόεδρος της ∆.Ε.ΤΗ.Π.

«Περιβαλλοντικά
Έλληνες

ευαίσθητοι»,

αλλά

στην

πράξη

αδρανείς

οι

Οι Έλληνες λατρεύουν το ΙΧ, παράγουν αφειδώς απορρίµµατα χωρίς να
συµµετέχουν σε καµµίας µορφής ανακύκλωση και παρ' όλα αυτά δηλώνουν
περιβαλλοντικά ευαίσθητοι.
Έρευνα της V-PRC/Public Issue, σε συνεργασία µε την WWF Ελλάς, ενόψει
της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος, την 5η Ιουνίου, έδειξε ότι οι
Έλληνες ανησυχούν µεν για την κατάσταση του περιβάλλοντος, δεν
θεωρούν όµως ότι τους αναλογεί µέρος της ευθύνης για την άσχηµη
κατάσταση.
Ενώ το 57% δηλώνει ενηµερωµένο σε θέµατα περιβάλλοντος και ένας
στους δυο θεωρεί ότι προφυλάσσειτο περιβάλλον στο κοµµάτι που του
αναλογεί, το 54% δηλώνει ότι κινείται στην πόλη αποκλειστικά µε ΙΧ, το
58% δεν έχει πετάξει ποτέ τα απορρίµµατά του σε κλάδους ανακύκλωσης
και το 44% δεν έχει καταναλώσει ποτέ βιολογικά προϊόντα...
Είναι ενδιαφέρον ότι µεγαλύτερο βαθµό «αυτοσυνειδησίας» για το
περιβάλλον θεωρούν ότι έχουν οι άνθρωποι κατώτερης εκπαίδευσης και οι
δηµόσιοι υπάλληλοι. Παρ' όλα αυτά, περισσότερο ευαισθητοποιηµένες και
διατεθειµένες να κάνουν κάτι για το περιβάλλον εµφανίζονται οι γυναίκες
των 55 ετών και άνω που προέρχονται από αγροτικές ή ηµιαστικές
περιοχές.
Αν και το 86% θεωρεί κακή την κατάσταση του περιβάλλοντος στον
πλανήτη, µόλις το 54% θεωρεί ότι σε εξίσου κακή κατάσταση βρίσκεται το
περιβάλλον στην Ελλάδα. Το 91% θεωρεί ότι η περιβαλλοντική κατάσταση
στον πλανήτη έχει επιδεινωθεί την τελευταία δεκαετία. Το αντίστοιχο
ποσοστό για την Ελλάδα ανέρχεται σε 78%, ενώ το 13% θεωρεί ότι η
κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα έχει παραµείνει σταθερή την
τελευταία δεκαετία.
Ένας στους τρεις θεωρεί ότι κυρίαρχο περιβαλλοντικό πρόβληµα στον
πλανήτη και τη χώρα είναι η ρύπανση και η µόλυνση. Ως σηµαντικότερο
παγκόσµιο µελλοντικό πρόβληµα προσδιορίζεται η αλλαγή του κλίµατος. Η
αποψίλωση των δασών, οι πυρκαγιές και τα σκουπίδια επισηµαίνονται ως τα
σοβαρότερα προβλήµατα στην Ελλάδα.
Τα κράτη και τις κυβερνήσεις θεωρούν οι Έλληνες κυρίως υπεύθυνα για τη
σηµερινή κατάσταση, ενώ ήσσονος σηµασίας θεωρείται η ευθύνη των
επιχειρήσεων.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, Πρόκληση του µέλλοντος

Σύµφωνα µε µετριοπαθείς υπολογισµούς, στην Eλλάδα παράγονται ετησίως τρία
εκατοµµύρια τόνοι οικιακών απορριµµάτων! Aν προσθέσουµε τις χιλιάδες τόνους
βιοµηχανικών και νοσοκοµειακών αποβλήτων και τις ακόµη µεγαλύτερες ποσότητες
αδρανών υλικών που καταλήγουν στις χωµατερές, εύκολα καταλαβαίνουµε γιατί η
υπόθεση «ανακύκλωση» πρέπει να µπει πιο δυναµικά στη ζωή µας και να γίνει
καθηµερινό βίωµα και συνήθεια όλων µας. Tα τελευταία χρόνια η ανάγκη για
ανακύκλωση έχει µεγιστοποιηθεί εξαιτίας του άκρατου καταναλωτισµού, της
αλµατώδους αύξησης των υλικών συσκευασίας και της αλόγιστης χρήσης τοξικών
ουσιών.
Aνακύκλωση είναι η επαναφορά χρήσιµων υλικών στον φυσικό και οικονοµικό κύκλο
και περιλαµβάνει όλα τα µέτρα που έχουν σκοπό την ανάκτηση αυτών των υλικών και
την προώθησή τους για την παραγωγή νέων προϊόντων. Πρόκειται δηλαδή για µια
αλυσίδα ενεργειών όπου πρωταγωνιστεί ενεργά ο απλός πολίτης, ο οποίος στην
ιδιωτική του ζωή διαχωρίζει τα απορρίµµατα και τα χρησιµοποιηµένα υλικά και τα
τοποθετεί στους αντίστοιχους κάδους ανακύκλωσης. Eπίσης, η διαδικασία
ανακύκλωσης εµπλέκει τους εκπροσώπους της παραγωγής και του εµπορίου, την
τοπική αυτοδιοίκηση, την εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα MME, το
νοµοθετικό πλαίσιο της χώρας. Πρόκειται για ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών,
οικονοµικών και πολιτικών δυνάµεων.
H ανακύκλωση είναι δείγµα πολιτισµού κάθε κοινωνίας. H περιβαλλοντικά και
κοινωνιολογικά ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων κρίνεται πλέον απαραίτητη
για τη συνέχιση της ανθρώπινης επιβίωσης. Mπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε αρµονία
µε το περιβάλλον όπου ζει και δηµιουργεί, αντί να τον αποξενώνει από τη φύση και να
τον χρίζει καταστροφέα της, όπως γίνεται κατά κόρον στις µέρες µας.
Συνοπτικά, ως κύρια οφέλη της ανακύκλωσης µπορούµε να αναφέρουµε ότι, κατ
αρχήν, το περιβάλλον φορτίζεται µε µικρότερες ποσότητες σκουπιδιών, εφόσον ένα
µέρος του βάρος των οικιακών απορριµµάτων αποτελεί ανακυκλώσιµα υλικά. Eπίσης,
εξοικονοµούµε σηµαντικές ποσότητες ενέργειας, πρώτων υλών και χρηµάτων (συχνά
σε µορφή συναλλάγµατος). H απαιτούµενη ενέργεια για την παραγωγή ενός προϊόντος
από πρώτη ύλη είναι πολλαπλάσια απ όταν αυτό παράγεται από παλιό υλικό.
∆υστυχώς, στην Eλλάδα η ανακύκλωση δεν είναι ακόµα τόσο οργανωµένη όσο σε
άλλες χώρες της Eυρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. στη Γερµανία). H έλλειψη οργάνωσης και
υποδοµής σε τοπικό επίπεδο οδηγεί συχνά στην απευθείας απόρριψη των σκουπιδιών
σε χαράδρες, ποτάµια, θάλασσα ή σε αυτοσχέδιες χωµατερές. Mια απόπειρα
καταγραφής αναφέρει σχεδόν 3.000 χωµατερές σ' ολόκληρη τη χώρα, το 70% των
οποίων είναι τελείως ανεξέλεγκτες.
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Σήµερα είναι διάχυτο το αίσθηµα ότι η Eλλάδα έχει καθυστερήσει σηµαντικά στην
προώθηση
των
υποδοµών
που
απαιτούνται
για
την
ανακύκλωση
των
επαναχρησιµοποιούµενων υλικών, όπως το χαρτί (20%), το πλαστικό, το αλουµίνιο
(30%), το γυαλί (20%) κ.ά. Aκόµα και η ανακύκλωση µπαταριών οικιακής χρήσης
τώρα κάνει τα πρώτα δειλά βήµατα.
Mερικά ενδεικτικά στοιχεία για την ευεργετική δύναµη της ανακύκλωσης. Aν όλοι οι
κάτοικοι της Eλλάδας ανακυκλώναµε τα αλουµινένια κουτάκια που αγοράζουµε
(κουτάκια αναψυκτικών, µπίρας κ.λπ.), οι ελληνικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα
θα µειώνονταν κατά 250 χιλιάδες τόνους ετησίως. Aν ανακυκλώναµε όλα τα υλικά
συσκευασίας και χάρτου, θα αποφεύγαµε την έκλυση 3,84 εκατοµµυριών τόνων
διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. H ενέργεια που µπορεί να εξοικονοµηθεί µε
την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας και χάρτου αντιστοιχεί σε αυτήν που
καταναλώνει η πόλη της Aθήνας σε τέσσερις µήνες.
H ανακύκλωση έχει περάσει πλέον στη συνείδηση των περισσότερων πολιτών ως µια
θετική διέξοδος για τη διαχείριση των απορριµµάτων. Όµως αυτή η προσπάθεια πρέπει
να συνεχιστεί µε πιο εντατικούς και οργανωµένους ρυθµούς. Όπως τονίζουν και οι
υπεύθυνοι της περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace, αν η φύση δεν έκανε
ανακύκλωση και παρήγαγε σκουπίδια όπως παράγει ο άνθρωπος, δεν θα υπήρχε
σήµερα ζωή στον πλανήτη. Eάν καταλάβουµε ότι τα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα υλικά,
αλλά χρήσιµες πρώτες ύλες για τις αντίστοιχες βιοµηχανίες, τότε θα
συνειδητοποιήσουµε πόσο λάθος είναι η κατάληξη αυτών των υλικών στις χωµατερές,
µε τεράστιο περιβαλλοντικό αλλά και οικονοµικό κόστος.
Τι µπορεί να γίνει
H Greenpeace προτείνει τα ακόλουθα µέτρα ανακύκλωσης που είναι εύκολα και εφικτά
για όλους:
*Πιέστε τον ∆ήµο σας να ξεκινήσει προγράµµατα ανακύκλωσης, αν δεν το κάνει ήδη. H
νέα νοµοθεσία επιβάλλει την ανακύκλωση όλων των απορριµµάτων (όχι µόνο των
συσκευασιών, αλλά και των ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών συσκευών, των οχηµάτων,
των
ορυκτελαίων,
των
µπαταριών,
οικοδοµικών
αποβλήτων
κ.λπ.).
*Mειώστε τα απορρίµµατα προτού ακόµη αγοράσετε τα προϊόντα, προτιµώντας αυτά
που η συσκευασία τους
είναι µικρή και φιλική προς το περιβάλλον.
*Aναζητήστε το λογότυπο της ανακύκλωσης στα προϊόντα που αγοράζετε.
*Προσέχετε τις συσκευασίες στα προϊόντα που αγοράζετε. Oι γυάλινες συσκευασίες
είναι φιλικότερες προς το περιβάλλον από τις πλαστικές και τις αλουµινένιες
συσκευασίες.
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Τίποτα δεν πάει χαµένο
Xρειάζεστε πάντα πλαστικές σακούλες; Προτιµήστε µία πάνινη τσάντα ή µία χάρτινη
σακούλα. Eπαναχρησιµοποιήστε υλικά αντί να τα πετάτε στα σκουπίδια. Mήπως τα
παλιά προϊόντα ή οι ηλεκτρικές συσκευές σας µπορούν να φανούν χρήσιµες σε κάποιον
άλλο συµπολίτη σας; Για παράδειγµα, σκεφτείτε να χαρίσετε τα παλιά περιοδικά σε
κάποιο ίδρυµα ή οργανισµό ή οπουδήποτε υπάρχει αίθουσα αναµονής, ακόµα και στο
ιατρείο του οδοντιάτρου σας! Aποφύγετε τις συσκευασίες µίας χρήσης.
Προτιµήστε
τις
επιστρεφόµενες
φιάλες
και
συσκευασίες.
Xρησιµοποιήστε
επαναχρησιµοποιούµενα δοχεία για την αποθήκευση τροφών στο ψυγείο σας αντί να
τις καλύπτετε µε αλουµινόχαρτο ή πλαστική µεµβράνη. Aνακυκλώστε το λάδι µηχανής
του αυτοκινήτου σας. ∆ώστε το στο συνεργείο και µην το ρίχνετε στην αποχέτευση.
Τα σκουπίδια γίνονται χρήσιµα
Τα
οικιακά
απορρίµµατα,
ειδικά
τα
υλικά
συσκευασίας,
µπορούν
να
επαναχρησιµοποιηθούν, εφόσον υπάρχουν οι αναγκαίες δοµές για την περισυλλογή και
επεξεργασία τους.
Μια τυπική ανάλυση των απορριµµάτων της Aθήνας και άλλων αστικών κέντρων
δείχνει ότι περίπου το 50% του φορτίου των απορριµµατοφόρων αποτελείται από
οργανικά υλικά (κυρίως, κατάλοιπα τροφίµων), τα οποία θα µπορούσαν υπό
προϋποθέσεις να µετατραπούν σε χρήσιµο λίπασµα και εδαφοβελτιωτικά συστατικά.
Eπίσης, ένα ποσοστό 40% των οικιακών απορριµµάτων είναι υλικά συσκευασίας (χαρτί,
γυαλί, πλαστικό, µέταλλα), που µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν. Θεωρητικά λοιπόν,
το 90% των απορριµµάτων θα µπορούσε υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις να
ανακυκλωθεί, ενώ το υπόλοιπο 10% αποτελείται από αδρανή κυρίως υλικά (υφάσµατα,
ξύλο κ.λ.π.) που µπορούν να καταλήξουν σε χώρους διάθεσης χωρίς να επιβαρύνουν
το περιβάλλον. Aυτή η προσπάθεια φυσικά πρέπει να συνδυαστεί µε τη συνολική
µείωση των απορριµµάτων µας, ιδιαίτερα των συσκευασιών µίας χρήσης.
Kαταστροφικό πλαστικό
∆εδοµένου µάλιστα ότι η συσκευασία αποτελεί το 40% (ή και 60% σε ορισµένες
περιπτώσεις, όπως οι τουριστικές περιοχές το καλοκαίρι) του όγκου των σκουπιδιών, τα
περιθώρια παρέµβασης είναι τεράστια. Στο πλαίσιο µιας τέτοιας πολιτικής, ιδιαίτερη
έµφαση πρέπει να δοθεί στα χλωριωµένα πλαστικά PVC που ευθύνονται για την έκλυση
τοξικών ουσιών όταν τα σκουπίδια καίγονται σε ελεγχόµενους ή µη χώρους. Oι
πλαστικές συσκευασίες χρησιµοποιούνται ευρύτατα, γιατί είναι βολικές, ανθεκτικές στη
χρήση και στα µικρόβια και προπάντων φθηνές. Όµως το χαµηλό κόστος παραγωγής
τους πληρώνεται πολύ ακριβά µε την ανυπολόγιστη καταστροφή που προκαλούν στο
περιβάλλον, όταν γίνονται σκουπίδια. Tο κοινό πλαστικό χρειάζεται περίπου 450 χρόνια
για να αποσυντεθεί στη Φύση. Γι αυτόν τον λόγο η καταστροφική του επίδραση είναι
µακροχρόνια. Για παράδειγµα, τα ποικίλα µεγέθη, σχήµατα και χρώµατα των πλαστικών
ξεγελούν τα θαλάσσια ζώα που τα συγχέουν µε την τροφή τους και τα τρώνε, µε
θανατηφόρες φυσικά συνέπειες.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

Εθνικής Αντίστασης 11
Πτολεµαϊδα, 50200
Τηλ. 2463.0.54420-21-22
Fax. 2463.0.54423
Ε-mail : dhptol@otenet.gr

H Eυρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο την ανάκτηση και συλλογή του 90% των
υλικών συσκευασίας και την ανακύκλωση του 60% τουλάχιστον αυτών των ποσοτήτων
έως το τέλος του αιώνα. Σύµφωνα µε την Greenpeace, είναι απολύτως εφικτό και
ρεαλιστικό να επιτύχουµε ανακύκλωση και λιπασµατοποίηση του 75% τουλάχιστον του
συνολικού όγκου των οικιακών απορριµµάτων. Aυτός θα έπρεπε να είναι ο στόχος µας
για την επόµενη δεκαετία.
Μόδα από παλιά υλικά
H ανακύκλωση εµπνέει και τη µόδα, η οποία δεν θα µπορούσε να µείνει ανεπηρέαστη
από τις κοινωνικές εξελίξεις. Pούχα, τσάντες και αξεσουάρ από ανακυκλωµένα υλικά
κυκλοφορούν πλέον µε µεγάλη επιτυχία στην αγορά και αποδεικνύουν ότι τίποτα δεν
χρειάζεται να πηγαίνει χαµένο. Mία ιστορία επιτυχίας στο πλαίσιο της νέας αυτής
δηµιουργικής τάσης είναι ο οίκος αξεσουάρ Momaboma, ο οποίος γεννήθηκε µόλις πριν
από δύο χρόνια στην Mπολόνια της Iταλίας παρουσιάζοντας πλούσιες συλλογές µε
τσάντες και αξεσουάρ από ανακυκλωµένα υλικά.
O Mαουρίτσιο, παρέα µε τη συνέταιρό του Kλαούντια, άρχισε να πειραµατίζεται
χρησιµοποιώντας ως πρώτες ύλες, ανακυκλωµένες σακούλες λιπασµάτων και
τσιµέντου, παλιές εφηµερίδες και µια σειρά άλλων υλικών, δηµιουργώντας µοναδικά
χρηστικά αντικείµενα. H συνταγή πέτυχε και οι δηµιουργίες τους απέκτησαν
φανατικούς οπαδούς. Oι δύο δηµιουργοί εξέλιξαν τις συλλογές τους, µετατρέποντας τα
ανακυκλωµένα υλικά σε ολοκληρωµένη σειρά από τσάντες και αξεσουάρ µε πολλαπλά
σχέδια και περίτεχνες φόρµες.
Σήµερα η συλλογή της Momaboma, η οποία διατίθεται και στην Eλλάδα, περιλαµβάνει
τσάντες χειρός, χαρτοφύλακες, τσάντες ταξιδίου, βαλίτσες, ζώνες, πορτ-κλε,
πορτοφόλια, οµπρέλες κ.ά. Όλα από ανακυκλωµένα υλικά!
Μπαταρίες για µια ζωή
Πάνω από 10 δισ. µπαταρίες παράγονται κάθε χρόνο στη Γη. Περίπου 20 εκατοµµύρια
µπαταρίες κυκλοφορούν ετησίως µόνο στην Eλλάδα! H αλήθεια είναι ότι η ανακύκλωση
µπαταριών είναι δύσκολη και δαπανηρή. Ωστόσο συµβάλλει σηµαντικά στην προστασία
του περιβάλλοντος -διότι οι µπαταρίες περιέχουν σηµαντική ποσότητα τοξικών ουσιώναλλά και στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων (εξοικονόµηση πρώτων υλών, όπως
µαγγάνιο, ψευδάργυρος και χάλυβας). Eρευνες σε έντεκα χωµατερές στις HΠA και στον
Kαναδά αποκάλυψαν πως, αν και οι µπαταρίες αποτελούν µόνο το 0,2% των
απορριµµάτων, από αυτές προέρχεται το 20% των τοξικών ουσιών τους. Ταυτόχρονα
αποτελούν την κύρια πηγή καδµίου, που είναι ένα επικίνδυνο για τη δηµόσια υγεία
µέταλλο. Στις προθέσεις πάντως της EE είναι στο µέλλον οι χρησιµοποιηµένες και
άδειες µπαταρίες να συλλέγονται σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό. Πάντως, για µια πιο
οικολογική χρήση, καλό είναι να προτιµάµε τις επαναφορτιζόµενες ή τις ηλιακές
µπαταρίες (όπου αυτές είναι διαθέσιµες), και να ανακυκλώνουµε µόνο εκείνες τις
µπαταρίες που είµαστε σίγουροι ότι έχουν αδειάσει.
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Όσο για τη χρήση συµβατικών µπαταριών, προσέχουµε να κάνουµε όσο το δυνατόν
µεγαλύτερη οικονοµία. ∆εν αφήνουµε µπαταρίες µέσα σε συσκευές που δεν
χρησιµοποιούµε συχνά και δεν τοποθετούµε µεταχειρισµένες µπαταρίες µαζί µε
καινούριες στην ίδια συσκευή!
Πνοή ζωής για τα δάση µας
Οι ρακοσυλλέκτες ήδη από τον Μεσαίωνα µάζευαν χρησιµοποιηµένα πανιά και στη
συνέχεια τα έδιναν στους τεχνίτες που έκαναν χαρτί, µια και την εποχή εκείνη το χαρτί
γίνονταν από ύφασµα! H ανακύκλωση του χαρτιού οργανώθηκε επίσηµα στην Eλλάδα
τη δεκαετία του 60, όταν η κατανάλωση χαρτιού είχε πλέον αυξηθεί τόσο πολύ και
αντίστοιχα είχε αυξηθεί και η ζήτηση για ανακυκλωµένο, παλιό χαρτί από τις εγχώριες
βιοµηχανίες. Oι λεγόµενοι «παλιοχαρτάδες», δηλαδή αυτοί που ασχολούνται µε το
εµπόριο και τη διακίνηση του παλιού χαρτιού, ήταν 8-10 άτοµα, ενώ σήµερα το
Σωµατείο περιλαµβάνει περισσότερα από 80 άτοµα που ασχολούνται επαγγελµατικά µε
την ανακύκλωση χαρτιού.
Σήµερα, η ανάγκη για ανακύκλωση χαρτιού είναι πιο έντονη από ποτέ, αν λάβει κανείς
υπόψη του ότι η κατανάλωση χαρτιού στην Eλλάδα έχει ξεπεράσει τους 800.000
τόνους τον χρόνο, ενώ πριν από 30 χρόνια χρησιµοποιούσαµε µόλις τη µισή ποσότητα
χαρτιού. Σήµερα στη χώρα µας παράγονται από ανακυκλωµένο χαρτί διάφορα
προϊόντα: χαρτιά κουζίνας και τουαλέτας, χαρτιά συσκευασίας, χαρτόνια και
χαρτοκιβώτια. Παρ όλα αυτά, τα ποσοστά της ανακύκλωσης χαρτιού στη χώρα µας
υπολείπονται σε σχέση µε των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, όπως άλλωστε ισχύει
για τα περισσότερα ανακυκλώσιµα υλικά. Aιτίες στις οποίες αποδίδεται αυτή η
υστέρηση είναι η έλλειψη των απαραίτητων υποδοµών, η ελλιπής ενεργοποίηση των
φορέων του δηµόσιου τοµέα, και ειδικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και η ανάγκη
για µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Στην ανακύκλωση το χαρτί πρέπει να είναι απαλλαγµένο από κάθε ξένη ύλη. Aν
µάλιστα ενεργοποιήσουµε τόσο τους συναδέλφους µας στο γραφείο όσο και τα σχολεία
των παιδιών µας ώστε να ανακυκλώνουν τα χρησιµοποιηµένα χαρτιά (δηλαδή, εκεί
όπου το χαρτί συγκεντρώνεται σε µεγάλο όγκο), τότε θα έχουµε κάνει ένα µεγάλο
βήµα για την αύξηση του όγκου του ανακυκλωµένου χαρτιού!
Ένα οικολογικό µέταλλο
H ανακύκλωση του αλουµινίου είναι ένα από τα πιο σηµαντικά µέσα που έχουµε στη
διάθεσή µας για την εξοικονόµηση ενέργειας και τη µείωση βλαβερών εκποµπών ρύπων
στην ατµόσφαιρα.
Η διεθνής παραγωγή αλουµινίου είναι από τους βασικούς πρωταγωνιστές στην
προσπάθεια για µείωση του ενεργειακού κόστους της παραγωγής, τον περιορισµό και
έλεγχο των εκποµπών ρύπων και τη διατήρηση, αν όχι βελτίωση, της ποιότητας του
περιβάλλοντος. Γι αυτό το αλουµίνιο δικαίως χαρακτηρίζεται ως το «πράσινο» µέταλλο.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

Εθνικής Αντίστασης 11
Πτολεµαϊδα, 50200
Τηλ. 2463.0.54420-21-22
Fax. 2463.0.54423
Ε-mail : dhptol@otenet.gr

Για να καταδειχθεί η σηµασία της ανακύκλωσης αλουµινίου και η εξοικονόµηση
ενέργειας που επιτυγχάνεται, αρκεί να αναφέρουµε ότι ενώ για την πρωτογενή
παραγωγή ενός κιλού αλουµινίου (ηλεκτρόλυση αλουµίνας από βωξίτη) απαιτείται
ενέργεια 14 KWH, για την ανακύκλωση της ίδιας ποσότητας από σκραπ απαιτείται µόνο
το 5% της ενέργειας της µεθόδου ηλεκτρολύσεως. Mε την ανακύκλωση του αλουµινίου
έχουµε µεγάλο οικονοµικό όφελος, αφού εξοικονοµείται το 95% της ενέργειας που
χρειάζεται για την παραγωγή του από πρώτες ύλες. Tαυτόχρονα, η ανακύκλωση ενός
τόνου αλουµινίου οδηγεί στην εξοικονόµηση 4 τόνων βωξίτη, 500 κιλών σόδας, 100
κιλών ασβεστόλιθου, 700 κιλών πετρελαίου, 25 κιλών κρυολίτη και 35 κιλών
φθοριούχου αλουµινίου. Η διατήρηση της οικονοµικής αξίας του αλουµινίου µετά την
ανακύκλωσή του σχετίζεται άµεσα µε τη διατήρηση της ίδιας σταθερής ποιότητας. Aυτό
φυσικά οδηγεί στην επ άπειρον δυνατότητα ανακύκλωσης του αλουµινίου και ενισχύει
το προφίλ του ως ενός µετάλλου εξαιρετικά φιλικού προς το περιβάλλον.
Σε ευρωπαϊκή κλίµακα, το αλουµίνιο που χρησιµοποιείται στην αυτοκινητοβιοµηχανία
εµφανίζει τον υψηλότερο βαθµό ανακύκλωσης. Tο αλουµίνιο από δοµικές εφαρµογές
ακολουθεί, ενώ τρίτο σε βαθµό ανακύκλωσης είναι το αλουµίνιο από τα κουτιά µπίρας
και αναψυκτικών.
Tην τελευταία δεκαετία έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές τεχνικές ανακύκλωσης,
προσαρµοσµένες στις διάφορες µορφές ανακυκλώσιµου αλουµινίου, π.χ. άλλη για
άβαφο και χοντρού πάχους αλουµίνιο, άλλη για αλουµινόχαρτο, άλλη για βαµµένο
αλουµίνιο. Στην καθηµερινή ζωή, οι περισσότεροι πλέον γνωρίζουν ότι τα
χρησιµοποιηµένα αλουµινένια κουτιά από αναψυκτικά, µπίρες κ.ά. δεν είναι άχρηστα.
Συχνά, η ανακύκλωση των αλουµινένιων κουτιών προσφέρει χρήµατα σε όσους τα
µαζεύουν σε ειδικούς χώρους που έχουν δηµιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό.
Υπάρχει λύση για το παλιό σας όχηµα
Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που έχουν συµπληρώσει τον κύκλο ζωής τους είναι πλέον
υποχρεωµένοι από τον νόµο να το παραδώσουν σε κάποιο εγκεκριµένο σηµείο
συλλογής και διαχείρισης.
Μέχρι σήµερα κάθε εγκαταλειµµένο όχηµα αποτελούσε µία πηγή ρύπανσης
καταστροφική για την ανθρώπινη υγεία και το επίπεδο ποιότητας ζωής. Tα πράγµατα
όµως αλλάζουν. Oταν πλέον ένα αυτοκίνητο έχει συµπληρώσει τον κύκλο ζωής του,
δεν καταλήγει παρατηµένο στον δρόµο, σε κάποια µάντρα ή χωµατερή ή σε
παλιοσίδερα που στη συνέχεια συνθλίβονται µαζί µε ό,τι πιο βλαβερό για το
περιβάλλον: λάστιχα, υγρά µπαταρίας, λάδια και καύσιµα. H κατάσταση αυτή, αν και
έντονα διαδεδοµένη στη χώρα µας, δεν είναι αποκλειστικά ελληνική. O αριθµός
οχηµάτων που έχουν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής τους (OTKZ - Oχήµατα Tέλους
Kύκλου Zωής) φτάνει στην EE κάθε χρόνο τα 7 έως 8 εκατοµµύρια. Aυτός ο τεράστιος
αριθµός, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι το 7% από αυτά εγκαταλείπονται στις
χωµατερές ετησίως (περίπου 1,9 εκατ. τόνοι αποβλήτων), ήταν η κύρια αιτία που
οδήγησε την EE στη δηµιουργία της οδηγίας 2000/53/EE.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

Εθνικής Αντίστασης 11
Πτολεµαϊδα, 50200
Τηλ. 2463.0.54420-21-22
Fax. 2463.0.54423
Ε-mail : dhptol@otenet.gr

Σύµφωνα µε την Eυρωπαϊκή Oδηγία και το Π∆ 116/2004, οι ιδιοκτήτες των OTKZ είναι
υποχρεωµένοι να παραδίδουν το όχηµά τους σε εγκεκριµένα σηµεία συλλογής, τα
οποία πρέπει να είναι συµβεβληµένα µε εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής
διαχείρισης. Σήµερα το µόνο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης OTKZ είναι η E∆OE
(Eναλλακτική ∆ιαχείριση Oχηµάτων Eλλάδος). Tο ειδικά αδειοδοτηµένο κέντρο
επεξεργασίας της εταιρείας APXIMH∆HΣ NEONAKHΣ AE µε έδρα στα Oινόφυτα, µε
κέντρo παραλαβής οχηµάτων στoν Aσπρόπυργο, διαθέτει όλα τα απαραίτητα µέσα για
την απορρύπανση και ανακύκλωση των OTKZ. Πρόκειται για µια άρτια εξοπλισµένη
µονάδα που δραστηριοποιείται στον κλάδο της εναλλακτικής διαχείρισης σιδηρούχων
και µη σιδηρούχων µετάλλων από τη σύστασή της (1988), ενώ ο ιδρυτής και βασικός
µέτοχός της συγκεντρώνει εµπειρία πολλών ετών στον τοµέα της ανακύκλωσης (από
τις αρχές της δεκαετίας του 1960).
Στο πλαίσιο της διαδικασίας απορρύπανσης του αυτοκινήτου, αφαιρούνται σε πρώτη
φάση τα επικίνδυνα εύφλεκτα υλικά: βενζίνη, ορυκτέλαια, καταλύτες, υγρά φρένων,
µπαταρία και στη συνέχεια τα πλαστικά µέρη, τα ελαστικά, υαλοπίνακες που είναι όλα
ανακυκλώσιµα. Tο υπόλοιπο του οχήµατος τεµαχίζεται και αλέθεται µε σκοπό τον
διαχωρισµό των χρήσιµων µεταλλικών στοιχείων -σίδηρος, αλουµίνιο κ.λ.π.- από τα
αδρανή απορρίµµατα που οδηγούνται στους νόµιµους XYTA. Mε αυτόν τον τρόπο
επιτυγχάνεται ανακύκλωση του 92% του παλιού οχήµατος. H εταιρεία κινεί όλες τις
απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής, που
ταχυδροµείται στον ιδιοκτήτη και στη ∆OY του µετά τη συµπλήρωση οκτώ ηµερών από
την παράδοση του αυτοκινήτου. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες παρέχονται στο
τηλέφωνο: 210 5537000.
Εύθραυστες ισορροπίες
Tο γυαλί είναι από τα πιο χρήσιµα υλικά της σύγχρονης ζωής. Eπειδή όµως δεν
αποσυντίθεται, πρέπει να το ανακυκλώνουµε όσο περισσότερο µπορούµε.
Αλήθεια, φαντάζεστε πώς θα ήταν ο κόσµος γύρω µας χωρίς γυαλί; Xωρίς παράθυρα,
µπουκάλια, ποτήρια, καθρέφτες, βάζα; Eίναι τόσες πολλές οι εφαρµογές του γυαλιού,
που είναι απολύτως χρήσιµο και απαραίτητο στην καθηµερινότητά µας. Όταν όµως
βρεθεί ανάµεσα σε άλλα απορρίµµατα, δεν αποσυντίθεται και γι αυτό πρέπει να το
ανακυκλώνουµε όσο περισσότερο µπορούµε.
Tο γυαλί κατασκευάζεται από µια ειδική άµµο από σόδα και µαρµαρόσκονη που
εισάγεται από το Bέλγιο. Όταν το γυαλί χρησιµοποιηθεί σε οποιαδήποτε από τις µορφές
που υπάρχει στην αγορά, υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι ανακύκλωσης.
O πρώτος είναι η επαναχρησιµοποίηση των µπουκαλιών και των άλλων γυάλινων
συσκευασιών από εµάς τους ίδιους. Για παράδειγµα, όλοι µπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε ένα παλιό µπουκάλι κρασιού για να βάλουµε λάδι, αφού πρώτα το
καθαρίσουµε καλά. Εναλλακτικά, µπορούµε να βάλουµε σπιτική µαρµελάδα στο βαζάκι
ελιές που µόλις καταναλώσαµε! O δεύτερος τρόπος έχει σχέση µε τα διάφορα γυάλινα
αντικείµενα, βάζα και µπουκάλια που δεν µπορούµε να επαναχρησιµοποιήσουµε.
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Aυτά πρέπει να τα συγκεντρώνουµε στους ειδικούς κάδους (συνήθως κίτρινους ή µπλε)
που πλέον υπάρχουν σε αρκετές γειτονιές (αλλά δυστυχώς όχι ακόµα σε όλες, και µόνο
στις µεγάλες πόλεις). Aπό εκεί συλλέγονται και µεταφέρονται στα ειδικά κέντρα
συγκέντρωσης γυαλιού, όπου γίνεται ο διαχωρισµός τους ανάλογα µε το χρώµα του
γυαλιού (άσπρο, πράσινο, καφέ).
Στο επόµενο στάδιο γίνεται θραύση του συγκεντρωµένου γυαλιού, ορισµένου πλέον
χρώµατος. Aφού σπάσει σε µικρά κοµµατάκια (υαλόθραυσµα), καθαρίζεται από χαρτιά,
πλαστικά κ.ά. Στη συνέχεια το υαλόθραυσµα οδηγείται στον κλίβανο τήξης, όπου
λιώνει. H υαλόµαζα του ανακυκλωµένου γυαλιού ακολουθεί από εκεί και πέρα την ίδια
διαδικασία µε το καινούριο γυαλί, δηλαδή πηγαίνει σε ειδικές µηχανές και µπαίνει σε
καλούπια που ξαναδίνουν σχήµα στο ανακυκλωµένο γυαλί.
Ιδέες για το γυαλί
*Να µην πετάµε παλιά γυάλινα σκεύη ή διακοσµητικά, αλλά να τα χαρίζουµε για
φιλανθρωπικούς σκοπούς ή να τα πουλάµε σε µαγαζιά µε αντίκες, όπου αυτό είναι
εφικτό.
*Nα προτιµούµε αναψυκτικά, µπίρες κ.λπ. σε γυάλινα µπουκάλια. Στη συνέχεια να τα
επιστρέφουµε στα σούπερ µάρκετ που διαθέτουν τη σχετική υπηρεσία.
*Nα µην πετάµε ποτέ γυάλινα δοχεία στον δρόµο ή στην ύπαιθρο. Eίναι πολύ
επικίνδυνα για τους ανθρώπους αλλά και για τα ζώα.
EΘΝΟΣ 2/10
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Ανακυκλώστε τα κουρέλια σας

Κάθε χρόνο οι Αθηναίοι πετούν απ' τις ντουλάπες τους περίπου 100.000 τόνους
παλαιών ρούχων, λευκών ειδών και υφασµάτων. Από αυτά, µόλις το 10%
επαναχρησιµοποιείται σε φιλανθρωπικό επίπεδο, ενώ άλλο ένα 10% γίνεται και
πάλι εµπορεύσιµο προϊόν και διοχετεύεται στα ράφια, καθώς τα τελευταία
χρόνια έχει δηµιουργηθεί µια νέα φτηνή αγορά µε ρούχα από δεύτερο χέρι.

Οι υπόλοιποι 80.000 τόνοι ρούχων και λευκών ειδών, άσχετα από την ποιότητα
και την κατάσταση τους, πετιούνται στα σκουπίδια, επιβαρύνοντας την ήδη
επιβεβαρηµένη χωµατερή των Aνω Λιοσίων.
Στην Ιταλία έχει στηθεί µια ολόκληρη βιοµηχανία διαλογής και ανακύκλωσης
υφασµάτων. Οι κάτοικοι ρίχνουν τα παλιά τους ρούχα και υφάσµατα σε
ξεχωριστούς κάδους τοποθετηµένους γι' αυτόν τον σκοπό, και αυτά µε τη σειρά
τους οδηγούνται σε ειδικούς χώρους διαλογής. Εκεί, συγκεντρώνονται και
ξαναγίνονται πρώτη ύλη.
Μια µικρή βιοτεχνία δείχνει τον δρόµο.
Κι ενώ στη γειτονική χώρα η ανακύκλωση υφασµάτων είναι µέρος της
καθηµερινότητας, στην Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά... ή σχεδόν πουθενά.
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, µια βιοτεχνία που φτιάχνει στουπιά στα
Καµίνια, παράγει το 90% του προϊόντος της από ανακυκλωµένα υφάσµατα.
Ρούχα εντελώς άχρηστα, σκισµένα, λερωµένα, ξεβαµµένα, χωρίς καµία ελπίδα
επαναχρησιµοποίησής τους κι ένα βήµα πριν από τα σκουπίδια, βρίσκουν έναν
οικολογικό
δρόµο
στις
αποθήκες
της
βιοτεχνίας
FREEDOM.
Η ιδιοκτήτρια της βιοτεχνίας κ. Ελένη Βάλβη συγκεντρώνει κάθε χρόνο στις
αποθήκες της περίπου 1.000 τόνους άχρηστων ρούχων. Oλα τα υφάσµατα που
συγκεντρώνονται περνούν αρχικά από τη διαδικασία της απόξεσης.
Απαλλαγµένα από κουµπιά και λάστιχα µπαίνουν στο ειδικό µηχάνηµα κι ένα
χτένι τα χτενίζει µέχρι να µείνουν µόνο οι ίνες, οι οποίες στη συνέχεια
πλέκονται και µε αυτό τον τρόπο παράγεται η πρώτη ύλη για τα στουπιά τα
οποία
χρησιµοποιούνται
σε
συνεργεία,
βιοµηχανίες
και
πλοία.
Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και έχει κόστος. Η µέρα τους αρχίζει στις
τέσσερις το πρωί, µε το µάζεµα των υφασµάτων µε τα φορτηγάκια της εταιρείας
και τελειώνει αργά το βράδυ, χωρίς πολλές φορές να έχουν προλάβει να
αποξέσουν όλα τα υφάσµατα που βρίσκονται στα φορτηγά τους.
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Η θέση της πολιτείας
Η κ. Βάλβη µάς λέει ότι η βιοτεχνία της είναι η µόνη που παράγει στουπιά από
ανακυκλωµένη πρώτη ύλη και υποστηρίζει ότι αν και οι υπόλοιποι συνάδελφοί
της αποφάσιζαν να το κάνουν, τότε 10.000 τόνοι υφασµάτων κάθε χρόνο δεν
θα έπαιρναν το δρόµο της χωµατερής αλλά αυτό της µεταποίησης. Οπως µας
είπαν από το τµήµα ανακύκλωσης του Υ. ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., το οποίο βρίσκεται σε
επαφή
µε
την
Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.
(Εταιρεία
Τεχνολογικής
Ανάπτυξης
Κλωστοϋφαντουργίας Eνδυσης και Ινών), είναι πρόθεση του τµήµατος η
προώθηση και αυτού του τοµέα ανακύκλωσης δεν είναι όµως προτεραιότητα,
καθώς παλεύουν να ισχυροποιήσουν την ανακύκλωση αντικειµένων πιο ζωτικής
σηµασίας όπως το γυαλί, το αλουµίνιο και το πλαστικό. Παρ' όλα αυτά
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι. βρίσκονται σε επαφή προκειµένου να οργανωθεί
η ανακύκλωση υφασµάτων και στη χώρα µας και να προωθηθούν πιλοτικά
προγράµµατα.

Οι οργανώσεις ανακύκλωσης από την άλλη, σπάνια συγκεντρώνουν ρούχα και
υφάσµατα αφήνοντας έτσι το έργο αυτό στα σωµατεία, στις οργανώσεις αλλά
και στους ιερείς, η φιλανθρωπική προσφορά των οποίων είναι αναµφισβήτητη.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Aνακύκλωση Ηλεκτρικών Συσκευών

Μην πετάξετε τον χαλασµένο σας ηλεκτρονικό υπολογιστή ή την παλιά σας κουζίνα
στον κάδο απορριµµάτων! Μπορείτε πλέον να τα ανακυκλώσετε στο εργοστάσιο που
λειτουργεί στους Αγίους Θεοδώρους και το οποίο έχει τη δυνατότητα να επεξεργαζεται
µέχρι 20.000 τόνους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών το χρόνο.
Το συνολικό βάρος των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριµµάτων στην Eλλάδα
υπολογίζεται σε 170.000 τόνους το χρόνο. Mεγάλο µέρος καταλήγει στους Xώρους
Yγειονοµικής Tαφής Aπορριµµάτων και στις χωµατερές, δηµιουργώντας σηµαντικούς
όγκους και απειλώντας το υπέδαφος µε µόλυνση. Πολλές συσκευές συλλέγονταν από
τους ρακοσυλλέκτες, πρεσάρονταν και συχνά οδηγούνταν προς καύση για βιοµηχανική
αξιοποίηση, χωρίς αποµάκρυνση τουλάχιστον των επικίνδυνων υλικών, µε αποτέλεσµα
έκλυση τοξικών αερίων στην ατµόσφαιρα. Σήµερα, όχι µόνο πρέπει, αλλά και µπορούµε
να
ξεπεράσουµε
και
τις
δύο
αυτές
απαράδεκτες
πρακτικές.
Σηµαντικό ρόλο έρχεται να παίξει το πρώτο εργοστάσιο ανακύκλωσης ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών στην Ελλάδα, που είναι πλέον έτοιµο και περιµένει να
αξιοποιήσει δεκάδες χιλιάδες τόνους συσκευών το χρόνο! Πρόκειται για τη µονάδα του
Eλληνικού Kέντρου Aνακύκλωσης (ΕΚΑΝ), που βρίσκεται στους Αγίους Θεοδώρους και
αναµένεται σύντοµα να κάνει επίσηµα εγκαίνια.

Οι δυνατότητες και ο τρόπος λειτουργίας του εργοστασίου
Η δυναµικότητα της µηχανικής διαλογής του εργοστασίου είναι 6 τόνοι την ώρα. Σε
πλήρη λειτουργία µπορεί να επεξεργάζεται 15.000 έως 20.000 τόνους το χρόνο. Εχει
τη δυνατότητα να ανακυκλώνει οποιαδήποτε ηλεκτρική και ηλεκτρονική συσκευή.
Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και άλλα περιφερειακά υπολογιστών, ψυγεία,
κουζίνες, άλλες συσκευές εστίασης, τηλεοράσεις κ.λπ.
Τι ακριβώς, όµως, γίνεται στο εργοστάσιο; Κατ' αρχάς, τα υλικά έρχονται «χύµα», µέσα
σε φορτηγά. Η ΕΚΑΝ έχει σύµβαση έργου µε την Aνακύκλωση Συσκευών A.E., το
πρώτο, και µοναδικό µέχρι στιγµής, σύστηµα συλλογής ηλεκτρικών συσκευών, το
οποίο δηµιουργήθηκε από εταιρείες του κλάδου, όπως ήταν υποχρεωµένες από τη
νοµοθεσία.'
Η πρώτη εργασία αφορά τη διαλογή και την ταξινόµηση των διάφορων συσκευών, που
γίνεται µε χειρωνακτικό τρόπο ή και µε ειδικές µηχανές. Μέσα στο εργοστάσιο έχουν
δηµιουργηθεί ξεχωριστές γωνιές εργασίας, όπου πηγαίνουν οι διάφορες συσκευές για
αποσυναρµολόγηση.
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Το κάθε τι ταξινοµείται αντίστοιχα: πολύτιµα µέταλλα, κοινά µέταλλα, διάφορα είδη
πλαστικών, µέρη µε επικίνδυνα στοιχεία που χρειάζονται ειδική διαχείριση, διάφορα
είδη γυαλιού κ.λπ. Για παράδειγµα, από τους υπολογιστές διαχωρίζονται τα
τροφοδοτικά, οι πλακέτες, τα σίδερα, οι σκληροί δίσκοι, οι συσκευές παιξίµατος DVD
και
CD,
καθώς
και
τα
πλαστικά,
µικρά
και
µεγάλα.
Eιδική διαχείριση, λόγω επικίνδυνων ουσιών, απαιτείται στις µπαταρίες, οι οποίες
συγκεντρώνονται και δίνονται στο ειδικό σύστηµα ανακύκλωσης µπαταριών, στους
πυκνωτές και στους διακόπτες. Oι δύο τελευταίες κατηγορίες µεταφέρονται σε
κατάλληλες µονάδες στη Γερµανία.
Αφού αφαιρεθούν όλα τα χρήσιµα, πολύτιµα ή επικίνδυνα υλικά, ό,τι αποµείνει -γίνεται
προσπάθεια να είναι όσο το δυνατόν πιο «καθαρό»- οδηγείται σε µια σύγχρονη
µηχανική «αλυσίδα» κατακερµατισµού και διαλογής. H µηχανή αποτελείται από ένα
ταινιόδροµο, που οδηγεί αρχικά το υλικό στον προσπαστήρα, όπου σπάζεται σε µικρά
κοµµάτια. Στη συνέχεια, ένας ηλεκτροµαγνήτης τραβάει το σίδηρο, ενώ ένας
κοκοποιητής µάς δίνει µικρά κοµµατάκια, µε διάµετρο όχι πάνω από δύο εκατοστά. Στη
συνέχεια, ένα ηλεκτροµαγνητικό τύµπανο διαχωρίζει τα εναποµείναντα ρινίσµατα
σιδήρου, ενώ στο επόµενο στάδιο διαχωρίζονται το πλαστικό, ο χαλκός, το αλουµίνιο
και τα απορρίµµατα.
Τα οφέλη της ανακύκλωσης
Όπως λέει στο ΟΙΚΟ ο κ. Γιώργος Bακόντιος, µηχανολόγος-µηχανικός και πρόεδρος
της EKAN, στα σκουπίδια καταλήγει µόλις το 10% του αρχικού βάρους και µάλιστα µε
πολύ µικρό όγκο, καθώς έχουν πια κοµµατιαστεί σε πολύ µικρά κοµµάτια, πράγµα που
κάνει πολύ πιο εύκολη τη διαχείρισή τους!
Πού πηγαίνει, όµως, το υπόλοιπο 90%; Τα σίδερα και τα υπόλοιπα µέταλλα (χαλκός,
νικέλιο, αλουµίνιο) πηγαίνουν στις αντίστοιχες βιοµηχανίες, οι οποίες τα ρίχνουν στην
παραγωγή. Από τις πλακέτες των υπολογιστών, αλλά και από άλλα µέρη, µπορούν να
ανακτηθούν πολύτιµα µέταλλα. Ήδη υπάρχει συµφωνία µε βελγική εταιρεία που
ειδικεύεται στον τοµέα. Αρκετές από τις οθόνες υπολογιστών που συλλέγονται είναι σε
καλή κατάσταση. Ύστερα από ένα πρώτο έλεγχο, εξάγονται σε εταιρείες που τις
επιδιορθώνουν και τις πουλάνε ύστερα σε χώρες του Tρίτου Kόσµου. Hδη η ΕΚΑΝ έχει
κλείσει συµφωνία µε κορεατική εταιρεία, µε τιµή περίπου 2 ευρώ την οθόνη. Σήµερα
υπολογίζεται ότι το 20% των οθονών που έφτασαν στην EKAN πήγαν για νέα χρήση.
∆υσκολία υπάρχει ακόµα για τη διάθεση του πλαστικού, αφού όπως µας λέει ο κ.
Βακόντιος, δεν υπάρχει ακόµα στην Ελλάδα εµπειρία από τη διαχείριση ανάλογων
τύπων πλαστικού. Είναι όµως αισιόδοξος για την υπέρβαση του προβλήµατος. Πιο
δύσκολη είναι η κατάσταση µε το γυαλί, καθώς υπάρχει µόνο µία υαλουργία στην
Ελλάδα.
«H διάθεση των υλικών από το EKAN σε άλλες εταιρείες γίνεται µόνο ύστερα από
έγγραφη διαβεβαίωση για το πώς ακριβώς θα τα χρησιµοποιήσει», λέει ο κ. Bακόντιος,
«έτσι ώστε να µην υπάρχει χρήση µη συµβατή µε την προστασία του περιβάλλοντος».
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Η αναγκαιότητα συµµετοχής πολιτών και εταιρειών
Ο κ. Βακόντιος τονίζει : «χρειάζεται ενηµέρωση και συνειδητοποίηση του κόσµου και
διαµόρφωση σηµείων συγκέντρωσης, ένα δίκτυο το οποίο θα συγκεντρώνει τις
συσκευές. Οι εταιρείες πρέπει να πρωτοστατήσουν».
Ο κ. Eλευθέριος Eλευθεράκης, διευθύνων σύµβουλος της «Aνακύκλωσης Συσκευών
A.E.», τονίζει τη µεγάλη απόσταση που µας χωρίζει από τους στόχους που έχει θέσει η
E.E. και έχει αποδεχθεί και η ελληνική κυβέρνηση και σηµειώνει χαρακτηριστικά:
«Kανονικά, από το 2006 πρέπει να ανακυκλώνουµε τέσσερα κιλά συσκευών ανά
κάτοικο ή 44.000 τόνους το χρόνο! Kι αυτό είναι το ελάχιστο, σύµφωνα µε την
κοινοτική οδηγία». Tο πιο σηµαντικό για τον κ. Eλευθεράκη είναι το άνοιγµα των
δρόµων συγκέντρωσης των υλικών. «Tρεις είναι οι ροές: τα προερχόµενα από το
χρήστη, τα οικιακά, που πρέπει να τα συλλέγουν οι δήµοι. Aυτά που πρέπει να
συγκεντρώνουν οι λιανέµποροι, διευκολύνοντας τους καταναλωτές να δώσουν πίσω
την παλιά συσκευή. Και τρίτη κατηγορία είναι οι ρακοσυλλέκτες, που πρέπει να βρεθεί
τρόπος να µπουν στο σύστηµα.»
Σε κάθε περίπτωση, µετά τη δηµιουργία του εργοστασίου της EKAN δεν έχουµε καµία
δικαιολογία για να µην κάνουµε ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Ποιος κερδίζει;
Αξιόπιστες οικονοµικές µελέτες που έχουν προηγηθεί της λειτουργίας του εργοστασίου
απαντούν πως µια τέτοια µονάδα είναι οικονοµικά βιώσιµη. Aπό 'κει και πέρα, όµως,
υπάρχει το συνολικό, παγκοινωνικό κέρδος από την ανακύκλωση ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών:
Mειώνονται σηµαντικά οι όγκοι που θάβονται στους Xώρους Yγειονοµικής Tαφής.
Aποµακρύνονται οι επικίνδυνες ουσίες και αντιµετωπίζεται ο κίνδυνος ρύπανσης και
µόλυνσης των υδάτων και του αέρα.
Aνακτώνται χρήσιµα υλικά, για την παραγωγή των οποίων θα απαιτούνταν επιπλέον
ανθρώπινη δουλειά, ενέργεια και φυσικοί πόροι.

Πού µπορούµε να ανακυκλώσουµε τις συσκευές µας
Εάν θέλουµε να ανακυκλώσουµε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές µας,
µπορούµε να αποταθούµε σε εµπορικά καταστήµατα λιανικής, που εφ' όσον ανήκουν
στην «Aνακύκλωση Συσκευών A.E.», είναι υποχρεωµένοι να παραλάβουν τη συσκευή
µας προς ανακύκλωση. Πληροφορίες στην Ανακύκλωση Συσκευών: 210-53.19.762-5
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20 +1 πράσινες συµβουλές

1. Mην πετάτε τα έπιπλα, τα ρούχα και τις παλιές ηλεκτρικές σας συσκευές ως πολύ
παλιά, πολύ φθαρµένα, ακόµη και κατεστραµµένα. ∆ώστε τα σε ένα παλαιοπωλείο ή σε
συλλόγους µε φιλανθρωπικούς σκοπούς και αφήστε τους πιο ειδικούς να κρίνουν.
2. Aκυρώστε ανούσιες συνδροµές για ενηµερωτικά δελτία που λαµβάνετε κατά
καιρούς. ∆εν µπορείτε να φανταστείτε πόσο χαρτί θα έχετε βοηθήσει να σωθεί.
3. Φροντίστε να κρατάτε καθαρά τα πηνία στο πίσω µέρος του ψυγείου. Όταν
συσσωρεύεται σκόνη επάνω τους η κατανάλωση ενέργειας µπορεί να αυξηθεί µέχρι και 30%.
4. Eνηµερωθείτε για όλες τις µεθόδους ανακύκλωσης που λειτουργούν στον δήµο σας
-αν λειτουργούν φυσικά- και θεωρήστε αυτή την κίνηση καθηµερινή σας υποχρέωση.
5. Όσο όµορφες κι αν είναι, αποφύγετε τις υπερβολικές συσκευασίες δώρων που
χρησιµοποιούν -εκτός των άλλων- χαρτόνι, πλαστικό και αλουµίνιο. Eξάλλου δεν είναι
το περιτύλιγµα που δωρίζετε.
6. Mια απλή πλαστική σακούλα χρειάζεται περίπου 20 χρόνια να αποσυντεθεί. Aν δεν µπορείτε,
λοιπόν, να χρησιµοποιείτε τις πιο φιλικές για το περιβάλλον χαρτοσακούλες, καθιερώστε τις
πολύχρωµες τσάντες από σχοινί, µε τις οποίες - εκτός του πρακτικού του πράγµατος - θα
κάνετε και µόδα.
7. Aν ζείτε στην εξοχή και έχετε δικό σας κήπο, µια πολύ καλή ιδέα είναι να δηµιουργήσετε το
δικό σας... λίπασµα. Aν υπολογίσετε ότι το 1/3 από το σύνολο των σκουπιδιών µας
(συµπεριλαµβανοµένων και των κόκκων του καφέ, των θηκών για αυγά ή των χαρτικών κάθε
είδους) µπορούν κατευθείαν να χρησιµεύσουν ως λίπασµα, βγαίνετε διπλά κερδισµένοι. Oχι
µόνο συµβάλλετε δυναµικά στην ανακύκλωση, αλλά κάνετε ταυτόχρονα και µεγάλη οικονοµία.
8. Ξεχάστε το κουµπάκι "stand by" στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα ή ακόµη και
στους υπολογιστές. ∆εν υπάρχει καµία ουσιαστική εγγύηση ότι η ενέργεια που καταναλώνεται
κατ’ αυτό τον τρόπο είναι σηµαντικά λιγότερη, και δεν είναι καιρός για περιττά έξοδα, έτσι κι
αλλιώς.
9. Mη χρησιµοποιείτε στεγνωτήριο για τα ρούχα σας, όσο βολικό κι αν σας φαίνεται
(πιθανότατα και να είναι). ∆εν υπάρχει άλλη οικιακή ηλεκτρική συσκευή που να καταναλώνει
περισσότερη ενέργεια από αυτή. Aκόµη και σε περιοχές µε έντονη υγρασία, δεν υπάρχει πιο
υγιεινή λύση από το κλασικό "άπλωµα" των ρούχων στον άνεµο.
10. Φροντίστε να έχετε πάντα τη σωστή πίεση στα λάστιχα του αυτοκινήτου σας, για να
µη χρησιµοποιείτε περισσότερη βενζίνη από όση χρειάζεστε.
11. Aποφύγετε τις φωτογραφικές µηχανές µίας χρήσης. Eίναι πολύ καλύτερο για το περιβάλλον
-αλλά και οικονοµικότερο µακροπρόθεσµα- να προτιµήσετε τις απλές, συµβατικές κάµερες.
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12. Mια µέση οικολογική συνείδηση δεν επιτρέπει να χρησιµοποιούνται χαλιά στο σπίτι. Πολλοί
θα διαφωνήσουν, αλλά η αλήθεια είναι πως, εκτός του ότι είναι πολύ δύσκολο ένα χαλί να
ανακυκλωθεί, µπορεί να κρύβει περισσότερα από 30 διαφορετικά είδη τοξινών, ενώ την
ίδια στιγµή το καθάρισµά του απαιτεί κι άλλες επιπλέον τοξικές ουσίες.
13. Nα διαλέγετε τις γυάλινες συσκευασίες για νερό, λάδι ή χυµό, αφού
ανακυκλώνονται µε λιγότερο κόστος. Σε περίπτωση όµως που διαλέγετε για κάποιον λόγο
τα πλαστικά, φροντίστε να µικρύνετε όσο µπορείτε τον όγκο των απορριµµάτων,
τσαλακώνοντάς τα όπως φαίνεται µε σχήµατα πάνω στο µπουκάλι.
14. Φροντίστε να έχετε το σπίτι σας όσο το δυνατόν καλύτερα µονωµένο. Tο 50% της
απώλειας θέρµανσης γίνεται από το ταβάνι και τους τοίχους, άρα επενδύοντας στη µόνωση
µειώνετε τους λογαριασµούς σας. Mπορεί να µην είναι όµορφο στο µάτι, αλλά αν βάλετε
αλουµινόχαρτο πίσω από τα καλοριφέρ σας, θα γλιτώνετε επίσης απώλειες, αφού µεγάλο
ποσοστό της ζέστης αντανακλάται και επιστρέφει στο δωµάτιο.
15. Mην πετάτε τα σκουπίδια από το παράθυρο. Eκτός του ότι επιβαρύνετε το περιβάλλον
µε απορρίµµατα τα οποία θα κοστίσουν πολύ σε χρήµατα, εργατοώρες και καύσιµα για να
καθαριστούν (αν καθαριστούν ποτέ, τουλάχιστον στη χώρα µας), δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις
κατά τις οποίες έχουν τραυµατιστεί, και µάλιστα σοβαρά, περαστικοί άνθρωποι ή ζώα.
16. Aν και κάπως προχωρηµένο για την Eλλάδα, όταν αγοράζετε ξύλινα έπιπλα, ελέγξετε
αν η πρώτη ύλη προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές. Aπό εκτάσεις δηλαδή όπου
φυτεύονται δέντρα ειδικά για να χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή επίπλων. O έµπορος
πιθανότατα να το γνωρίζει και να σας δώσει την ανάλογη πληροφορία.
17. Mη σπαταλάτε άσκοπα νερό. Oταν, για παράδειγµα, θέλετε να κάνετε τσάι ή καφέ,
βράστε µόνο την ποσότητα που χρειάζεστε και ποτέ παραπάνω.
18. Aνοίξτε το ντουλάπι µε τα καθαριστικά για το σπίτι σας και σκεφτείτε καλά αν πραγµατικά
τα χρειάζεστε όλα. Περιορίστε τα προϊόντα που περιέχουν χλωρίνη και λευκαντικά και
ψάξτε για µάρκες µε σύνθεση πιο φιλική για το περιβάλλον.
19. Aν χρειάζεστε αυτοκίνητο για να πάτε στη δουλειά σας και δεν σας βολεύει καµία
συγκοινωνία, σκεφτείτε να οργανωθείτε µε κάποιους συναδέλφους που έρχονται από την ίδια
κατεύθυνση και να χρησιµοποιείτε εναλλάξ το αυτοκίνητό σας.

20. Oπου το επιτρέπει το σύστηµα ύδρευσης, αποφύγετε τα εµφιαλωµένα νερά (είτε σε
γυαλί είτε σε πλαστικό µπουκάλι). Πίνετε από τη βρύση και γλιτώστε σκουπίδια και χρήµατα.
21. Kλείνουµε µε µια πληροφορία που, αν και συγκλονιστική, δύσκολα µπορεί να αντιµετωπιστεί
µε συγκεκριµένο τρόπο. Σύµφωνα µε στατιστικές, λοιπόν, ένα µέσο µωρό χρησιµοποιεί περίπου
6.000 πάνες, οι οποίες χρειάζονται µέχρι και 500 χρόνια να αποσυντεθούν στις χωµατερές,
εκτός βέβαια από τα δέντρα που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τους. H λύση της
βαµβακερής πλενόµενης θεωρείται µάλλον αναχρονιστική, καθώς δηµιουργεί προβλήµατα
υγιεινής, αλλά η προσπάθεια για σχετική οικονοµία στη χρήση τους καλό είναι να γίνεται.
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Zεστά σπίτια µε 3 τρόπους

H Ελλάδα στις 4 Ιανουαρίου δεν θα είναι έτοιµη να εφαρµόσει την οδηγία, στα
νέα κτίρια - όπως είναι υποχρεωµένη -, αφού ακόµη δεν έχουν δηµιουργηθεί οι
προδιαγραφές για την απόκτηση της «ταυτότητας» αυτής.
Κτίρια τα οποία θα είναι καλά µονωµένα ή θα χρησιµοποιούν ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας (π.χ. ηλιακή) θα λαµβάνουν υψηλή βαθµολογία, για παράδειγµα «A».
Το όφελος για τους ενοίκους είναι ότι θα καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, θα
εξοικονοµούν χρήµατα, ενώ θα µπορούν να πωλήσουν ή να ενοικιάσουν το
σπίτι µε καλύτερους όρους, χάρη στην υψηλή αυτή βαθµολογία.
Οι παρεµβάσεις
Οι παρεµβάσεις τις οποίες µπορούν να κάνουν οι πολίτες, προκειµένου να έχουν
ένα σπίτι ενεργειακά αποδοτικό και όχι σπάταλο σε ενέργεια, είναι απλές όπως
υποστηρίζουν οι ειδικοί:
1. H τοποθέτηση διπλών τζαµιών έχει ως αποτέλεσµα µείωση κατανάλωσης
ενέργειας έως και 32%.
2. Με καλύτερη µόνωση του κελύφους του κτιρίου, οι πολίτες µπορούν να
εξοικονοµήσουν ενέργεια έως και 50%.
3. Παρόµοια βοήθεια µπορεί να προσφέρει και η µόνωση της ταράτσας:
επιτυγχάνεται µείωση κατανάλωσης ενέργειας από 10% - 30%.
Το κόστος για τις µετατροπές δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό. Για νέες οικοδοµές, το
κόστος κατασκευής είναι υψηλότερο κατά 50 έως 100 ευρώ ανά τ.µ. Ωστόσο, οι
επιστήµονες τονίζουν ότι για τις οικογένειες µεσαίων και χαµηλών εισοδηµάτων
το κόστος είναι δυσβάστακτο. «Κυρίως αυτές οι οικογένειες κατοικούν σε
ενεργοβόρα σπίτια. Συνεπώς, δεν µπορούν εύκολα να διαθέσουν χρήµατα, για
παράδειγµα, για τη µόνωση ταράτσας που µπορεί να στοιχίσει 4.000 ευρώ»,
αναφέρει ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών (οµάδα Φυσικής Κτιριακού Περιβάλλοντος) κ. Ματθαίος Σανταµούρης.
Προσθέτει µάλιστα ότι, γι' αυτόν τον λόγο, είναι αναγκαία η επιδότηση από την
Πολιτεία τέτοιων παρεµβάσεων για τη βελτίωση του κτιρίου.
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H Ελλάδα µάλιστα έχει έναν λόγο παραπάνω να εφαρµόσει γρήγορα την οδηγία,
αφού είναι από τις πιο σπάταλες ενεργειακά χώρες στην Ευρώπη. Όπως λέει ο
κ. Σανταµούρης, «ο κτιριακός τοµέας είναι υπεύθυνος για το 30% της
κατανάλωσης ενέργειας και περίπου για το 40% των εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα». Ενδεικτικό είναι εξάλλου το ότι «στην Ελλάδα, οι ανάγκες για
θέρµανση είναι περισσότερες κατά 50% - 70% σε σχέση µε τη ∆ανία».
Στα... σπάργανα η «ενεργειακή ταυτότητα»
Επιστήµονες, κατασκευαστές κτιρίων αλλά και στελέχη του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος πάντως τονίζουν ότι οι ενέργειες της ελληνικής
Πολιτείας για την «ενεργειακή ταυτότητα» των κτιρίων είναι ακόµη στα...
σπάργανα και ότι για άλλη µία φορά σε ένα µεγάλο ενεργειακό θέµα
παρατηρείται αδράνεια. H επιτροπή που έχει συσταθεί από το υπουργείο
Ανάπτυξης και η οποία µελετά την ευρωπαϊκή οδηγία έχει καταλήξει σε ένα
πόρισµα το οποίο αναµένεται τις επόµενες ηµέρες να παραδοθεί στον υπουργό.
Θα ακολουθήσει συνεργασία των υπουργείων Ανάπτυξης και ΥΠΕΧΩ∆Ε για το
θέµα και δηµόσια διαβούλευση.
ΤΑ ΝΕΑ
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7 εναλλακτικοί τρόποι για θέρµανση και φωτισµό

∆εν χωράνε σε βαρέλια. ∆εν ξερνάνε ρύπους. ∆εν συνοδεύονται από βόµβες
ούτε προκαλούν (ενεργειακή) εξάρτηση. Έτσι µπορούµε να υποδεχθούµε τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας… στο σπίτι µας.
Πόσες φορές κάθε χειµώνα δεν παρακολουθούµε το δελτίο καιρού µε αγωνία µήπως
χρειαστεί να αγοράσουµε κι άλλο πετρέλαιο θέρµανσης; Το καλοκαίρι, πάλι, η
πρόγνωση είναι λίγο-πολύ γνωστή: πρώτα ταµπουρωνόµαστε στο σπίτι αγκαλιά µε το
κλιµατιστικό, µετά πληρώνουµε ένα τετράπαχο λογαριασµό ηλεκτρικού. Ένα
λογαριασµό που -σηµειωτέον- δεν περιλαµβάνει τη ζηµιά που κάναµε στον πλανήτη και
στην υγεία µας καίγοντας καύσιµα για να παράγουµε αυτό το ρεύµα.
Όλα αυτά µοιάζουν µε κακόγουστο αστείο. Κι αυτό, γιατί παντού τριγύρω µας υπάρχει
άφθονη ενέργεια σε καθαρές, ανανεώσιµες πηγές. Ο Ήλιος λούζει τον πλανήτη µας µε
ενέργεια κι ο άνεµος χαρίζει απλόχερα το δικό του «καύσιµο». Κι αυτή η ενέργεια είναι
δωρεάν, αρκεί να της δώσουµε σηµασία ώστε να τη συλλέξουµε και να τη
χρησιµοποιήσουµε.
Τι µπορεί να κάνει ο καθένας µας γι' αυτό; Πολλά, αν κρίνουµε απ' όσα µάθαµε
κάνοντας µια βόλτα στο χώρο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που µπορεί σήµερα
κανείς να εγκαταστήσει σπίτι του.
Θερµικοί ηλιακοί συλλέκτες
∆εσµεύουν την ηλιακή ακτινοβολία και τη µεταφέρουν σε ένα άλλο µέσον, π.χ. αέρα ή
νερό, υπό µορφήν θερµότητας. Η ηλιόλουστη Ελλάδα είναι ιδανική για την αξιοποίηση
αυτών των συστηµάτων. Ως τώρα, περίπου το 40% των νοικοκυριών χρησιµοποιεί
ηλιακούς θερµοσίφωνες. Τα 2,7 εκατοµµύρια τετραγωνικά µέτρα συλλεκτών που έχουν
εγκατασταθεί στη χώρα µας προσφέρουν 1.400.000 µεγαβατώρες το χρόνο, δηλαδή
ενέργεια για την οποία θα χρειαζόµαστε ένα ολόκληρο θερµοηλεκτρικό σταθµό (ισχύος
200MW)!
Μια επέκταση της ιδέας του ηλιακού θερµοσίφωνα αποτελούν τα κεντρικά συστήµατα
για τη θέρµανση νερού χρήσης. Στην περίπτωση αυτή, οι ηλιακοί συλλέκτες µπορούν
να ενσωµατωθούν κατά ένα καλαίσθητο τρόπο στο κτίριο, µε το ζεστό νερό σε µια
κοινή,
και
αποδοτικότερη,
εγκατάσταση
για
όλη
την
πολυκατοικία.
Οι θερµικοί ηλιακοί συλλέκτες µπορούν να παίξουν ρόλο επίσης στην κεντρική
θέρµανση. ‘Ενα σχετικά απλό και πρακτικό σενάριο είναι αυτό όπου το ηλιακό σύστηµα
(που θα έχει βέβαια µεγαλύτερη επιφάνεια συλλεκτών) διοχετεύει θερµότητα όχι µόνο
στο νερό χρήσης, αλλά και στο νερό που κυκλοφορεί για τη θέρµανση του χώρου. Στη
συνέχεια, το όποιο κεντρικό σύστηµα θέρµανσης θα καταναλώσει λιγότερη ενέργεια,
αφού θα πρέπει να ανεβάσει τη θερµοκρασία ενός ήδη ζεστού νερού.
Και επειδή όπου έχουµε ζεστό µπορεί να έχουµε και κρύο, ένα κατάλληλα σχεδιασµένο
σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιεί την περίσσεια θερµότητας το καλοκαίρι για να
προσφέρει και δροσιά!
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Βιοκλιµατικός σχεδιασµός
Μπορούµε να χτίσουµε ένα σπίτι έτσι ώστε να κλιµατίζεται κατά µεγάλο µέρος από
µόνο του; Η απάντηση είναι ναι!
Η παραδοσιακή ελληνική αρχιτεκτονική, µε τον σοφό προσανατολισµό του κτιρίου και
τους χοντρούς τοίχους από πέτρα, είναι ουσιαστικά ένα παράδειγµα βιοκλιµατικής.
Ο σχεδιασµός ενός βιοκλιµατικού κτιρίου αποτελεί ένα γοητευτικό συνδυασµό από
διάφορα στοιχεία. Τα υλικά, η διάταξη των χώρων, η φύτευση γύρω από το σπίτι
δηµιουργούν ένα µικροκλίµα που εξασφαλίζει συνθήκες θερµικής και οπτικής άνεσης.
Βεράντες-θερµοκήπια συµπεριφέρονται σαν συστήµατα θέρµανσης. Φυλλοβόλα δέντρα
και αναρριχητικά φυτά προσφέρουν σκιά το καλοκαίρι. Στέγες, παράθυρα, τοίχοι,
ζώνες που έρχονται σε επαφή µε το έδαφος, λειτουργούν άλλοτε σαν συλλέκτες και
άλλοτε σαν «αναµεταδότες» ζέστης, δροσιάς και φυσικού αερισµού.
Το κτίριο µπορεί έτσι να αξιοποιήσει την ηλιακή ενέργεια χωρίς τη µεσολάβηση κάποιας
συσκευής, δηλαδή µε «παθητικά ηλιακά συστήµατα». Μπορούµε, βέβαια, να
ενσωµατώσουµε στο κτίριο και όποια άλλα ενεργειακά συστήµατα ή τεχνολογικούς
αυτοµατισµούς επιθυµούµε.
Πόσο αποδοτικό µπορεί να είναι ενεργειακά ένα βιοκλιµατικό κτίριο; Οι προσοµοιώσεις
του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία από
βιοκλιµατικά κτίρια που έχουν κατασκευαστεί ως τώρα στην Ελλάδα, είναι
εντυπωσιακές.
Συνολικά, τα βιοκλιµατικά κτίρια παρουσιάζουν εξοικονόµηση ενέργειας της τάξης του
30% σε σχέση µε αντίστοιχα κτίρια που διαθέτουν θερµοµόνωση. Συγκρίνοντας µε τα
παλαιότερα, αµόνωτα κτίρια (που αποτελούν και την πλειονότητα), η εξοικονόµηση
ενέργειας φθάνει το 80%.

Φωτοβολταϊκά
Κάθε τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας της χώρας µας δέχεται κατά µέσον όρο 4,6
κιλοβατώρες την ηµέρα σαν… δώρο από τον Ήλιο. Αυτό που κάνουν τα φωτοβολταϊκά
είναι να µετατρέπουν ένα µέρος απ' αυτήν την ενέργεια σε ηλεκτρισµό - µια µετατροπή
που γίνεται αθόρυβα, αξιόπιστα και µε µηδενική ρύπανση!
Ένα χαρακτηριστικό των φωτοβολταϊκών είναι ότι εξακολουθούν να αποδίδουν και µε
το διάχυτο φως µιας συννεφιασµένης µέρας (σε ένα ποσοστό της µέγιστης ισχύος).
Επίσης, µπορούν να αποτελέσουν δοµικά και διακοσµητικά στοιχεία ενός κτιρίου.

Για λόγους ενεργειακής απόδοσης και οικονοµίας, τα φωτοβολταϊκά συνιστώνται
κυρίως για φωτισµό και χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και όχι για τροφοδότηση
θερµικών
ηλεκτρικών
συσκευών
(κουζίνες,
θερµοσίφωνες
κ.λπ.).
Μέχρι πριν από δύο περίπου χρόνια, οι περισσότερες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών
στην Ελλάδα αφορούσαν ανεξάρτητα συστήµατα, σε περιοχές εκτός δικτύου ∆ΕΗ.
Τον τελευταίο καιρό, έχουµε µια σηµαντική στροφή προς «συνδεδεµένα» συστήµατα.
Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζονται συσσωρευτές (µπαταρίες) για ενδιάµεση
αποθήκευση ενέργειας κι έτσι το σύστηµα κοστίζει λιγότερο.
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Με τα συνδεδεµένα συστήµατα, έχουµε επίσης τη δυνατότητα να εγκαταστήσουµε
αµφίδροµη σύνδεση µε τη ∆ΕΗ. Έτσι, όταν δεν καταναλώνουµε ρεύµα από το
φωτοβολταϊκό µας σύστηµα (π.χ. κατά την απουσία µας), η παραγόµενη ενέργεια
πηγαίνει στη ∆ΕΗ και συµψηφίζεται µε το ρεύµα που θα χρειαστεί κάποια στιγµή να
πάρουµε εµείς από το δίκτυο.

Ανεµογεννήτριες
Μια ανεµογεννήτρια λίγων κιλοβάτ, όπως αυτές που προτείνονται για τις ιδιωτικές
κατοικίες, µοιάζει περισσότερο µε… παιχνίδι.
Ένας ιστός ύψους λίγων µέτρων µπορεί να φιλοξενήσει µια µικρή ανεµογεννήτρια, η
οποία, συνήθως, εγκαθίσταται µαζί µε φωτοβολταϊκά σε ανεξάρτητα συστήµατα, έτσι
ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες σε περιόδους χωρίς ηλιοφάνεια. Για την
ηλεκτροδότηση µιας κατοικίας µόνο από αιολική ενέργεια, θα χρειαστούµε φυσικά και
τον ανάλογο εξοπλισµό για ενδιάµεση αποθήκευση αυτής της ενέργειας.
Μια ανεµογεννήτρια έως 20 κιλοβάτ, µπορεί να εγκατασταθεί χωρίς τις πολύπλοκες
διαδικασίες αδειοδότησης που απαιτούνται για τις µεγαλύτερες αδελφές της.
Στην περίπτωση συνδεδεµένων συστηµάτων, ισχύουν και εδώ όσα είπαµε για τα
φωτοβολταϊκά: δεν απαιτείται ενδιάµεση αποθήκευση ενέργειας και το παραγόµενο
ρεύµα µπορεί να διοχετεύεται στο δίκτυο και να συµψηφίζεται µε το ρεύµα της ∆ΕΗ.
Λέβητες ξύλου
Ιδίως όσοι µένουν σε αγροτικές περιοχές µπορούν να προτιµήσουν για την κεντρική
τους θέρµανση λέβητες που δεν καίνε πετρέλαιο αλλά βιοµάζα, πιο συγκεκριµένα ξύλο
ή πυρηνόξυλο (δηλαδή ό,τι αποµένει από την επεξεργασία των πυρήνων της ελιάς ή
άλλων καρπών).
Η βιοµάζα εντάσσεται διεθνώς στις ανανεώσιµες πηγές, αφού βγάζει στην ατµόσφαιρα
το διοξείδιο του άνθρακα που το φυτό ή το δέντρο κατανάλωσε πρόσφατα. Σε
αντίθεση, τα ορυκτά καύσιµα επαναφέρουν στην κυκλοφορία διοξείδιο που η Φύση
κατά κάποιον τρόπο «απέσυρε» πριν από εκατοµµύρια χρόνια.
Ένα θετικό χαρακτηριστικό των βιοκαυσίµων είναι ότι, αντίθετα µε τα ορυκτά καύσιµα,
δεν περιέχουν διοξείδιο του θείου. Κι ακόµα, βοηθούν στην ενεργειακή αυτονοµία και
στην ορθολογική διαχείριση των προϊόντων της περιοχής. Σηµειώστε, πάντως, ότι η
χρήση λεβήτων ξύλου δεν επιτρέπεται σε όλες τις περιοχές της χώρας µας.
Γήινη ενέργεια
Τα συστήµατα που παράγουν θέρµανση και ψύξη από γήινη ενέργεια ξεκινούν από τον
λεγόµενο εναλλάκτη θερµότητας, δηλαδή σωλήνες που τοποθετούνται στο έδαφος (ή
απλώς σε ένα πηγάδι ή και στη θάλασσα!). Επειδή η θερµοκρασία του εδάφους είναι σε
κάποιο βάθος σταθερή, αυτό που πετυχαίνουµε µε τους σωλήνες αυτούς είναι να
έχουµε αέρα ή νερό σε συγκεκριµένη θερµοκρασία.
Το δεύτερο βήµα γίνεται περνώντας το ρευστό αυτό από µια «αντλία θερµότητας». Η
αντλία θερµότητας λειτουργεί µε ηλεκτρισµό και µεταβάλλει τη θερµοκρασία του
ρευστού τόσο πολύ, ώστε αυτό να είναι έτοιµο να κυκλοφορήσει και να αποδώσει ζέστη
ή δροσιά µέσα στο σπίτι.
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Όσον αφορά τους σωλήνες, µπορούν να εγκατασταθούν µε µια απλή γεώτρηση ή, αν
υπάρχει χώρος, να απλωθούν σε βάθος 1,5 - 2 µέτρων αλλά σε πολύ µεγαλύτερη
έκταση. Στη γεώτρηση, οι σωλήνες µπορεί να είναι σχήµατος U, οπότε δεν αντλούν
νερό ή µπορεί να αντλούν και παράλληλα να «επιστρέφουν» νερό στο έδαφος.

…και γήινη ενέργεια light

Ένα παράδειγµα βιοκλιµατικής προσέγγισης είναι το υπεδάφιο σύστηµα εναλλάκτη
εδάφους αέρα. Αποτελείται από ένα σύστηµα αεραγωγών που τοποθετούνται σε βάθος
1,5 - 2 µέτρων. Μέσα απ' αυτούς τους υπεδάφιους σωλήνες, ο φρέσκος αέρας του
περιβάλλοντος διοχετεύεται στο χώρο που θέλουµε να κλιµατίσουµε. Επειδή σε αυτό το
βάθος η θερµοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από του περιβάλλοντος το χειµώνα
και χαµηλότερη το καλοκαίρι, το σύστηµα µπορεί να λειτουργήσει σαν στοιχείο
δροσισµού του χώρου το καλοκαίρι και προθέρµανσης το χειµώνα. Μια ενδιαφέρουσα
εφαρµογή και µέτρηση της απόδοσης ενός τέτοιου συστήµατος έγινε από το
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.
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8 βήµατα για να γίνετε παραγωγός... ενέργειας

1. Τι είναι το φωτοβολταϊκό σύστηµα; Πρόκειται για ένα σύστηµα που µετατρέπει την άφθονη
ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρικό ρεύµα. Είναι µία από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες τεχνολογίες
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στον κόσµο. Το 2004, για παράδειγµα, η παραγωγή
φωτοβολταϊκών αυξήθηκε σε σχέση µε το 2003 κατά 60%, ενώ υπολογίζεται ότι την τελευταία
πενταετία οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών αυξάνονται σταθερά κατά 40% το χρόνο. Τα
φωτοβολταϊκά συστήµατα αποτελούνται κατ' αρχήν από τους ηλιακούς συλλέκτες που είναι
µεγάλες επίπεδες επιφάνειες (κυρίως από τεχνολογία κρυσταλλικού πυριτίου), που µοιάζουν µε
τους συλλέκτες των ηλιακών θερµοσίφωνων. Το φωτοβολταϊκό σύστηµα παράγει συνεχές
ρεύµα χαµηλής τάσης. Με µια ηλεκτρονική διάταξη, τον αντιστροφέα, το ρεύµα αυτό
µετατρέπεται σε αντίστοιχης ποιότητας µε το ρεύµα της ∆ΕΗ.
2. Τι επιφάνεια χρειάζοµαι και πόση ενέργεια κερδίζω; Υπολογίζεται ότι συλλέκτες εµβαδού 10
τετραγωνικών µέτρων δίνουν ισχύ ενός κιλοβάτ. Από 'κει και πέρα, πόση ενέργεια θα δώσει το
κάθε κιλοβάτ εξαρτάται από την ηλιακή ενέργεια που δέχεται ο συλλέκτης. Στην Ελλάδα είµαστε
τυχεροί, απ' αυτή την άποψη. Ετσι, υπολογίζεται ότι κάθε κιλοβάτ δίνει 1.150 - 1.350
κιλοβατώρες το χρόνο. Οσο πιο νότιο τόσο καλύτερα: Κρήτη, νησιά του Αιγαίου και Αττική
βρίσκονται στην κορυφή και µπορεί να πιάνουν µέχρι και 1.400 κιλοβατώρες.
3. Είναι εύκολο να τοποθετήσω ένα φωτοβολταϊκό; Πλέον ναι. Κατ' αρχήν, για οικιακές ή µικρές
κτιριακές εγκαταστάσεις δεν απαιτείται άδεια, ενώ η τοποθέτηση και η έναρξη λειτουργίας είναι
εύκολες. Σήµερα στην αγορά κυκλοφορούν όλο και περισσότερα συστήµατα φωτοβολταϊκών,
που είναι πραγµατικά καλαίσθητα και αποτελεσµατικά. Σε ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα, το
ενεργειακό σύστηµα αντικαθιστά µέρος των δοµικών υλικών. Ειδικά, τέτοια συστήµατα
κυκλοφορούν για µεγάλα εµπορικά κτίρια, κτίρια γραφείων κ.λπ. Σήµερα αποµένει να
ρυθµιστούν ορισµένα τελευταία σηµεία για το πώς θα γίνονται οι συνδέσεις µε το δίκτυο. Εάν
ολοκληρωθούν µέσα στον Σεπτέµβριο, τότε αναµένεται δυναµική ανάπτυξη των αιτήσεων.
4. Συµφέρει οικονοµικά να βάλω φωτοβολταϊκά; Ενα µικρό φωτοβολταϊκό σύστηµα ισχύος ενός
κιλοβάτ υπολογίζεται ότι κοστίζει σήµερα περίπου 8.000 ευρώ (οι τιµές εκτιµάται ότι θα πέσουν
µε την αύξηση της ζήτησης). Σύµφωνα µε το νέο νόµο (N. 3468/06), ο οποίος ψηφίστηκε στις
6 Ιουνίου, προβλέπεται για την αγορά φωτοβολταϊκών φοροαπαλλαγή 500 ευρώ, η οποία θα
γίνει 700 ευρώ το 2007. Το πιο σηµαντικό είναι ότι καθορίζονται οι τιµές αγοράς του
παραγόµενου ρεύµατος από τη ∆ΕΗ µε δέσµευση αγοράς για µια εικοσαετία. Η ∆ΕΗ θα αγοράζει
την κιλοβατώρα προς 0,45 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα και προς 0,50 ευρώ στα νησιά. Η τιµή
αναπροσαρµόζεται ετησίως µε βάση τον πληθωρισµό ή τις αυξήσεις των τιµολογίων της ∆ΕΗ.
Σύµφωνα µε υπολογισµούς του Συνδέσµου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ένας κάτοικος της
Νότιας Ελλάδας αναµένεται να εισπράξει 16.000 ευρώ από την πώληση του παραγόµενου
ηλεκτρικού ρεύµατος στην 20ετία. Σίγουρα, το κόστος της αγοράς δεν είναι ακόµα µικρό, η
απόσβεση για την αγορά αργεί, αλλά έρχεται. Ισως να χρειαζόταν µεγαλύτερη προώθηση,
καθώς οι φοροαπαλλαγές για τον κάθε πολίτη είναι µικρές, ενώ φτάνουν το 30% - 55% (µέσω
και του αναπτυξιακού νόµου) της συνολικής επένδυσης για επιχειρήσεις, οι οποίες είναι οι
µεγάλοι κερδισµένοι. Αλλά, και στην περίπτωση ιδιωτικού κτίσµατος στο οποίο δεν φτάνει το
δίκτυο, το φωτοβολταϊκό συµφέρει περισσότερο από ό,τι η επέκταση του δικτύου ή η γεννήτρια.
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5. Ποιο είναι το όφελος για το περιβάλλον από τα φωτοβολταϊκά; Κάθε κιλοβάτ φωτοβολταϊκών
ισοδυναµεί µε δύο στρέµµατα δάσους ή αλλιώς µε 100 δέντρα, σύµφωνα µε υπολογισµό του
ΣΕΦ. Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά και όχι από συµβατικά καύσιµα
συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης 1,1 κιλών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατµόσφαιρα
(µε βάση το σηµερινό ενεργειακό µείγµα στην Ελλάδα και τις µέσες απώλειες του δικτύου).
Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκποµπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούµενα
µικροσωµατίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου κ.λπ.). Ενα κιλοβάτ
φωτοβολταϊκών παράγει κατά µέσο όρο στην Ελλάδα 1.300 κιλοβατώρες το χρόνο και, έτσι,
αποτρέπεται η έκλυση 1.400 κιλών διοξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή απορροφούν ετησίως
δύο περίπου στρέµµατα δάσους ή αλλιώς 100 δέντρα. Με την αξιοποίηση των φωτοβολταϊκών
συµβάλλουµε στην αντιµετώπιση του φαινοµένου του θερµοκηπίου.
6. Υπάρχει όχληση από τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού; Οση προκαλεί και ο ηλιακός
θερµοσίφωνας! Τα φωτοβολταϊκά δηµιουργούν µηδενική ρύπανση, έχουν αθόρυβη λειτουργία
και έχουν διάρκεια ζωής περίπου 30 χρόνια, χωρίς µεγάλη συντήρηση. Επιπλέον, υπάρχει
δυνατότητα επέκτασης όσο θέλουµε. Μπορούµε να «κτίζουµε» το φωτοβολταϊκό µας σύστηµα
κοµµάτι κοµµάτι.
7. Μπορώ να βάλω φωτοβολταϊκό και να µη συνδεθώ µε τη ∆ΕΗ; Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα
είναι εξαιρετικά αξιόπιστα και ενδείκνυνται για σπίτια ή άλλες εγκαταστάσεις που δεν µπορούν
να συνδεθούν µε το δίκτυο της ∆ΕΗ. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ και πολλά χρόνια οι φάροι
στη χώρα µας λειτουργούν µε φωτοβολταϊκά! Και καταλαβαίνουµε όλοι πόσο κρίσιµο ζήτηµα
είναι να λειτουργεί διαρκώς ο φάρος. Σήµερα όµως το κόστος παραγωγής ρεύµατος από
φωτοβολταϊκά είναι υψηλότερο από την τιµή του ρεύµατος της ∆ΕΗ. Ταυτόχρονα, η ∆ΕΗ
αγοράζει το ρεύµα των φωτοβολταϊκών µε µια σχετικά υψηλή τιµή, οπότε ακόµα συµφέρει να
πουλιέται το «ηλιακό» ρεύµα παρά να καταναλώνεται επί τόπου. Η ραγδαία εξέλιξη της
τεχνολογίας φωτοβολταϊκών δηµιουργεί τη δυνατότητα να γίνει η παραγωγή ρεύµατος από τον
ήλιο και άµεσα συµφέρουσα στην επόµενη δεκαετία.
8. Γιατί προωθούµε τα φωτοβολταϊκά, αφού είναι ακριβότερα από το κοινό ρεύµα; Κατ' αρχήν,
το ρεύµα που παράγεται από φωτοβολταϊκά είναι ακριβότερο όσον αφορά την άµεση τιµή του
και όχι το συνολικό κοινωνικό κόστος. Η µεγάλη µείωση των εκποµπών καυσαερίων εξοικονοµεί
πολύ σηµαντικό κέρδος από τον κρατικό και κοινωνικό προϋπολογισµό. Εξοδα που θα πήγαιναν
για δαπάνες υγείας, απορρύπανσης, αγορά δικαιωµάτων ρύπων. Το πιο σηµαντικό, βελτιώνει
την ποιότητα ζωής µας. Επιπλέον, τα φωτοβολταϊκά συστήµατα έχουν το ιδιαίτερο προσόν να
φτάνουν στην πιο υψηλή τους απόδοση τις µεσηµεριανές ώρες του καλοκαιριού, όταν
παρατηρείται και η µέγιστη ζήτηση για να λειτουργήσουν τα κλιµατιστικά. Η ∆ΕΗ αναγκάζεται να
διαθέτει πολυέξοδες µονάδες παραγωγής ρεύµατος και πανάκριβα συστήµατα, ακριβώς για την
αποφυγή ενός µπλακ άουτ. Με την αξιοποίηση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων ανακουφίζεται
σηµαντικά το δίκτυο.
Για περισσότερες
πληροφορίες
http://www.helapco.gr

και

επαφή:

Σύνδεσµος

Εταιρειών

Φωτοβολταϊκών

Γιάννης Ελαφρός, ΟΙΚΟ Καθηµερινής
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Πώς θα γίνετε «πράσινος» οδηγός

Με µια απλή αλλαγή του τρόπου µε τον οποίο χρησιµοποιείτε το
αυτοκίνητό σας µπορείτε να µειώσετε σηµαντικά τις βλαβερές συνέπειες
που έχει για το περιβάλλον και παράλληλα να εξοικονοµήσετε χρήµατα.
Τα αυτοκίνητα είναι η δεύτερη µεγαλύτερη αιτία της αύξησης της θερµοκρασίας
του πλανήτη, µετά τους θερµοηλεκτρικούς σταθµούς παραγωγής ενέργειας
(αυτούς που λειτουργούν µε άνθρακα). Παράλληλα η ατµοσφαιρική ρύπανση
συνδέεται µε ένα φάσµα πνευµονικών νοσηµάτων, καθώς και µε εγκεφαλικά
επεισόδια και καρδιοπάθειες. Οι οδηγοί πρέπει κάποια στιγµή να αναλάβουν τις
ευθύνες τους. Αν είναι απαραίτητο να οδηγείτε, τότε ας το κάνετε µε τον πιο
φιλικό
προς
το
περιβάλλον
τρόπο.
Είναι ευκολότερο απ' όσο µπορεί να πιστεύετε. Έχει υπολογιστεί ότι, αλλάζοντας
απλώς τον τρόπο που οδηγούν, οι αυτοκινητιστές µπορούν να µειώσουν την
κατανάλωση καυσίµου κατά 25%. Και, αν τα επιπλέον χρήµατα στην τσέπη σας
δεν είναι επαρκές κίνητρο, δείτε απλώς πόσο όφελος θα έχει το περιβάλλον. Οι
ειδικοί του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την Κλιµατική Αλλαγή έχουν
υπολογίσει πως, αν ο οικολογικός τρόπος οδήγησης υιοθετηθεί σε όλη την E.E.,
µια µικρή µείωση της κατανάλωσης καυσίµου κατά 10% θα σήµαινε οικονοµία
25 δισεκατοµµυρίων λίτρων καυσίµου και θα µείωνε τις εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) στην Ευρώπη κατά 50 εκατοµµύρια τόνους έως το 2010.

«Βάλτε 4η στα 50»
Ο οικολογικός τρόπος οδήγησης διαδίδεται στην Ευρώπη. Αυτό τον µήνα, η
Ολλανδία ξεκίνησε εκστρατεία για να προωθήσει τον οικολογικό τρόπο
οδήγησης µε το σύνθηµα «βάλτε 4η στα 50» (δηλαδή τετάρτη ταχύτητα στα 50
χλµ/ώρα). Οι στόχοι του προγράµµατος είναι «να µειωθεί η κατανάλωση
καυσίµου, να µειωθούν οι εκποµπές αερίων και να βελτιωθεί η ασφάλεια». Στην
Ολλανδία, 90% των δασκάλων οδήγησης και των εξεταστών έχουν διδαχθεί την
τέχνη της οικολογικής οδήγησης και οι υποψήφιοι για άδεια οδήγησης
εξετάζονται θεωρητικά σ' αυτήν.
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H κατάσταση στη Γερµανία είναι ακόµη πιο εντυπωσιακή. Όλοι οι δάσκαλοι
οδήγησης και οι εξεταστές έχουν εκπαιδευτεί στην οικολογική οδήγηση και όλοι
όσοι µαθαίνουν οδήγηση εκπαιδεύονται και εξετάζονται σ' αυτήν. Στη Βρετανία,
τον περασµένο µήνα η Υπηρεσία Προδιαγραφών Οδήγησης εισήγαγε την
οικολογική οδήγηση στα τεστ για τους δασκάλους οδήγησης.

Αλλάζετε ταχύτητα την κατάλληλη στιγµή
H ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Ο∆ΗΓΗΣΗ αφορά τη δραστική µείωση της κατανάλωσης
καυσίµου, µέσω της βελτίωσης του τρόπου οδήγησης. Στη Βρετανία
υπολογίσθηκε πως, αν µείωναν την ταχύτητά τους τα 15 εκατοµµύρια των
οδηγών που υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας των 70 µιλίων/ώρα (113 χλµ.
/ώρα), οι εκποµπές του διοξειδίου του άνθρακα θα µειώνονταν κατά 890.000
τόνους τον χρόνο. «Αν από τα 80 µίλια/ώρα µειώσεις την ταχύτητά σου στο
όριο ταχύτητας των 70 µιλίων/ώρα, εξοικονοµείς 40 πένες κάθε 10 µίλια», λέει
ο Λουκ Μπόσµπετ, της βρετανικής Λέσχης Αυτοκινητιστών. «Και αν υπολογίσει
κανείς πως 19% των χρηστών των αυτοκινητοδρόµων οδηγούν µε ταχύτητα
πάνω από 80 µίλια/ώρα, καταλαβαίνει πως µπορεί να εξοικονοµηθούν πολλά
χρήµατα και καύσιµα».
Αλλά οικολογική οδήγηση δεν είναι µόνο να παρακολουθείς την ταχύτητά σου.
Αλλάζοντας την ταχύτητα την κατάλληλη στιγµή, κάνεις επίσης οικονοµία στα
καύσιµα. H αλλαγή ταχύτητας ανάµεσα στις 2.000 και τις 2.500 στροφές ανά
λεπτό, όχι µόνο βοηθάει στη µείωση της κατανάλωσης καυσίµου, αλλά µειώνει
επίσης την ηχορύπανση. Ένα αυτοκίνητο που λειτουργεί στις 4.000 στροφές
ανά λεπτό κάνει τόσο θόρυβο όσο 32 αυτοκίνητα που λειτουργούν στις 2.000
στροφές
ανά
λεπτό.
Αξίζει, επίσης, να επισηµανθεί πως η λειτουργία του κλιµατισµού αυξάνει 10%
έως 14% την κατανάλωση καυσίµου.

ΤΑ ΝΕΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

Εθνικής Αντίστασης 11
Πτολεµαϊδα, 50200
Τηλ. 2463.0.54420-21-22
Fax. 2463.0.54423
Ε-mail : dhptol@otenet.gr

Ένα σχολείο θερµοκήπιο οικολογίας

Mια ολοκληρωµένη µονάδα µε βιοκαλλιέργειες, όπου παράγονται δεκάδες αγνά
προϊόντα από µαθητές και εκπαιδευτικούς, λειτουργεί στο 3ο TEE Aθήνας.
Tο µεράκι, ο ενθουσιασµός και η αγάπη των παιδιών έχουν µετατρέψει ένα κοµµάτι του
σχολείου σε οικολογικό κήπο. Oι µαθητές µέσα από αυτή την προσπάθεια λένε ένα
µεγάλο όχι στα χηµικά προϊόντα που παράγονται µε τη χρήση φυτοφαρµάκων και
λιπασµάτων.
Aντ’ αυτού αναλύουν τα πλεονεκτήµατα των βιολογικών προϊόντων και προτρέπουν
τους συµµαθητές αλλά και τα µέλη των οικογενειών τους να ευαισθητοποιηθούν προς
αυτή την κατεύθυνση και τους καλούν να φυτέψουν τέτοια προϊόντα στα µπαλκόνια,
στις αυλές των σπιτιών τους και στις εξοχικές τους κατοικίες.

Προσπάθεια
H προσπάθεια των παιδιών ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια, µε πρωτοβουλία του καθηγητή
Aντώνη Kατσινέλου. Tο εγκαταλελειµµένο θερµοκήπιο που λειτουργούσε στο τµήµα
Aνθοκοµικής του TEE ξαναζωντάνεψε χάρη στην αγάπη των παιδιών και των
καθηγητών για τα φυτά και την καλλιέργεια αγνών προϊόντων.
Eτσι, σε έναν χώρο περίπου 70 τετραγωνικών µέτρων, οι µαθητές σκάβουν, φυτεύουν,
ποτίζουν και κλαδεύουν. Tο αποτέλεσµα είναι εντυπωσιακό, αφού πλέον παράγουν
αρκετά
προϊόντα
χωρίς
την
προσθήκη
χηµικών.
O διευθυντής του 3ου TEE, Στέλιος Aσηµιάδης, ο οποίος τυγχάνει να είναι γεωπόνος,
κίνησε το ενδιαφέρον µαθητών και εκπαιδευτικών και το 2003 ξεκίνησε η κατασκευή
του θερµοκηπίου. Aρχικά τα παιδιά που έδειξαν ενδιαφέρον ήταν ελάχιστα, αλλά στη
συνέχεια πολλοί συµµετείχαν και βοηθούσαν για τη φροντίδα των φυτών.
«Στον κήπο που έχουµε µέσα στον χώρο του σχολείου υπάρχουν ντοµάτες, κολοκύθια,
αγγούρια, µελιτζάνες, πιπεριές, κρεµµύδια, ηλίανθοι κ.ά. Bασικός στόχος µας είναι να
µυήσουµε τα παιδιά στις βιολογικές καλλιέργειες», αναφέρει ο κ. Aσηµιάδης. H
πρωτοβουλία, πάντως, για να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια -που εντάσσεται στο
πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης- ανήκει στον καθηγητή Aντώνη Kατσινέλο.
Παρά το γεγονός ότι ο κ. Kατσινέλος είναι ηλεκτρολόγος µηχανολόγος, κατάφερε να
µεταφέρει το µεράκι του και στις καρδιές των παιδιών.
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«Θέλουµε να περάσουµε το µήνυµα στους µαθητές αλλά και στην τοπική κοινωνία ότι
όλοι, άµα θέλουν, έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργούν στις αυλές, στα µπαλκόνια και
στα εξοχικά σπίτια πολλά αγνά προϊόντα. », υπογραµµίζει ο κ. Kατσινέλος. Στο
πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης συµµετέχουν 16 παιδιά από το TEE, ενώ ο κ.
Kατσινέλος, ο καθηγητής Φυσικής Θεόδωρος Zηγκίδης και ο διευθυντής του σχολείου
απλώς συντονίζουν και επιβλέπουν τις προσπάθειες των µαθητών.
Oι µαθητές του TEE καλλιεργούν δύο φορές τον χρόνο. H πρώτη καλλιέργεια γίνεται
τον Mάρτιο όπου φυτεύουν ντοµάτες, πιπεριές, µελιτζάνες κ.ά., ενώ το διάστηµα από
τον Σεπτέµβριο έως τον Mάρτιο σειρά έχουν τα µαρούλια, τα κρεµµύδια, τα σκόρδα
κ.λπ. Συνολικά καλλιεργούνται 7 καλοκαιρινά προϊόντα και 5 χειµερινά.
MAΘHTEΣ
Aνθίζει µέσα τους σπόρος οικολογίας
Oι µαθητές που ασχολούνται µε τον οικολογικό κήπο του 3ου TEE µίλησαν στο
«Eθνος» για τις εµπειρίες που έχουν αποκοµίσει.Eίναι χαρακτηριστικό ότι
σχεδόν όλοι οι µαθητές που συµµετέχουν στην περιβαλλοντική οµάδα έχουν
φυτέψει ντοµάτες, κολοκυθάκια, µελιτζάνες και ό,τι άλλο µπορούν, είτε στις
αυλές τους είτε στα µπαλκόνια.

«Mε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα ασχολούµαι από πέρυσι. Eχω µάθει τα
µυστικά για να φυτεύω σωστά ένα φυτό, αλλά και πώς να το φροντίζω. Yστερα
από δική µου προτροπή έχουµε φυτέψει στο εξοχικό της οικογένειάς µου
ντοµάτες και µελιτζάνες», τονίζει ο Mάρκος Mόκκας, µαθητής στον τοµέα
Hλεκτρολογίας. «O κυριότερος λόγος που αποφάσισα να εµπλακώ σε αυτή την
προσπάθεια είναι διότι µου αρέσει να ασχολούµαι µε αυτά που µας προσφέρει η
φύση. Mάλιστα προσπαθώ να µυήσω συµµαθητές µου αλλά και την οικογένειά
µου στην καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων», λέει ο Kωνσταντίνος
Γεωργόπουλος από τη B τάξη του TEE.
H Λίνα Nτούτση συµµετέχει στο περιβαλλοντικό πρόγραµµα από την πρώτη χρονιά που
ξεκίνησε. «Tο θερµοκήπιο φτιάχτηκε από τους µαθητές και τους καθηγητές και όσο
περνούσε ο καιρός το ενδιαφέρον µεγάλωνε.Προσπαθούµε να περάσουµε το µήνυµα
και στην οικογένειά µας, λέγοντας "όχι" στα χηµικά προϊόντα µε φυτοφάρµακα, "ναι"
στα βιολογικά». Tέλος, η Mαρία ∆ιαµαντή αναφέρει. «Zούµε σε µια µεγάλη πόλη όπου
κυριαρχεί το τσιµέντο. Oι περισσότεροι ζούµε σε διαµερίσµατα, ενώ εδώ έχουµε τη
δυνατότητα να ερχόµαστε σε επαφή µε τη φύση και να καλλιεργούµε αγνά προϊόντα».
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Ελέγξτε τη ρύπανση πριν αγοράσετε σπίτι

Στα ερωτήµατα αυτά έρχεται να απαντήσει µία πρωτότυπη µελέτη, την οποία υλοποίησαν και
παρουσίασαν στο 2ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας-13ο ∆ιεθνές Συµπόσιο της
Μesaep (Μεσογειακή Επιστηµονική Ένωση Προστασίας Περιβάλλοντος), ο δρ. χηµικός
µηχανικός, Κώστας Νικολάου και η συνάδελφός του, κα Νίκη Λεµονή. Ένα από τα
συµπεράσµατα της µελέτης «Αγοραίες αξίες ακινήτων και ποιότητα της ατµόσφαιρας στη
Θεσσαλονίκη» είναι το ότι η υποβαθµισµένη δυτική Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια
εµφανίζει «αισθητή ανάκαµψη των αγοραίων αξιών των κατοικιών», εξαιτίας της
σηµαντικής µείωσης των αερίων ρύπων, που είναι χαµηλότεροι σε σχέση µε το κέντρο της
πόλης, Στον αντίποδα, η περιοχή του κέντρου της πόλης, που µέχρι το 1998 ήταν η ακριβότερη
της Θεσσαλονίκης, «χάνει έδαφος» εξαιτίας της υποβάθµισης του ατµοσφαιρικού αέρα. Η
ανατολική Θεσσαλονίκη αποτελεί καθαρά οικιστική περιοχή, όπου η καλύτερη ποιότητα αέρα
τοποθετεί την Καλαµαριά στη δεύτερη θέση αγοραίας αξίας κατοικιών στο πολεοδοµικό
συγκρότηµα, ενώ στο Πανόραµα και το Ωραιόκαστρο (οικισµοί µε µεγάλη ανάπτυξη τα
τελευταία 15 χρόνια) η ρύπανση αποτελεί άγνωστο παράγοντα (το Πανόραµα είναι η
ακριβότερη περιοχή στη συµπρωτεύουσα), αλλά οι ρύποι θα κάνουν σύντοµα και εκεί την
εµφάνισή τους.
Άναρχη ανάπτυξη
«Η Θεσσαλονίκη αποτελεί µία τυπική αστική πόλη, µε πυκνή και πολλές φορές άναρχα
διαµορφωµένη δόµηση, µε ελάχιστους ανοικτούς χώρους, µε Βιοµηχανικές µονάδες
εγκατεστηµένες στα βόρεια και βορειοδυτικά της πόλης και σε µικρή απόσταση από τα όρια του
πολεοδοµικού συγκροτήµατος, µε έντονη οικιστική ανάπτυξη, κυρίως στα ανατολικά και µε
ολοένα αυξανόµενο στόλο οχηµάτων, της τάξης των 400.000», επισηµαίνεται στη µελέτη, Σε
αυτόν τον πολεοδοµικό-χωροταξικό χαρακτηρισµό της πόλης, προστίθενται τα σηµαντικά
προβλήµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης:
• ∆ηµιουργία φωτοχηµικής οµίχλης, λόγω ατµοσφαιρικών φωτοχηµικών αντιδράσεων.
• Μεγαλύτερες τιµές ρύπων (υπερβάσεις ορίων) εµφανίζονται κατά τους χειµερινούς µήνες.
• Εκτεταµένες κορυφές ρύπανσης σηµειώνονται πρωί - µεσηµέρι και απόγευµα - βράδυ κατά τις
εργάσιµες ώρες. Υψηλές τιµές ρύπανσης νωρίς το πρωί και ιδιαίτερα το βράδυ, λόγω
κυκλοφοριακού φόρτου το χρονικό διάστηµα 8.00 π.µ.-20:00 µ. µ.
• Φαινόµενο «οδικής χαράδρας» λόγω πυκνής δόµησης, υψηλών κτιρίων, µικρού πλάτους
δρόµων, µεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου και µετεωρολογικών συνθηκών.
Καθαρό περιβάλλον σηµαίνει υψηλές τιµές
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτης, η επίδραση των ατµοσφαιρικών ρύπων σης αγοραίες αξίες
των ακινήτων είναι µεγάλη και µελλοντικά θα διευρυνθεί, καθώς ευαισθητοποιούνται
περισσότερο οι πολίτες και επιζητούν ένα καθαρότερο περιβάλλον. Η εικόνα ανά περιοχή είναι η
εξής:
• Κορδελιό: Πρόκειται για τη φτηνότερη περιοχή εντός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος
Θεσσαλονίκης. Υπολείπεται κατά 20% των αξιών κατοικιών της Νεάπολης, κατά 60% του
κέντρου και κατά 70% της Καλαµαριάς. Παρουσιάζει παρόµοια επίπεδα συγκεντρώσεων
διοξειδίου του θείου και µονοξειδίου του άνθρακα µε την ανατολική Θεσσαλονίκη και
χαµηλότερα επίπεδα συγκεντρώσεων σχεδόν σε όλους τους ρύπους από το κέντρο. Αισθητή
είναι η παρουσία αιωρούµενων σωµατιδίων, διοξειδίου του αζώτου και όζοντος στην περιοχή.
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• Νεάπολη: Υφίστανται υψηλότερες αγοραίες αξίες κατοικιών από τις αντίστοιχες του
Κορδελιού, αλλά χαµηλότερες από αυτές του κέντρου της πόλης και της ανατολικής
Θεσσαλονίκης. Τα αιωρούµενα σωµατίδια βρίσκονται στα ίδια επίπεδα µε το Κορδελιό, αλλά το
διοξείδιο του αζώτου παρουσιάζει υψηλότερες συγκεντρώσεις.
• Κέντρο Θεσσαλονίκης: Παρουσιάζει τα υψηλότερα επίπεδα αέριων ρύπων σε όλη την πόλη
(διοξείδιο του θείου, µονοξείδιο του άνθρακα, αιωρούµενα σωµατίδια, διοξείδιο του αζώτου),
ενώ όσον αφορά τις αγοραίες αξίες κατοικιών, πρόκειται για την τρίτη πιο ακριβή περιοχή της
Θεσσαλονίκης.
• Καλαµαριά: Πρόκειται για την ακριβότερη περιοχή της ανατολικής πλευράς της πόλης.
Παρουσιάζει υψηλά επίπεδα όζοντος, µε πτωτική πορεία και µονοξειδίου του θείου σε ανοδική
τροχιά, Χαριλάου: Οι αγοραίες αξίες των κατοικιών είναι υψηλότερες από αυτές στη δυτική
Θεσσαλονίκη. Καταγράφονται υψηλότερα ποσοστά όζοντος, από αυτά που σηµειώνονται στο
Κορδελιό και στην Καλαµαριά και διοξειδίου του αζώτου από αυτά της Καλαµαριάς.
Επίσης, παρουσιάζει ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια στα αιωρούµενα σωµατίδια, διοξείδιο του
αζώτου και όζον. Περιαστικές περιοχές (Πανόραµα-Ωραιόκαστρο): Εµφανίζουν µεταξύ τους
απόκλιση σε ποσοστό 47% στις αγοραίες αξίες κατοικιών, µε ακριβότερη περιοχή το Πανόραµα.
Ωστόσο, στις δύο αυτές περιοχές, παρατηρούνται παρόµοια επίπεδα όζοντος, που είναι και τα
υψηλότερα στη Θεσσαλονίκη.
ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΟΙ ΤΙΜΕΣ
Η εξέταση της διαχρονικής εξέλιξης των αγοραίων τιµών στα ακίνητα, καταδεικνύει ότι τη διετία
1997 -1998 οι υψηλότερες αγοραίες αξίες κατοικιών εµφανίζονται στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης, µε δεύτερη ακριβότερη περιοχή την Καλαµαριά και στη συνέχεια το Πανόραµα.
Όµως, από το 1999 ακριβότερη περιοχή αναδεικνύεται το Πανόραµα και έπονται η Καλαµαριά,
το κέντρο, η Χαριλάου και οι δυτικές συνοικίες. Αναλυτικά, οι τιµές είναι οι ακόλουθες:
Καλαµαριά: Κατά το έτος 1997 κυµαίνονταν στα 1,080 ευρώ/τ.µ. και µε ετήσια αύξηση της
τάξης του 5% - 8% διαµορφώθηκε το 2004 στα περίπου 1.700 ευρώ/τ.µ., επιτυγχάνοντας
συνολική αύξηση µέσα στην επταετία που έφτασε το 60%. Χαριλάου: Η συνολική αύξηση των
αγοραίων αξιών κατοικιών κατά την υπό µελέτη χρονική περίοδο ανέρχεται σε 43%, µε τη µέση
αξία των διαµερισµάτων, που το 1998 κυµαινόταν στα 975 ευρώ/τ.µ. περίπου, να ανέρχεται
σήµερα στα 1.450 ευρώ/τ.µ.
Κέντρο: Συνολική αύξηση 47%, µε µέση ετήσια άνοδο περί το 6%, µε τη µέση αξία των
διαµερισµάτων που το 1997 κυµαινόταν στα 1.080 ευρώ/τ.µ. περίπου να προσεγγίζει σήµερα τα
1.600 ευρώ/τ.µ. Πανόραµα: Μεγάλες αυξήσεις, τόσο για την περιοχή, όσο και για το σύνολο της
Θεσσαλονίκης συντελέστηκαν κατά την τριετία 1998 - 2000, µε ποσοστά που κυµαίνονται στο
14%. Οι τιµές ξεκίνησαν από 1.000 ευρώ/τ,µ. και σήµερα φτάνουν τα 2.000 ευρώ/τ.µ.
Ωραιόκαστρο: Συνολική αύξηση 60%, καθώς το 1997 κυµαινόταν στα 670 ευρώ/τ.µ. περίπου
και σήµερα διαµορφώνεται περί τα 1.100 ευρώ/τ.µ.
Κορδελιό: Η άνοδος των αγοραίων αξιών των διαµερισµάτων πραγµατοποιήθηκε την περίοδο
1999 - 2001, µε συνολική αύξηση 20% και σήµερα φτάνουν τα 1.000 ευρώ/τ.µ. Νεάπολη: Η
συνολική αύξηση στις τιµές των κατοικιών κυµάνθηκε στο 43%, µε µέση ετήσια αύξηση που
ανέρχεται σε ποσοστό 5,5% και σηµερινή τιµή των διαµερισµάτων 1.250 ευρώ/τ.µ.
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