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Ποια είναι τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που πηγά

ζουν από το Δίκτυο NATURA 2000; Παρότι περιορισμένες 

σε αριθμό, οι μελέτες και οικονομικές αναλύσεις της ΕΕ 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα οφέλη υπερκαλύπτουν 

το κόστος λειτουργίας του (σελ. 5-10).

Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης. Η ευρω
παϊκή νομοθεσία ανακύκλωσης αποβλήτων, οι βασικές 

αρχές και ειδικές νομοθετικές διατάξεις, το εθνικό νομικό

Δίκτυο NATURA 2000. Μύθοι και πραγματικότητα για τις 
επιτρεπόμενες χρήσεις. Στις περιοχές του Δικτύου απαι

τείται χωροθέτηση με τη δημιουργία ζωνών, στις οποίες θα 

καθορίζεται με ακρίβεια και σαφήνεια το τι επιτρέπεται και 

τι απαγορεύεται (σελ. 3-4).
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Δίκτυο NATURA I

Με αφορμή τη  συζήτηση που αφορά στον Νόμο 3937/2011 
για  τη  διατήρηση τη ς  βιοποικιλότητας, είναι σκόπιμη η δ ιευ
κρίνιση ορισμένων θεμάτω ν που αφορούν στο Δ ίκτυο 
NATURA 2000, γ ια  τη  δημιουργία και διαχείριση του  οποίου 
η Ελλάδα έχει αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

Το 1992 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μετά  από διαβούλευση 
π έντε ετώ ν με τα  κράτη μέλη, εξέδω σ ε τη ν  Οδηγία 
92/43/ΕΟΚ (γνωστή ως Ο δηγία τω ν Οικοτόπων), η οποία 
προέβλεπε τη ν  ίδρυση ενός  συνεκτικού οικολογικού δικτύου 
για  τη ν  εξασφάλιση καλής κατάστασης δ ιατήρησης συγκε
κριμένων τύπων οικοτόπων και πληθυσμών φυτώ ν και ζώων, 
με σκοπό τη  διατήρηση τη ς  βιοποικιλότητας σε Κοινοτικό 
επίπεδο. Η Ο δηγία συνοδευόταν από παραρτήματα, εκ  τω ν 
οποίων, το  Π αράρτημα I περιλάμβανε το υ ς  τύπ ους οικο
τόπων και το  Π αράρτημα II τα  είδη φυτώ ν και ζώων, εκ τό ς  
τω ν πτηνών, Κοινοτικού ενδ ιαφ έροντος. Συνεπώς, σκοπός 
του  Δ ικτύου NATURA 2000 είναι η εξασφάλιση ικανοποιη
τ ική ς  κατάστασης δ ιατήρησης τω ν τύπων οικοτόπων και τω ν 
ειδών Κοινοτικού ενδ ιαφ έροντος. Βασικό κριτήριο για  την  
επιλογή μιας περιοχής ως υποψήφιας προς ένταξη  στο 
Δ ίκτυο NATURA 2000 ήταν η ύπαρξη, εν τό ς  τω ν ορίων της, 
οικοτόπων και ειδών που περιλαμβάνονται στα Π αραρτή
ματα I και II τη ς  Ο δηγίας αντίστοιχα.

Φθινόπωρο στην Καστανιά Τρικάλων, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Έγχρωμον

Τα απαιτούμενα, για  τη ν  εξασφάλιση μιας ικανοποιητικής 
κατάστασης διατήρησης τω ν οικοτόπων και τω ν ειδών Κοινο
τικού ενδ ιαφ έροντος, μέτρα  καθορίζονται, σύμφωνα με το  
Άρθρο 6 τη ς  Οδηγίας, από το  κάθε κρ ά τος μέλος, το  οποίο 
συνυπολογίζει τ ις  κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές 
συνθήκες κάθε περιοχής.

Οι περ ιοχές που εντάσσονται στο Δ ίκτυο NATURA 2000 δεν 
είναι κλασ ικές π ροσ τατευόμενες περιοχές, αλλά Ειδικές 
Ζώ νες Δ ιατήρησ ης (Special Areas of Conservation - SAC). Δεν 
απαγορεύετα ι a priori καμία από τ ις  υφ ισ τάμενες χρήσεις, 
διότι η βιοποικιλότητα αναπτύχθηκε και με τη ν  παρουσία του  
ανθρώπου, ενώ γ ια  κάθε τυχόν  νέα  χρήση, απαιτείται, όπως 
άλλω στε σε ό λες  τ ις  περιπτώσεις, εκτίμηση τω ν επιπτώσεων, 
κυρίως για  το υ ς  τύπ ους οικοτόπων και τα  είδη Κοινοτικού 
ενδιαφέροντος. Περαιτέρω , προβλέπεται η εφ αρμογή μέτρω ν 
διατήρησης και διαχείρισης τω ν οικοτόπων και ειδών. Απαι
τείται, επίσης, η χω ροθέτηση τω ν χρήσεων, με τη  δημιουργία 
ζωνών, στις οποίες θα καθορίζεται με ακρίβεια και σαφήνεια 
το  τ ι επ ιτρέπεται και τ ι  απαγορεύεται. Όσον αφορά στην οικι
στική δραστηριότητα , πρέπει να επ ιτρέπεται μόνο στην οριο- 
θετημένη οικιστική ζώνη.

Α ξίζει να επισημανθεί ότι η χω ροθέτηση τω ν χρήσεων, το  
χω ροταξικό σχέδιο, δ εν  θα πρέπει να αφορά μόνο στις 
περ ιοχές του  Δ ικτύου, αλλά σε όλη τη  χώρα. Η Ελλάδα είναι η
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μόνη χώρα τη ς  Ευρώπης που δεν δ ιαθέτει χω ροταξικό 
σχεδιασμό με σαφή χω ροθέτηση τω ν χρήσεω ν στην επικρά
τεια , ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του  φυσικού περι
βάλλοντος, τω ν αρχαιολογικών χώρων, αλλά και τη ς  πολύ
τιμ η ς  αρόσιμης γης. Είμαστε η μόνη χώρα όπου ο καθένας, 
αν δ ιαθέτει τέσ σ ερα  στρέμματα, ή δύο στρέμματα  κοντά σε 
δρόμο και εφόσον η έκταση δεν είναι δασική, μπορεί να κτίσει 
κατά το  δοκούν. Με αυτόν το ν  τρόπ ο και με τη ν  κατασκευή 
διηθητικών βόθρων, λόγω  αδυναμίας κεντρ ικής αποχέτευσης 
και εγκαταστάσεω ν βιολογικού καθαρισμού, έχουν μολυνθεί 
και ρυπανθεί τα  υπόγεια νερά  πολλών περιοχών, τα  οποία σε 
π ολλές περιπτώσεις είναι ακατάλληλα γ ια  ύδρευση και 
άρδευση. Κατοικούμε σε μία από τ ις  ο μ ο ρ φ ό τερ ες  χώ ρες τη ς  
Ευρώπης, με ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, με μια τερ ά 
στια βιοποικιλότητα ειδών, φυσικών οικοσυστημάτων και 
τοπίων, με ένα θαυμάσιο κλίμα και αξιοζήλευτη  γεω γραφ ική 
θέση και τη ν  κα τασ τρέφουμε ασύστολα και αλόγιστα. Τη 
μεγαλύτερη  ευθύνη έχει το  κρ ά τος και οι εκά σ τοτε κυβερνώ- 
ντες , οι οποίοι, όχι μόνο δεν φρόντισαν να καταπνίξουν την  
έμφ υτη  ανθρώπινη πλεονεξία, αλλά σε α ρ κετές  περιπτώσεις, 
έμμεσα, τη ν  ενθάρρυναν. Για αυτό είναι εκ  τω ν ων ουκ άνευ η 
αυστηρή, χω ρίς «παραθυράκια», χω ροθέτηση τω ν χρήσεων. 
Τ ότε θα είναι δυνατή και η πρόβλεψη αυστηρών κυρώσεων, 
ώστε κανείς να μην μπορεί ή έστω να διανοηθεί να παραβεί 
το υ ς  κανόνες τη ς  οριοθέτησης.

Οι π ερ ιοχές του  Δ ικτύου NATURA 2000, στο πλαίσιο μιας 
ορθής διαχείρισης, μπορούν να συμβάλλουν, όχι μόνο στη 
διατήρηση τη ς  βιοποικιλότητας και του  τοπίου, αλλά και στην 
προσπάθεια για  μια βιώσιμη, φιλική προς το  περιβάλλον, 
ανάπτυξη. Μπορούν να αποτελέσουν τη ν  ευκαιρία για  προώ
θηση ήπιων μορφώ ν τουρισμού, για  ενίσχυση τη ς  παραγω γής 
βιολογικών προϊόντων ονομασίας π ροέλευσ ης (ΠΟΠ), για 
ανάπτυξη τη ς  ο ικοτεχνίας και μικρών βιοτεχνιών, ο ικογενει
ακών ξενοδοχειακώ ν επιχειρήσεων και έργω ν υποδομής, με 
άντληση σημαντικών κονδυλίων από τα  δ ιάφορα χρημα τοδο
τικά  μέσα τη ς  ΕΕ (Ταμείο Συνοχής, Ταμείο Α γροτικής 
Ανάπτυξης, LIFE+ κ.ά.). Συνεπώς, το  Δ ίκτυο NATURA 2000, 
όχι μόνο δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη, αλλά εργαλείο  
γ ια  μια βιώσιμη, φιλική προς το  περιβάλλον ανάπτυξη, τα  
οφέλη τη ς  οποίας θα διαχέονται και θα τα  καρπώνεται ο 
τοπ ικός πληθυσμός.

Οι αρμόδ ιες  υπηρεσίες τη ς  ΕΕ έχουν υπολογίσει τ ις  ετήσ ιες  
δαπάνες για  τη  διαχείριση τω ν περιοχών του  Δικτύου 
NATURA 2000 σε 5,7 δισεκατομμύρια. ευρώ.

Σπύρος Ν τάφης
Μαύρη πεύκη στο όρος Ταΰγετος, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Έγχρωμον
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Δίκτυο NATURA I

Καθώς η δημιουργία του  Δ ικτύου NATURA 2000 πλησιάζει 
στην ολοκλήρωσή τη ς , η διασφάλιση τη ς  διατήρησης και 
αειφορικής διαχείρισης τω ν περιοχών που εντάσσονται σε 
αυτό βρίσκεται στο επ ίκεντρο το υ  ενδιαφέροντος.

Η διασφάλιση αυτή απαιτεί συχνά βασικές επενδύσεις, έργα  
αποκατάστασης, συμφωνίες με τοπ ικούς εμπ λεκόμενους 
π αράγοντες ή άλλες παρεμβάσεις. Η εκτίμηση του  αντί
στοιχου κόσ τους αποτελεί κύριο προαπαιτούμενο προκει
μένου να εξο ικονομηθούν επ αρκείς πόροι για  τη ν  υλοποίηση 
τω ν μέτρω ν δ ιατήρησης και μάλιστα στον κατάλληλο χρόνο.
Η EE εκφράζει έντονο ενδ ιαφ έρον γ ια  το  θέμα  αυτό, καθώς η 
Οδηγία τω ν Οικοτόπων είναι από τ ις  λ ίγ ες  που περιλαμβάνουν 
τη ν  απαίτηση προς τη ν  ΕΕ να χρηματοδοτήσ ει μ έρος  του  
κόσ τους από το ν  προϋπολογισμό τη ς  (Άρθρο 8, Οδηγία 
92/43/ΕΟΚ).

Ποια είναι όμω ς τα  κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που πηγά
ζουν από το  Δ ίκτυο NATURA 2000; Παρότι περιορισμένες σε 
αριθμό, οι μ ελ έ τες  και οικονομικές αναλύσεις που έχουν 
εκπονηθεί στην ΕΕ καταλήγουν ό λες  στο συμπέρασμα ότι τα  
οφέλη υπερκαλύπτουν τα  έξο δ α  λειτουρ γία ς του  Δικτύου.

Δρυοδάσος στη Ροδόπη, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Έγχρωμον

Για τη διερεύνηση της σχέσης κόστους-οφέλους του 

Δικτύου NATURA 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματο
ποίησε το 2010 μελέτη, με σκοπό να υποστηρίξει τη χρημα

τοδότηση του Δικτύου. Οι στόχοι τη ς  μ ελ έτη ς  αφορούσαν 
σε:
•  ακριβή προσδιορισμό το υ  κόστους διαχείρ ισης του  

Δ ικτύου σε όλη τη ν  ΕΕ,
•  ενίσχυση τη ς  ενημέρω σ ης σχετικά με τα  κοινωνικά και 

οικονομικά οφέλη,
•  ανάπτυξη μεθοδολογίας βελτίω σης τη ς  εκτίμησ ης του  

κόστους και του  ο φ έλους του  Δικτύου.

Εκτιμώντας το κόστος του Δικτύου NATURA 2000

Το πρώτο μ έρ ο ς  τη ς  μ ελ έτη ς  που πραγματοποιήθηκε από την  
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί τη ν  επικαιροποίηση τη ς  εκ τί
μησης το υ  κόσ τους υλοποίησης του  Δ ικτύου που έγ ινε το  
2004, το  οποίο ανερχόταν σε 6,1 δισεκατομμύρια  ευρώ 
ετησ ίω ς για  τη ν  ΕΕ (25 κράτη μέλη).

Σχετικό ερω τηματολόγιο  στάλθηκε στα κράτη μέλη το  2008, 
με σκοπό τη  συλλογή πρόσφατων δεδομένω ν. Με βάση τ ις  
απαντήσεις τω ν 25 κρατών μελών, η προσεγγιστική εκτίμηση
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Δίκτυο NATURA ;

γ ια  27 κράτη μέλη ήταν 5,7 δισεκατομμύρια  ευρώ, αρκετά  
κοντά δηλαδή στην προηγούμενη εκτίμηση. Κατά μέσο όρο, 
το  33% του  κόσ τους προορίζεται γ ια  εφ άπ αξ επενδύσεις σε 
υποδομές, απαλλοτριώσεις κ.ά. Το υπόλοιπο 67% προορίζεται 
γ ια  τα  πάγια ετήσ ια έξοδα , όπως ο σχεδιασμός, η διαχείριση 
οικοτόπων και ειδών, η παρακολούθηση κ.λπ.

Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή θεω ρείται μετριοπαθής, καθώς 
στηρίχθηκε περισσότερο στους υφ ιστάμενους πόρους και 
λ ιγό τερο  στο απαιτούμενο κόστος ολοκλήρω σης και διαχεί
ρισης του  Δικτύου.

Το αποτέλεσμα τω ν δ ιαφορετικώ ν παραδοχών και μεθόδω ν 
αξιολόγησ ης φαίνεται στο παράδειγμα τη ς  Ισπανίας, η οποία 
κατέθεσ ε δύο ποσά: το  ένα  βασισμένο σε πραγματικά έξοδα , 
το  άλλο σε απαιτούμενα. Το πρώτο ήταν 1 δισεκατομμύριο 
ευ ρ ώ /έτο ς  ή 70 ευρώ /ha/έτο ς, ενώ το  δ εύ τερ ο  ανήλθε σε 1,5 
δ ισεκατομμύριο ευ ρ ώ /έτο ς  ή 110 ευ ρ ώ /ha/έτο ς , σχεδόν 50% 
περισσότερο.

Για όλα αυτά, η γενική εκτίμηση είναι ιδ ια ιτέρω ς αδρομερής 
ώστε να χρησιμοποιηθεί από τη ν  Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
διαπραγματεύσεις τη ς  για  δέσμευση κονδυλίων τη ς  ΕΕ για  το  
Δ ίκτυο NATURA 2000 στην επόμενη οικονομική περίοδο 
(2014-2020). Επιπλέον, η εκτίμηση τω ν 5,7 δισεκατομμυρίω ν 
ευ ρ ώ /έτο ς  είναι σχεδόν τέσ σ ερ ις  φ ο ρ ές  υψ ηλότερη από την  
πιθανή ετήσ ια συμμετοχή στον παρόντα προϋπολογισμό τη ς  
ΕΕ.

Οι παραπάνω εκτιμήσ εις θα ενισχύσουν τη ν  ανάγκη τη ς  οικο
νομικής σ τήρ ιξης του  Δ ικτύου σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο. Επίσης, θα δώσουν τρ οφ ή  για  συζήτηση σχετικά με 
το  πώς θα βελτιω θεί η «ολοκληρωμένη προσέγγιση» γ ια  τη  
χρηματοδότησ η του  Δ ικτύου NATURA 2000, μέσω τη ς  οποίας 
παρέχετα ι στήριξη από μεγάλα χρηματοδοτικά  μέσα τη ς  ΕΕ, 
όπως τα  Δ ιαρθρω τικά Ταμεία και το  Ταμείο Αγροτικής 
Α νάπ τυξης και για  το  εάν απαιτείται ένα κονδύλιο αποκλει
στικά για  τη  φύση.

Δάσος κεφαλληνιακής ελάτης στην Οίτη, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Έγχρωμον

Η έω ς σήμερα εμπειρία δείχνει ότι δεν γίνετα ι επαρκής αξιο
ποίηση τω ν ευκαιριών χρηματοδότησ ης από τα  χρημα τοδο
τικά  μέσα τη ς  Ευρωπαϊκής Έ νωσης και τα  αίτια είναι μάλλον 
αρκετά. Καταρχήν, ίσως είναι δύσκολο να απορροφηθούν 
κονδύλια από τα  Δ ιαρθρωτικά Ταμεία, διότι τα  έργα  δεν είναι 
σε θέση να αναδείξουν ότι η επένδυση στο Δ ίκτυο NATURA 
2000 αποφέρει κοινωνικά και οικονομικά οφέλη στην αντί
στοιχη περιοχή. Επίσης, οι τοπ ικές  α ρχές  πιθανόν δεν κα τέ
χουν επ αρκείς π ληροφ ορίες για  το ν  τρόπ ο επένδυσης στο 
Δ ίκτυο NATURA 2000 (εξα ιτίας π.χ. έλλειψ ης διαχειριστικών 
σχεδίων στις περιοχές τους). Επίσης, ενδεχομένω ς να 
υπάρχει έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού για  τη ν  αίτηση, 
αλλά και τη  διαχείριση παρόμοιων κονδυλίων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανταποκριθεί στα αποτελέσματα 
τη ς  έρευνα ς και στον τρόπο με το ν  οποίο δύναται να 
βελτιώσει τη ν  απορρόφηση τω ν κονδυλίων τη ς , επ ιχειρώ ντας 
νέα  προβολή τη ς  χρηματοδότησ ης του  Δ ικτύου το  2011.

Εκτιμώντας τα κοινωνικά και 
οικονομικά οφέλη του Δικτύου NATURA 2000

Το δεύ τερ ο  μέρος τη ς  μ ελ έτη ς  τη ς  Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
επ ικεντρώ νεται στα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που 
προκύπτουν από το  Δ ίκτυο NATURA 2000, καθώς είναι βέβαιο 
ότι οι π ερ ιοχές του  Δικτύου, εκ τό ς  από το ν  κύριο ρόλο που 
διαδραματίζουν στην προστασία τη ς  βιοποικιλότητας στην 
Ευρώπη, είναι σε θέση να παράσχουν και άλλα οφέλη και 
υπηρεσίες στην κοινωνία: βοηθούν στην αποθήκευση και τον  
καθαρισμό του  νερού, στην αποθήκευση άνθρακα, παρέχουν 
προστασία από τ ις  π λημμύρες και τη  διάβρωση. Φ ιλοξενούν 
επίσης είδη με οικονομική σημασία, όπως επικονιαστές, θηρά
ματα, ψάρια κ.λπ., ενώ παρέχουν και πολλές δ υ να τό τη τες  για 
τουρισμό, αναψυχή, έρευνα  και εκπαίδευση.
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Ωστόσο, τα  κοινωνικά και οικονομικά οφέλη γίνονται ελάχιστα 
αντιληπτά και δεν είναι ευρέω ς αναγνωρίσιμα, παρά τη  γενική 
ενίσχυση τη ς  αναγνώρισης τω ν αξιών και υπηρεσιών τω ν οικο
συστημάτων στον άνθρωπο τα  τελευ τα ία  έτη.

Η αξιολόγηση τω ν ω φελειώ ν που πηγάζουν από το  Δ ίκτυο 
NATURA 2000 θα συμβάλει στην άμβλυνση τη ς  λανθασμένης 
εντύπωσης ότι το  Δ ίκτυο μόνο οικονομικά εμπόδια επ ιφέρει 
και θα κα ταδείξει ότι, με κατάλληλη διαχείριση, είναι δυνατόν 
να ανταποδώσει τμή μα  του  κόσ τους δ ιατήρησής του.

Η προβολή τη ς  κοινωνικής και οικονομικής αξίας του  Δ ικτύου 
θα ενισχύσει τη ν  τοπική αποδοχή του. Θα συμβάλει, επίσης, 
στη διασφάλιση πρόσθετων πόρων από χρηματοδοτικά  μέσα 
τη ς  ΕΕ, όπως το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Π ερ ιφ ερειακής Ανάπτυ
ξη ς  (ΕΤΠΑ). Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η μ ελέτη  τη ς  Ευρω
παϊκής Επιτροπής εξέ τα σ ε  δ ιά φ ορες  πρω τοβουλίες που 
έχουν σκοπό την  εκτίμηση τω ν κοινωνικών και οικονομικών

Αναψυχή στη Βάλια Κάλντα, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Έγχρωμον

Καινοτόμες χρήσεις των κονδυλίων της ΕΕ για το Δίκτυο NATURA 2000
Η μελέτη  τη ς  Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάζει παρα
δείγματα  καινοτόμων έργων, τα  οποία η ΕΕ έχει συγχρημα
τοδ οτήσ ει από κονδύλια εκ τό ς  του  LIFE+.

Εκβολή ποταμού Weser, Γερμανία:
Με σκοπό τη  συμβατότητα  τη ς  δ ιατήρησης τω ν περιοχών 
του  Δ ικτύου NATURA 2000 στην εκβολή του  ποταμού W eser 
με τ ις  π ολλές χρήσ εις γης, οι α ρχές  τη ς  πόλης Βρέμης 
αποφάσισαν τη ν  ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρω μένου 
σχεδίου διαχείρ ισης για  όλη τη ν  περιοχή, με πόρους από το  
Ευρωπαϊκό Ταμείο Π εριφ ερειακής Α νάπ τυξης (ΕΤΠΑ), 
Π ροτερα ιότητα  2: «Ενεργοποίηση αστικής οικονομίας και 
ποιότητα ζωής». Το συνολικό κόσ τος του  έργου  ανέρχετα ι 
σε 5 εκατομμύρια  ευρώ, εκ  τω ν οποίων το  50% θα προέλθει 
από το  ΕΤΠΑ. Το ολοκληρω μένο σχέδιο, το  οποίο θα 
αναπτυχθεί με τη  στενή συνεργασία όλων τω ν εμπ λεκό
μενων ομάδων, έχει ως στόχο το ν  συμβιβασμό όλων τω ν 
συμφερόντω ν δια μέσου στρατηγικού σχεδιασμού. Τα μέτρα  
που θα εφαρμοσ τούν θα βελτιώσουν τη ν  κατάσταση διατή
ρησης τη ς  περιοχής το υ  Δ ικτύου NATURA 2000 και παράλ
ληλα θα στηρίξουν τ ις  οικονομικές δρασ τηρ ιότητες, όπως 
τη ν  αλιεία, τ ις  π λω τές μετα φ ορ ές, τη ν  αναψυχή. Τελικός 
σκοπός είναι η βελτίωση τη ς  ανταγω νιστικότητας τη ς  
Βρέμης, μέσω ενός  ολοκληρω μένου και κατ' επέκταση πιο 
αποτελεσματικού μοντέλου χρήσ ης γης. Τελικά, αναμένεται 
η βελτίωση τη ς  ποιότητας ζω ής και απασχόλησης στην 
περιοχή.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
για το Δίκτυο NATURA 2000 , Σλοβενία:
Το συνολικό ποσοστό τω ν περιοχών του  Δ ικτύου NATURA 
2000 ανέρχετα ι σε 35,5% του  εδά φ ους τη ς  Σλοβενίας. Από 
το  ποσοστό αυτό, το  70,6% είναι δασική έκταση και το  
22,1% γεω ργική. Το κρ ά τος κα τέλη ξε  στο ότι ο πλέον αποτε
λεσ ματικός τρ όπ ος για  τη  διασφάλιση τη ς  δ ιατήρησης τω ν 
περιοχών του  Δ ικτύου ήταν η κατανομή τη ς  ευθύνης διαχεί
ρισής το υ ς  μετα ξύ  τω ν αντίστοιχων εθνικών φορέω ν για 
κάθε σχετικό το μ έα  (γεωργία, δάση, νερά  κ.λπ.). Ω ς αποτέ
λεσμα, υ ιοθέτησε εθνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχεί
ρισης το υ  Δ ικτύου NATURA 2000 για  τη  χρονική περίοδο 
2007-2013, το  οποίο καθορίζει το υ ς  σ τόχους διατήρησης σε 
κάθε περιοχή, τα  απαιτούμενα μέτρα  και το υ ς  το μ ε ίς  που θα 
αναλάβουν τη ν  υλοποίησή τους. Με ορ ιζόντιες συνδέσεις με 
άλλα κρατικά προγράμματα, η διαχείριση τω ν περιοχών του  
Δ ικτύου αποτελεί ολοκληρω μένο τμή μα  τ η ς  α γροτικής και 
περ ιφ ερειακής αναπτυξιακής πολιτικής τη ς  Σλοβενίας, 
γ εγο νό ς  που επιτρέπει τη ν  πρόσβαση σε διάφορα χρημα το 
δοτικά  μέσα τη ς  ΕΕ. Το ήμισυ τω ν απαιτούμενων πόρων 
(146,9 εκατομμύρια  ευρώ) γ ια  τη ν  υλοποίηση του  διαχειρ ι
στικού π ρογράμματος του  Δ ικτύου NATURA 2000 θα 
αντληθεί από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Π εριφ ερειακής 
Ανάπ τυξης (57,3 εκατομμύρια  ευρώ), το  Ταμείο Α γροτικής 
Ανάπ τυξης (21 εκατομμύρια  ευρώ) και το  LIFE+ (16,1 
εκατομμύρια  ευρώ).

ΑΜΦΙΒΙΟΝ
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ω φελειώ ν του  Δικτύου. Βρέθηκε ότι οι π ερισ σότερες μ ελ έτες  
επικεντρώ νονται στον υπολογισμό του  οφ έλους με όρους 
εισ οδήματος και ευκαιριών απασχόλησης που δημιουργού- 
ντα ι από το ν  τουρισμό και την  αναψυχή, αγνοώ ντας τα  
έμμεσ α οφέλη, όπως ο καθαρισμός του  νερού ή η αντιπλημ- 
μυρική λειτουργία . Ακόμη όμω ς και στις περιπτώσεις αυτές, 
ό λες  οι μ ελ έ τες  συμπεραίνουν ότι τα  οφέλη από τ ις  προστα
τευ ό μ εν ες  περιοχές, όπως α υ τές  του  Δ ικτύου NATURA 2000, 
ξεπ ερνούν το  κόσ τος διαχείρ ισής τους. Ωστόσο, υπάρχουν 
ελάχισ τες  μ ελ έ τες  ανάλυσης κόστους-οφέλους, ώστε να 
σχηματισθεί αποκρυσταλλωμένη άποψη για  τα  οφέλη που 
συνδέονται με το  Δ ίκτυο NATURA 2000.

Οι στόχοι τη ς  μ ελ έτη ς  τη ς  Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε σχέση 
με τα  κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, συνοψίζονται στα 
ακόλουθα:

Παραδείγματα εκτίμησης των ωφελειών του Δικτύου NATURA 2000
Τα οφέλη που αποδίδει το  Δ ίκτυο NATURA 2000 στην 
Ολλανδία εκτιμήθηκαν σε 4.000 ευ ρ ώ /ha/έ το ς  περίπου.
Η αναψυχή, ο τουρισμός. αλλά και ευ ρ ύ τερ ες  λε ιτουρ γίες  
τω ν οικοσυστημάτων αποτελούν σπουδαίους παράγοντες, 
καθώς αντιπροσωπεύουν μη-χρηστικά οφέλη. Επεκτείνοντας 
το  ακαθάριστο κέρδος  όλων τω ν περιοχών του  Δ ικτύου στην 
Ολλανδία (~ 1 ,1  εκατομμύριο  εκτάρια), υπολογίζεται το  
ποσό τω ν 4,5 δισεκατομμυρίω ν ευρώ  ανά έτος.

Ο λό γο ς  οφ έλους-κόσ τους τη ς  προστασίας όλων τω ν 
περιοχών του  Δ ικτύου NATURA 2000 στη Σκοτία εκτιμάτα ι 
ότι ξεπ ερνά  το  7 σε κλίμακα 25 ετών. Αυτό σημαίνει ότι το  
όφελος, σε εθνικό επίπεδο, είναι επτά φ ο ρ ές  μεγαλύτερο  
από το  κόστος.

Ω ς μέρος  τη ς  ευ ρ ύ τερ η ς  οικονομικής και θεσμικής αξιολό
γησ ης του  Δ ικτύου NATURA 2000, στη Γαλλία υλοποιήθηκαν 
δ ιά φ ορες μ ελ έ τες  γ ια  να προσδιορισθούν τα  οφέλη από το  
Δ ίκτυο σε συγκεκριμένες περιοχές. Σκοπός τη ς  α ξιολό
γησ ης υπ ήρξε ο προσδιορισμός του  καθαρού κέρδους από 
τη  διαχείριση τη ς  περιοχής Plaine de la Crau του  Δικτύου.
Το κέρ δ ο ς  εκ τιμήθηκε στα περίπου 142 ευ ρ ώ /ha/έτο ς , το  
οποίο είναι επτά φ ο ρ ές  υψ ηλότερο από το  κόστος.

Σύμφωνα με μελέτη , στην Ιρλανδία το  οικονομικό όφ ελος  
από τη ν  περιοχή Burren (περιοχή με εκ τετα μ ένο υ ς  ασβεστό
λιθους και ορχιδέες) εκ τιμήθηκε στα 64,6-67,93 εκατομμύρια  
ευρώ  ετησίως, ενώ το  συνολικό κέρδος  από το ν  εγχώ ριο 
τουρισμό ανέρχετα ι σε 1,47 ευ ρ ώ /ίε /έ το ς . Το συνολικό 
ποσοστό ανταπόδοσης στην κρατική ενίσχυση στην περιοχή 
Burren εκτιμήθηκε συντηρητικά στο 353-383%, συμπεριλαμ- 
βάνοντας ή όχι το ν  τουρισμό και στο 235%, εάν λαμβάνονται

υπόψη όλα τα  λειτουργικά  έξο δ α  του  προγράμματος αγρο
τ ική ς  ανάπτυξης και όλα τα  άμεσα κόστη.

Η Συμφωνία του Πράσινου Διαδρόμου του Κάτω Δούναβη

(LDGC) προβλέπει τη ν  αποκατάσταση 2.236 τετραγω νικώ ν 
χιλιομέτρω ν τη ς  κο ίτης πλημμύρων, παραποτάμων και 
συναφών οικοτόπων κατά μήκος του  Δούναβη, ώστε να αντι- 
μετωπισθούν οι π λημμύρες τ η ς  περιοχής. Το συνολικό 
κόστος το υ  έργου εκτιμήθηκε σε 50 εκατομμύρια  ευρώ  και 
θα αποφέρει 2.100 εκατομμύρια  m3 αποθηκευτική δυνατό
τητα . Ε ξετά ζοντα ς μόνο τη  Ρουμανία, το  ποσό είναι σαφώς 
μικρότερο από τη  ζημία τω ν 59 εκατομμυρίω ν ευρώ  που 
προκάλεσαν π λημμύρες του  2010, ενώ εκτιμάται ότι η 
αποκατάσταση θα αποφέρει 112 εκατομμύρια  ευρώ  ετησίω ς 
από άλλες υπηρεσίες τω ν οικοσυστημάτων, όπως η αλιεία, η 
δασοκομία, η κατακράτηση θρεπτικών, η αναψυχή.

Το 2009, στη Φινλανδία, η Υπηρεσία Φυσικής Κληρονομιάς 
(Natural Heritage Services-Metsahallitus) και το  Φινλανδικό 
Ινστιτούτο Δασών (Finnish Forest Institute-Metla) υλοποίη
σαν, σε εθνικό επίπεδο, μ ελέτη  τω ν οικονομικών επιπτώσεων 
από το ν  τουρισμό στη φύση και ά λλες  δρα σ τηρ ιότητες  
συναφείς με το  φυσικό περιβάλλον σε τοπ ικές  οικονομίες.
Η μελέτη  περιλαμβάνει τ ις  κύριες κρατικές  φυσικές 
περ ιοχές (35 εθνικούς δρυμούς, πολλοί από το υ ς  οποίους 
ανήκουν στο Δ ίκτυο NATURA 2000), καθώς και 10 περιοχές 
αναψυχής. Σύμφωνα με τη  μελέτη, το  συνολικό ετήσιο 
κέρδος από το υ ς  επ ισκέπτες σ τους εθνικούς δρυμούς ανέρ
χετα ι σε 70,1 εκατομμύρια  ευρώ  και ενισχύει την  τοπική 
απασχόληση, δημιουργώ ντας 893 εργα το -έτη . Γενικά, εκ τι
μάται ότι 1 ευρώ  κρατικής επένδυσης στις π ροσ τατευόμενες 
π εριοχές ανταποδίδει 20 ευρώ.
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•  Να συμβάλει στην αντίληψη, εκτίμηση και προβολή του  
κοινωνικού και οικονομικού ο φ έλους  μιας περιοχής του  
Δ ικτύου NATURA 2000. Υπό αυτή τη ν  άποψη, δίνεται ιδιαί
τερ η  βαρύτητα  στα οφέλη τα  οποία αγνοούνται και 
δύσκολα μεταφράζοντα ι σε νομισματικές μονάδες, όπως ο 
καθαρισμός του  νερού, η αποθήκευση άνθρακα, η ρύθμιση 
πλημμύρων κ.λπ.

•  Να παρακινήσει το υ ς  δ ιαχειρ ισ τές τω ν περιοχών και τ ις  
τοπ ικές  α ρχές  στην υλοποίηση παρόμοιων ερευνώ ν και 
στην προώθηση τω ν αποτελεσμάτω ν τους, ώστε τα  οφέλη 
από τ ις  περιοχές του  Δ ικτύου NATURA 2000 να γίνουν 
γνωστά και αντιληπτά, τόσ ο στους εμπ λεκόμενους φορείς, 
όσο και στο ευρύ κοινό.

•  Να προωθήσει τη  χρήση κοινής προσέγγισης στην 
ανάλυση κόσ τους-οφέλους, ώστε να είναι δυνατή η μ ετα 
φορά τω ν αποτελεσμάτω ν σε μεγαλύτερη χωρική κλίμακα 
και να συμβάλει, επομένως, στον σχεδιασμό γεν ικής 
εικόνας τη ς  οικονομικής αξίας του  Δικτύου NATURA 2000.

Επίσης, η μ ελέτη  παρέχει συμβουλές γ ια  το ν  προσδιορισμό 
πιθανών ανταποδόσεων. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά  τ ις  
οποίες, το  κόστος καταβάλλετα ι από έναν το μ έα  και το  παρα- 
γόμενο  όφ ελο ς  καταλήγει σε άλλον. Αυτό πρέπει να μελε
τη θ ε ί λεπ τομερώ ς, ώστε να εισέλθει στην εξίσωση κόστους- 
ο φ έλους και να αντιμετωπισθεί δεόντω ς. Έτσι, η σύγκριση 
κόσ τους-οφ έλους θα συμβάλει στη βελτίωση τω ν υποβαλλό
μενων αιτήσεων χρηματοδότησ ης από τα  χρηματοδοτικά  
μέσα τη ς  Ευρωπαϊκής Έ νωσης και θα κα ταδείξει τη ν  πραγμα
τική κοινωνική και οικονομική αξία τη ς  δ ιατήρησης και διαχεί
ρισης τω ν περιοχών του  Δ ικτύου NATURA 2000.

Η μέθοδο ς που περιέχει η μ ελέτη  τη ς  ΕΕ έχει δοκιμασθεί σε 
πέντε περ ιοχές του  Δ ικτύου σε όλη την  ΕΕ, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η πρακτική εφ αρμογή τη ς  και είναι διαθέσιμη,

μαζί με ά λλες  σ χετικές αναφορές, στο διαδίκτυο (http://ec. eu- 
ropa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm).

Επιλύοντας αντιπαραθέσεις 
σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000

Π ολλές περιοχές του  Δ ικτύου NATURA 2000 καταλαμβάνουν 
χερσ αίες και θαλάσσιες εκτάσ εις  που χρησιμοποιούνται για 
σκοπούς εκ τό ς  τη ς  δ ιατήρησης τη ς  φύσης (γεωργία, δασο
κομία, αλιεία, αναψυχή και άλλες παραγω γικές ή μη δρασ τη
ρ ιότητες). Η διαχείριση τέτο ιω ν  περιοχών αποτελεί πρόκληση 
για  το υ ς  εμπ λεκόμενους, καθώς απαιτεί το ν  συνδυασμό 
μέτρω ν διαχείρ ισης και υφιστάμενων χρήσεω ν γης. Αυτό, 
ορισ μένες φ ο ρ ές  μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση μεταξύ  
τω ν ιδιοκτητώ ν ή χρηστών τη ς  έκτασ ης τη ς  περιοχής και τω ν 
αρμόδιων αρχών. Ωστόσο, εάν δ ιερευνηθούν εκ  τω ν 
προτέρω ν τ έ το ιε ς  αντιπαραθέσεις είναι δυνατόν να αποφευ
χθούν ή να επιλυθούν εγκαίρως.

Η αντίληψη τω ν μηχανισμών και αιτίων τη ς  αντιπαράθεσης 
αποτελεί κύριο προαπαιτούμενο γ ια  τη ν  εύρεσ η εφαρμόσιμων 
λύσεων και τη ν  ανάπτυξη βιώσιμων διαχειριστικών πρακτικών. 
Έ χοντας αυτό υπόψη, η Γενική Διεύθυνση Π εριβάλλοντος 
υλοποίησε μελέτη  για  τη  διερεύνηση το υ  θέματος, η οποία 
έθεσ ε ως στόχους:
•  τη ν  ανασκόπηση πιθανών πηγών αντιπαραθέσεων και 

υφιστάμενων στρατηγικώ ν που εφαρμόζοντα ι γ ια  τη ν  αντι
μετώπισή τους,

•  το ν  προσδιορισμό παραδειγμάτω ν καλών πρακτικών για 
το ν  συμβιβασμό χρήσεων γ η ς  εν τό ς  περιοχής του  Δ ικτύου 
NATURA 2000,

•  τη ν  οργάνωση συναντήσεων εργασ ίας με ομά δες  εμπλεκο- 
μένων για  τη ν  ανταλλαγή απόψεων, με στόχο τη  διασφά
λιση τη ς  διαδικασίας σχεδιασμού ορθής διαχείρ ισης σε 
περ ιοχές του  Δικτύου.

Κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης για τη διαπραγμάτευση
Συζητώ ντας σχετικά με τη  διαχείριση τω ν περιοχών του  
Δ ικτύου NATURA 2000, δύο κα τηγορ ίες  αντιπαραθέσεων 
εμφανίζονται συχνότερα. Η πρώτη σχετίζεται με τη ν  πραγμα
τική διαχείριση τη ς  περιοχής και τη ν  ανάγκη συμβιβασμού 
τω ν πολλών χρήσεω ν γ η ς  με τ ις  απαιτήσεις τη ς  διατήρησης 
τω ν προστατευόμενω ν ειδών και τω ν οικοτόπων. Η δεύ τερη  
αφορά στην οργάνωση τη ς  διαδικασίας σχεδιασμού τη ς  
διαχείρισης τη ς  περιοχής. Π ροβλήματα συχνά δημιουργού- 
νται διότι οι ιδ ιοκτήτες  τη ς  γ η ς  και οι χρήσ τες  θεω ρούν ότι 
μπορούν να ασκήσουν μικρή μόνο επιρροή κατά τον
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σχεδιασμό τη ς  διαχείρισης και ότι είναι αποκλεισμένοι από τη  
διαδικασία.

Στην πρώτη περίπτωση, η μ ελέτη  κα τέδ ε ιξε  α ρ κ ετές  πιθανές 
π ηγές αντιπαράθεσης που συνδέονται με τη ν  καθημερινή 
διαχείριση. Α υ τές  ποικίλουν, από τη ν  ανησυχία γ ια  το υ ς  
περιορισμούς στις υφ ισ τάμενες χρήσ εις γ η ς  και την  
ανεπαρκή αποζημίωση έω ς τη ν  ελλιπή πληροφόρηση.

Η αντιμετώπιση τω ν αντιπαραθέσεων αυτών εξαρτάτα ι, σε 
μεγάλο βαθμό, από τ ις  πολιτικές και πρακτικές που εφ α ρμό
ζονται στο αντίστοιχο κρ ά τος μέλο ς  τη ς  ΕΕ. Η μελέτη  προσ
διόρισε τέσ σ ερ ις  παράγοντες, οι οποίοι κυρίως επηρεάζουν 
τη ν  ένταση τη ς  αντιπαράθεσης που ενδεχομένω ς να 
προκύψει:
•  Διαθεσιμότητα επαρκών κονδυλίων: εξειδ ικευμ ένα  και 

εύχρηστα οικονομικά κίνητρα και μέτρα  αποζημίωσης θα 
πρέπει να δ ιατίθενται γ ια  τη  σ τήριξη τω ν διαχειριστικών 
μέτρω ν ή τω ν μεταβολώ ν στις υφ ισ τάμενες πρακτικές.

•  Εύκολες και αποτελεσματικές διαδικασίες διοίκησης: απαι
τούντα ι απλές διαδικασίες για  την  έκδοση άδειας και 
χρηματοδότησ η τη ς  διαχείρ ισης με σαφή καθοδήγηση και 
υποστήριξη.

•  Ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών: η νέα  τεχνολογία  είναι 
δυνατό να συμβάλει στην επίλυση αντιπαραθέσεων για  τ ις  
χρήσ εις γης. Συχνά, επίσης, οι χρήσ εις γ η ς  και οι αναπτυ
ξια κές  παρεμβάσεις διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην 
ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιώ ν.

•  Επαρκής επιστημονική γνώση: είναι αναγκαία γ ια  τη ν  εκ τί
μηση τη ς  επίδρασης τω ν διαφόρω ν χρήσεων γ η ς  στη 
β ιοποικιλότητα και γ ια  τη ν  ανάπτυξη ορθών διαχειριστικών 
πρακτικών ή μέτρω ν μετριασμού τω ν επιπτώσεων.

Βέλτιστη διαδικασία σχεδιασμού της διαχείρισης
Η αποφυγή αντιπαραθέσεων εξαρτάτα ι, επίσης σε μεγάλο 
βαθμό, από την  ίδια τη  διαδικασία σχεδιασμού τη ς  διαχεί
ρισης. Α ρ κετές  από τ ις  κα τα γεγρα μμένες  αντιπαραθέσεις 
άρχισαν ή κλιμακώθηκαν από απλές διαφω νίες ή δ ιαφ ορε

τικ ές  απόψεις, ε ξα ιτία ς  ελλιπούς διαλόγου ή μη επαρκών 
συμβουλών. Η μελέτη  προτείνει τα  ακόλουθα μέτρα, ως ιδιαι
τέρ ω ς  αποδοτικά, για  τη  διασφάλιση επ ιτυχούς και απ οτελε
σματικής διαδικασίας:
•  Ορθή διοίκηση της περιοχής: επ ιτρέπει σ τους κύριους 

εμπ λεκόμενους να σ υμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για 
τη  διαχείρισή της.

•  Συμμετοχή του κοινού: η εξα ρ χ ή ς  εμπλοκή και ο δ ιάλογος 
με το υ ς  εμπ λεκόμενους φ ορείς  είναι βασικά στοιχεία και 
θα πρέπει να στηρίζονται σε σχετική ανάλυση.

•  Επικοινωνία και πληροφόρηση: διαφοροποιημένη προσέγ
γιση επικοινωνίας που καλύπτει τα  ενδ ιαφ έροντα  τω ν 
διαφόρω ν κοινωνικών ομάδων και τ ις  ανάγκες π ληροφό
ρησης.

•  Παιδεία και εκπαίδευση: οι ικανότητες επικοινωνίας και 
επίλυσης συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων τω ν ατόμων 
που φ έρουν τη ν  ευθύνη σχεδιασμού και άσκησης τη ς  
διαχείρ ισης είναι εξέχουσ α ς σημασίας, καθώς συχνά ο 
σχεδιασμός τη ς  διαχείρισης αποτυγχάνει εξα ιτία ς  τω ν 
ανεπαρκών το υ ς  προσόντων.

•  Γνώση και επιστημονική τεκμηρίωση: άρτια  επιστημονική 
κατάρτιση και η ύπαρξη π ρογράμματος παρακολούθησης 
αποτελούν καίρια στοιχεία γ ια  τη ν  άσκηση τη ς  διαχείρισης.

•  Τομεακή και πολιτική ενσωμάτωση: Το Δ ίκτυο NATURA 
2000 πρέπει να αντανακλάται καλύτερα  σε άλλες πολι
τικές. Αντί να είναι το  τελευ τα ίο  στοιχείο που ενσωματώ
νετα ι στον χω ροταξικό  σχεδιασμό τη ς  περιοχής θα πρέπει 
να θεω ρείται ως ουσιώ δες συστατικό στον χω ροταξικό 
σχεδιασμό και στις σ τρατηγικές  σχεδιασμού χρήσεω ν γης.

•  Εμπλοκή επαγγελματιών διαμεσολαβητών σε αντιπαραθέ
σεις: η εμπλοκή ειδικών μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση 
προβλημάτων και στην εκτόνωση τη ς  έντασ ης μετα ξύ  τω ν 
μερών.

Ο σχεδιασμός και η άσκηση τη ς  διαχείρ ισης τω ν περιοχών 
του  Δ ικτύου NATURA 2000 βρίσκονται ακόμα σε αρχικό 
στάδιο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη χρόνος και δυνατό
τη τα  να υλοποιηθούν με ορθές  διαδικασίες. Είναι, ωστόσο, 
σημαντικό, όσοι επ ιφορτίζονται με τη ν  ευθύνη τη ς  υλοποί
ησης να δ ιαθέτουν τα  απαραίτητα προσόντα, χρόνο και 
π όρους για  να φ έρουν σε πέρας, με διαφανή και ευέλικτο  
τρόπο, τη ν  αποστολή τους. Ο χρόνος και η προσπάθεια που 
θα επενδυθούν τώ ρ α  θα αποδώσουν αργότερα  και θα οδηγή
σουν σε βιώσιμα αποτελέσματα, τόσ ο για  το  Δ ίκτυο NATURA 
2000, όσο και ευρ ύτερ α  γ ια  τη ν  κοινωνία.

Πηγή: NATURA 2000, No 29, Δεκέμβριος 2010 
Προσαρμογή: Μ ιλτιάδης Σ εφ ερλής

Κολχικός φασιανός (Phasianus colchicus colchicus), Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Έγχρωμον
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Προς μία ευρωπαϊκή 
κοινωνία της ανακύκλωσης

■ f'O

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία ανακύκλωσης αποβλήτων

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη ν  ανακύκλωση τω ν αποβλήτων 
αναπτύχθηκε τα  τελευ τα ία  είκοσι έτη  και επ έφ ερ ε σημαντικές 
βελτιώ σεις στη διαχείριση τω ν αποβλήτων, χωρίς, ωστόσο, να 
κα ταφ έρει να επιτύχει τη  μείωση του  όγκου τους, ο οποίος 
αυξάνεται, ακολουθώ ντας τη ν  οικονομική ανάπτυξη. Συγκε
κριμένα, κάθε έ το ς  δύο δισεκατομμύρια  τόνο ι αποβλήτων 
παράγονται στα κράτη μέλη τη ς  Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σύμφωνα με τα  στοιχεία του  ΟΟΣΑ, αναμένετα ι 45% αύξηση 
του  όγκου τω ν αποβλήτων το  2020, σε σχέση με το  1995.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα  στοιχεία τη ς  Στατισ τικής Υπηρε
σίας, η ανά κάτοικο και έ το ς  παραγόμενη ποσότητα αστικών 
στερεώ ν αποβλήτων ανέρχετα ι σε 441 κιλά, ποσότητα μικρό
τερ η  από το ν  Κοινοτικό μέσο όρο τω ν 580 κιλών, η οποία 
όμω ς βαίνει συνεχώς αυξανόμενη (+22%  κατά τη ν  οκταετία  
1996-2003).

Για τη ν  αντιμετώπιση του  προβλήματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
σ τοχεύει στη δημιουργία μιας «κοινωνίας της  ανακύκλωσης», 
θ έτοντα ς  τρ ε ις  ε ιδ ικό τερο υς  στόχους:
•  Μείωση τη ς  παραγω γής αποβλήτων και ιδ ια ίτερα τω ν 

επικίνδυνων.
•  Χρήση τω ν παραγόμενων αποβλήτων ως πόρων, με 

ανάκτηση ή ανακύκλωση.
•  Μείωση τω ν αρνητικών επιπτώσεων από τη  διαχείριση τω ν 

αποβλήτων.

Η επ ίτευξη  τω ν στόχων αυτών αποτελεί τη  μόνη επιλογή για 
τη  διασφάλιση τη ς  προστασίας του  περιβάλλοντος, αλλά και 
τη ν  κάλυψη τω ν μελλοντικώ ν αναγκών μας. Οι τρ ε ις  στόχοι 
εντάσσονται στην αρχή που διέπει τη ν  πολιτική τη ς  βιώσιμης 
ανάπτυξης: «περισσότερη και καλύτερη ανακύκλωση, λιγότερη  
χρήση των φυσικών πόρων».

Λαμβάνοντας υπόψη το  τεράσ τιο  πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
η Ελλάδα γ ια  τη  διάθεση τω ν παραγόμενων αποβλήτων, είναι 
προφανής η σπουδαιότητα τη ς  πρόληψης παραγω γής και τη ς  
ανακύκλωσης τω ν αποβλήτων. Ειδικότερα, σύμφωνα με 
μ ελέτη  που εκπονήθηκε από το  ΥΠΕΚΑ το  2005, σε όλη την  
ελληνική επικράτεια, υπήρχαν 2.626 Χώροι Α νεξέλεγκτη ς  
Δ ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ). Από το  2005, άρχισε η αποκα
τάστασή τους, αρχικά τω ν 2.081 ΧΑΔΑ και στη συνέχεια τω ν 
υπολοίπων 545.

Α ξίζει να σημειωθεί ότι, το  2008, λόγω  τη ς  ανάγκης άμεσης 
αποκατάστασης τω ν ΧΑΔΑ και τη ς  καταδίκης τη ς  Ελλάδας 
από το  ΔΕΚ για τη ν  παράνομη λειτουργία  τους, συστάθηκε, 
με Απόφαση Πρωθυπουργού, «Διυπουργική Επιτροπή για  την  
Εκπόνηση και Παρακολούθηση Εφαρμογής Ο λοκληρω μένου 
Π ρογράμματος Δ ιαχείρισης τω ν Σ τερεώ ν Αποβλήτων», η 
οποία, με πρόεδρο το ν  Υφυπουργό Εσωτερικών και σε συνερ
γασία με τ ις  Π ερ ιφ έρειες  τη ς  χώρας, ανέλαβε τη ν  εποπτεία 
του  Π ρογράμματος Αποκατάστασης τω ν ΧΑΔΑ. Καθώς έω ς 
σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν ΧΑΔΑ, θεω ρείται βέβαιη, 
στο άμεσο μέλλον, η επιβολή ημερήσιου προστίμου στη χώρα 
για  κάθε ΧΑΔΑ, από το  Δικαστήριο τη ς  Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι βασικές αρχές της ανακύκλωσης

Ο βασικός άξονας τη ς  ευρωπαϊκής νομοθεσίας για  τα  
απόβλητα είναι η μείωση παραγω γής τους. Η μείωση αυτή 
συνδέεται με τη ν  παραγωγική διαδικασία, καθώς και με την  
αυξημένη απ οτελεσ ματικότητα  στη χρήση τω ν πόρων.

Το 6ο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για  το  Περιβάλλον, το  
οποίο καλύπτει τη  χρονική περίοδο 2002-2012 και θ έτε ι το υ ς  
στόχους τη ς  ευρωπαϊκής π εριβαλλοντικής πολιτικής, δίνει 
κυρίαρχη θέση στη διαχείριση τω ν αποβλήτων, ενώ τρ ε ις  
ακόμη βασικοί στόχοι, η αντιμετώπιση τη ς  κλιματικής 
αλλαγής, η προστασία τω ν υδάτων και η προστασία του  
εδάφους, συνδέονται άμεσα και επ ηρεάζονται από τη ν  πολι
τική για  τα  απόβλητα.

Σ τις βασικές αρχές διαχείρ ισης τω ν αποβλήτων, οι οποίες 
απορρέουν από τη ν  ευρωπαϊκή νομοθεσία και καθορίζουν τ ις  
επ ιλογές τω ν κρατώ ν μελών γ ια  τη  διαχείριση τω ν αποβλήτων, 
περιλαμβάνονται:
•  Η αρχή της  ιεράρχησης  σύμφωνα με τη ν  οποία προτερα ιό

τη τα  έχει η πρόληψη τη ς  παραγω γής αποβλήτων, 
ακολουθεί η επαναχρησιμοποίηση με ανακύκλωση και 
ανάκτηση, ενώ ως λ ιγό τερο  επιθυμητή μέθοδος χαρακτηρί
ζετα ι η υγειονομική ταφή.

•  Η αρχή της  πρόβλεψης του κύκλου ζωής του προϊόντος που 
απαιτεί από το  αρχικό στάδιο το υ  σχεδιασμού ενός  προϊό
ν το ς  να λαμβάνετα ι μέριμνα γ ια  τη ν  πρόληψη παραγω γής 
αποβλήτων και για  την  ανακύκλωσή του.

Ρ
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Οι ειδικές νομοθετικές διατάξεις για την ανακύκλωση

1 . Η Οδηγία-Πλαίσιο για τα απόβλητα 2006/12
Η ανακύκλωση τω ν αποβλήτων ρυθμίζεται από τη ν  Οδηγία- 
Πλαίσιο για  τα  απόβλητα 2006/12, η οποία, μ ετα ξύ  άλλων, 
καθορίζει τη ν  αδειοδοτική διαδικασία για  τη  διάθεση και την  
ανάκτηση τω ν αποβλήτων. Η Οδηγία παρέμεινε σε ισχύ έω ς 
τ ις  12.12.2010, οπότε και αντικαταστάθηκε από τη  νέα 
Οδηγία-Πλαίσιο 2008/98.

2 .  Η νέα Οδηγία-Πλαίσιο 2008/98
Η νέα  Οδηγία-Πλαίσιο για  τα  απόβλητα 2008/98 ενοποιεί και 
εκσυγχρονίζει τη ν  υφιστάμενη νομοθεσία, δίδοντας, παράλ
ληλα, ιδιαίτερη έμφαση στην ανακύκλωση και ανάκτηση τω ν 
αποβλήτων.

Ειδικότερα:
•  Αποσαφηνίζει το υ ς  ορισμούς «ανακύκλωση» και 

«ανάκτηση».
•  Εισάγει τη  «διευρυμένη ευθύνη το υ  παραγωγού», σύμφωνα 

με τη ν  οποία, οι επιχειρήσεις που δ ιαθέτουν προϊόντα στην 
αγορά, αναλαμβάνουν τη ν  οικονομική ευθύνη για  δρασ τη
ρ ιό τη τες  που αφορούν στην πρόληψη, επαναχρησιμο- 
ποίηση, ανακύκλωση ή σε άλλες μ ο ρ φ ές  ανάκτησης για  τα  
απόβλητα που παράγονται από τη  χρήση τω ν προϊόντων 
τους. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να π ληροφο
ρούν το  κοινό για  το ν  βαθμό στον οποίο το  προϊόν μπορεί 
να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί.

•  Ζητά από τα  κράτη μέλη να ενθαρρύνουν: α) τον  
σχεδιασμό τω ν προϊόντων κατά τρόπο ώστε να μειώνονται 
οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και η δημιουργία αποβλήτων 
κατά τη  διαδικασία παραγω γής και χρήσ ης το υ ς  και β) την  
ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία προϊόντων που είναι 
κατάλληλα για  πολλαπλές χρήσεις, ανθεκτικά από τεχνική 
άποψη και, αφού καταστούν απόβλητα, κατάλληλα για 
ορθή και ασφαλή ανάκτηση και διάθεση συμβατή με το  
περιβάλλον.

•  Ιεραρχεί τ ις  μ εθόδους διαχείρισης αποβλήτων:
α) πρόληψη, β) προετοιμασία για  επαναχρησιμοποίηση, 
γ) ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση και ε) διάθεση.

•  Απαιτεί από τα  κράτη μέλη: α) να επ ιλέγουν μεθόδους 
διαχείρισης που επ ιφέρουν το  βέλτιστο δυνατό αποτέ
λεσμα από π εριβαλλοντικής άποψης, όπως μεθόδους 
επ εξεργασ ίας που συνοδεύονται από υψηλά ποσοστά 
ανάκτησης υλικών ή ενέρ γεια ς  και β) να καταρτίζουν 
π ρογράμματα πρόληψ ης δημιουργίας αποβλήτων, τα  
οποία να λαμβάνουν υπόψη ολόκληρο το ν  κύκλο ζω ής τω ν 
προϊόντων και τω ν υλικών.

•  θ έ τ ε ι  στα κράτη μέλη σ υγκεκριμένους στόχους έω ς το  
2020: α) αύξηση, τουλάχιστον στο 50% κατά βάρος, τη ς  
προετοιμασίας για  τη ν  επαναχρησιμοποίηση και ανακύ
κλωση τω ν υλικών αποβλήτων, όπως το  χαρτί, το  μέταλλο,

το  πλαστικό και το  γυαλί από νοικοκυριά και ενδεχομένω ς 
άλλης προέλευσης, στον βαθμό που τα  απόβλητα αυτά 
είναι παρόμοια με τα  απόβλητα τω ν νοικοκυριών και β) 
αύξηση, τουλάχιστον στο 70% κατά βάρος τη ς  π ροετοιμα
σίας για  επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση 
άλλων υλικών, συμπεριλαμβανομένων τω ν εργασιών υγειο 
νομικής τα φ ή ς  όπου γίνετα ι χρήση αποβλήτων για  την  
υποκατάσταση άλλων υλικών, μη επικίνδυνων αποβλήτων 
κατασκευών και κατεδαφίσεων, εξα ιρουμένω ν τω ν υλικών 
που απαντούν στη φύση και τα  οποία ορίζονται στην κατη
γορία  17 05 04 το υ  καταλόγου αποβλήτων.

•  Απαιτεί από τα  κράτη μέλη να καταρτίσουν Σχέδια Δ ιαχεί
ρισης Αποβλήτων, τα  οποία πρέπει να περιλαμβάνουν: α) 
τη ν  ανάλυση τη ς  υπάρχουσας κατάστασης διαχείρισης 
αποβλήτων στην οικεία γεω γραφ ική ενότητα , β) τα  μέτρα  
που πρέπει να ληφ θούν για  τη  βελτίωση τη ς  προετοιμασίας 
προς επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και 
διάθεση τω ν αποβλήτων και γ) αξιολόγηση του  τρόπου με 
το ν  οποίο το  σχέδιο θα υποστηρίξει τη ν  υλοποίηση τω ν 
στόχων και τω ν δ ια τάξεω ν τη ς  νέα ς  Οδηγίας-Πλαίσιο.

3 . Η Οδηγία 94/62 για τις συσκευασίες και 
τα απόβλητα σασκεαασιών

Η Ο δηγία 94/62, η οποία τροποποιήθηκε μετα γενέσ τερα  από 
τ ις  Ο δηγίες 2004/12 και 2005/20, αφορά στις συσκευασίες 
που δ ιατίθενται στην αγορά και στα απορρίμματα συσκευα- 
σίας, ε ίτε  έχουν χρησιμοποιηθεί, ε ίτε  προέρχονται από βιομη
χανίες, εμπόριο, γραφεία , καταστήματα, υπηρεσίες, νοικο
κυριά ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, α νεξά ρ τη τα  από το  υλικό 
τους. Τα κράτη μέλη οφείλουν, αφ ενός να λάβουν μέτρα  
πρόληψης παραγω γής απορριμμάτων συσκευασίας, αφ ετέρου  
να αναπτύξουν συστήματα επαναχρησιμοποίησης των συσκευ- 
ασιών.

Η Ο δηγία 94/62 ενσω ματώ θηκε στην ελληνική έννομη τά ξη  με 
το ν  Νόμο 2939/2001 και τροποποιήθηκε με το ν  Νόμο 
23854/2010. Σύμφωνα με τα  στοιχεία του  ΥΠΕΚΑ, το  2007 η
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ανακύκλωση τω ν οικιακών απορριμμάτων, ανήλθε στο 24% 
του  συνόλου τω ν απορριμμάτων, από το  6% που ήταν το  έ το ς  
2004, ενώ το  μέσο επίπεδο ανακύκλωση τω ν 15 παλαιότερων 
κρατώ ν μελών τη ς  Ευρωπαϊκής Έ νωσης ανέρχετα ι στο 33%.

Έ ω ς το  2011 η Ελλάδα οφ είλει να επιτύχει το υ ς  ακόλουθους 
στόχους:

1. Ανάκτηση ή αποτέφρωση του  60% κατά  βάρος τω ν απορ
ριμμάτων συσκευασίας σε εγκατασ τάσ εις αποτεφρώ σεω ς 
απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας.

2. Ανακύκλωση του  25% έω ς 45% κατά βάρος όλων τω ν 
υλικών συσκευασίας που περιέχονται στα απορρίμματα 
συσκευασίας.

3. Ανακύκλωση του  55% έω ς 80% κατά βάρος τω ν απορριμ
μάτων συσκευασίας

4. Ανακύκλωση για υλικά που περιέχονται σε απορρίμματα 
συσκευασίας:
•  60% κατά βάρος για  το  γυαλί, το  χαρτί και το  χαρτόνι
•  50% κατά βάρος για  τα  μέταλλα
•  22,5% κατά βάρος για  τα  πλαστικά
•  15% κατά βάρος για  το  ξύλο

4 . Το εθνικό νομικό πλαίσιο για την ανακύκλωση
Ο Ν όμος 2939/2001 «Συσκευασίες και Εναλλακτική διαχεί
ρισης τω ν συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση 
Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Δ ιαχείρισης Συσκευασιών 
και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το ν  Νόμο 23854/2010, καθορίζει:
•  Τις ευθύνες  τω ν διαχειριστών συσκευασιών και «άλλων 

προϊόντων». Ω ς «άλλα προϊόντα» νοούνται τα  οχήματα, 
κα τα λύτες  οχημάτων, ελαστικά οχημάτων, ορυκτέλαια, 
μπαταρίες και συσσωρευτές, ηλεκτρ ικ ές  και ηλεκτρονικές  
συσκευές, υλικά τηλεπικοινωνιών, υλικά εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων, έντυπο υλικό, είδη επίπλωσης κ.λπ.

•  Τους όρους και τ ις  προϋποθέσεις για  τη ν  οργάνωση 
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών. Ω ς 
αρχές τίθοντα ι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, η 
επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση, η ανάκτηση ενέργεια ς  
και η προβολή προς το υ ς  χρήσ τες  και καταναλω τές.

Συγκεκριμένα, οι διαχειρ ιστές συσκευασιών και άλλων προϊό
ντων υποχρεούνται, ε ίτε  να οργανώσουν ατομικά συστήματα, 
ε ίτε  να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής 
διαχείρισης, αφού προηγουμένω ς λάβουν έγκριση τω ν συστη
μάτων αυτών από τη ν  αρμόδια αρχή.

Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλέπουν: 
α) στην επιστροφή τω ν αποβλήτων συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων από το ν  καταναλωτή ή το ν  άλλο τελ ικό  χρήστη, 
ώστε αυτά να δ ιοχετεύοντα ι προς τ ις  πλέον ενδεδ ειγμ ένες  
εναλλακτικές  λύσ εις διαχείρ ισης αποβλήτων, 

β) στην αξιοποίηση τω ν συλλεγομένω ν αποβλήτων με τη  
χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιώ ν.

Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης: 
α) σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να αποφεύγονται εμπόδια στο 

εμπόριο ή στρεβλώ σεις στον ανταγωνισμό και 
β) λαμβάνουν υπόψη τ ις  απαιτήσεις για  προστασία του  περι

βάλλοντος, τη ς  υγείας και τη ς  ασφάλειας τω ν κατανα
λωτών, καθώς και τω ν δικαιωμάτων του  βιομηχανικού και 
εμπορικού απορρήτου.

Τα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρ ισης λαμβά
νουν οποιαδήποτε νομική μορφή, όπως ετα ιρ ε ίες  (Ε.Π.Ε, Δ.Ε 
κ.λπ.), συνεταιρισμοί, κο ινοπραξίες κ.ά. Κάθε σύστημα 
ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρ ισης λαμβάνει 
έγκριση από το ν  ΕΟΕΔΣΑΠ. Έ ω ς τη ν  έναρξη  λειτουρ γία ς του  
ΕΟΕΔΣΑΠ, το ν  Μάιο 2009, η έγκριση δ ιδόταν από τον  
Υπουργό ΠΕΚΑ, μετά  από εισήγηση τη ς  Επιτροπής Παρακο
λούθησης τη ς  Εναλλακτικής Διαχείρισης. Η οργάνωση και 
λειτουργία  του  ΕΟΕΔΣΑΠ ρυθμίζονται με τα  Π.Δ. 99/2008 και
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170/2008. Ειδικές προβλέψ εις ισχύουν για  τα  νησιά και τ ις  
απομακρυσμένες περιοχές. Ο ενδ ια φ ερόμενος διαχειρ ιστής 
καταβάλλει χρηματική εισφορά στο σύστημα συλλογικής 
εναλλακτικής διαχείρισης.

Με αποφάσεις του  Υπουργού ΠΕΚΑ, έω ς σήμερα έχουν 
εγκρ ιθεί τα  ακόλουθα συστήματα για  τ ις  συσκευασίες:
Α) Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΣΣΕΔ- 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ». Το σύστημα απευθύνεται σε όλους όσους 
διαχειρίζονται συσκευασίες και εξασφαλίζει τη ν  ισότιμη και 
ελεύθερη  συμμετοχή τους. Μ έτοχος το υ  συστήματος είναι, 
σε υψηλό ποσοστό, η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Συμμετέχουν 
1.070 υπ όχρεες ετα ιρείες, οι οποίες καλύπτουν το  μεγαλύ
τερ ο  μερίδιο τ η ς  ελληνικής αγοράς. Σήμερα, στη χώρα 
λειτουρ γούν 14 Κέντρα Δ ιαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 
(ΚΔΑΥ) και εκτιμάτα ι ότι έχουν δημιουργηθεί π ερισ σότερες 
από 1.000 ν έες  θέσ εις εργασίας.

Β) Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης «Κέντρο 
Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Δ ιαχείρισης Α.Ε.» ΚΕΠΕΔ 
Α.Ε. Το σύστημα αφορά σε συσκευασίες ορυκτελαίω ν και 
είναι πανελλαδικής εμβέλειας. Με αυτό έχουν συμβληθεί 
120 υπ όχρεες ετα ιρείες.

Γ) Ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών  
της  ιδιωτικής ετικέτα ς  και εισαγω γής προϊόντων «ΑΒ Βασι- 
λόπουλος». Το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιεί Α υτό 
ματα Μ ηχανήματα όπου ο καταναλω τής επ ιστρέφει τ ις  
μεταλλικές, πλαστικές, γυάλινες  και χάρτινες  συσκευασίες 
και λαμβάνει ένα  εγγυοδοτικό  αντίτιμο ή προσφέρει το  
εγγυοδοτικό  αντίτιμο υπέρ του  συλλόγου «Το Χαμόγελο 
το υ  Παιδιού». Το ποσοστό ανακύκλωσης τω ν συσκευασιών 
ιδιωτικής ε τικ έ τα ς  ανέρχετα ι σε 50,9%.

Για τη ν  εφ αρμογή του  Ν. 2939 εκδόθηκαν, έω ς σήμερα τα  
ακόλουθα Προεδρικά Δ ιατάγματα και εγκρίθηκαν, με αποφά
σεις το υ  Υπουργού ΠΕΚΑ, τα  ακόλουθα συστήματα εναλλα
κτικής διαχείρισης άλλων προϊόντων:

Χ ρ ησ ιμο π οιημένα  ελασ τικά  οχημάτω ν
•  Π.Δ. 109/2004 γ ια  τη ν  εναλλακτική διαχείριση τω ν χρησιμο

ποιημένων ελαστικών οχημάτων.
•  Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Δ ιαχείρισης Μ εταχειρι

σμένων Ελαστικών «ECO-ELASTICA». Στο σύστημα συμμε

τέχο υ ν  61 εισαγω γείς ελαστικών και 53 εισαγω γείς 
οχημάτω ν που αντιπροσωπεύουν το  97% τω ν εισαγομένων 
ελαστικών στη χώρα μας. Η συλλογή τω ν μεταχειρισμένων 
ελαστικών γ ίνετα ι απευθείας από τα  σημεία συλλογής και 
τα  ελαστικά, ε ίτε  ανακυκλώνονται ως τρ ίμμα  ελαστικού, 
ε ίτε  συν-αποτεφρώνονται σε κλιβάνους τσ ιμεντοβιομηχα
νιών. Λειτουργούν τέσ σ ερ ις  μονάδες κοκκοποίησης 
ελαστικού και μία μονάδα ενεργεια κής  αξιοποίησης 
(ΤΙΤΑΝ). Το ποσοστό ανακύκλωσης (τρίμμα ελαστικού και 
ενδιάμεσα προϊόντα τεμαχισμού) ανέρχετα ι στο 74%.

Λιπαντικά έλαια
•  Π.Δ. 82/2004 γ ια  τη ν  εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.
•  Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Δ ιαχείρισης Αποβλήτων 

Λιπαντικών Ελαίων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛ
ΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. -  ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε.». Στο σύστημα έχουν 
συμβληθεί 85 υπ όχρεες ετα ιρείες, οι οποίες καλύπτουν το  
98,5% τ η ς  συνολικής αγοράς τω ν λιπαντικών. Πανελλα
δικά, λειτουρ γούν 25.000 σημεία συλλογής αποβλήτων 
λιπαντικών ελαίων.

Ο χήματα  τέλο υ ς κύκλου ζωής
•  Π.Δ. 116/2004 γ ια  τη ν  εναλλακτική διαχείριση των 

οχημάτω ν τέλ ο υ ς  κύκλου ζω ής (ΟΤΚΖ). Εναρμονίζει την 
ελληνική νομοθεσία με τη ν  Οδηγία 2000/53. Το αργότερο  
έω ς τη ν  1.1.2015 για  όλα τα  οχήματα τ έλ ο υ ς  κύκλου ζωής 
τίθ ετα ι στόχος η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση να 
αυξηθούν στο 95% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά 
έ το ς  και η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση να αυξη
θούν τουλάχιστον στο 85%.

•  Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Δ ιαχείρισης Οχημάτων 
Ελλάδας «ΕΔΟΕ Α.Ε.». Σ το  σύστημα σ υμμετέχει το  σύνολο 
τω ν εισαγωγέων αυτοκινήτω ν και έω ς σήμερα έχουν δημι
ουργηθεί 28 Κέντρα Π αράδοσης ΟΤΚΖ σε 19 νομούς τη ς  
χώρας, ενώ προβλέπεται άμεσα η δημιουργία κέντρω ν σε 
άλλους 10 νομούς. Το ποσοστό ανακύκλωσης τω ν ΟΤΚΖ 
ανέρχετα ι σε 82,4%.

Η λεκτρ ικές  σ τήλες κα ι σ υσ σω ρευτές
•  Αρχικά εκδόθηκε το  Π.Δ. 115/2004 γ ια  τη ν  εναλλακτική 

διαχείριση τω ν χρησιμοποιημένων ηλεκτρικώ ν στηλών και 
συσσωρευτών, εναρμονίζοντας τη ν  ελληνική νομοθεσία 
προς τ ις  Ο δηγίες  91/157, 93/86 και 98/101 για  τ ις  
η λεκτρ ικ ές  σ τήλες και το υ ς  συσσω ρευτές που περιέχουν 
επ ικίνδυνες ουσίες. Το 2010, το  συγκεκριμένο Π.Δ. καταρ- 
γήθηκε με τη ν  έκδοση τη ς  ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 
«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για  τη ν  εναλλακτική διαχεί
ριση τω ν αποβλήτων ηλεκτρικώ ν στηλών και συσσωρευτών 
σε συμμόρφωση με τ ις  δ ια τά ξε ις  τω ν Οδηγιών, 2006/66/ΕΚ 
σχετικά με τ ις  η λεκτρ ικές  σ τήλες και το υ ς  συσσωρευτές 
και τα  απόβλητα ηλεκτρικώ ν στηλών και συσσωρευτών και 
με τη ν  κατάργηση τη ς  Ο δηγίας 91/157/ ΕΟΚ και 
2008/103/ΕΚ για τη ν  τροποποίηση τη ς  Ο δηγίας 2006/66/ΕΚ
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σχετικά με τ ις  η λεκτρ ικ ές  σ τήλες και το υ ς  συσσω ρευτές 
και τα  απόβλητα ηλεκτρικώ ν στηλών και συσσωρευτών, 
όσο αφορά τη ν  τοπ οθέτηση ηλεκτρικώ ν στηλών και 
συσσωρευτών στην αγορά». Η ΚΥΑ υπογράφετα ι από το υ ς  
υπουργούς Οικονομίας, Ανταγω νισ τικότητας και Ναυτιλίας, 
και Π εριβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

•  Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Δ ιαχείρισης Φορητών 
Ηλεκτρικώ ν Στηλώ ν και Συσσωρευτών ΣΣΕΔΦΗΣΣ. Στο 
σύστημα, το  οποίο έχει μετονομασ θεί σε «ΑΦΗΣ», έχουν 
προσχωρήσει 130 υπ όχρεες ετα ιρείες, που αντιστοιχούν 
στο 97% τω ν υπόχρεων ετα ιρειώ ν που δραστηριοποιούνται 
στην ελληνική αγορά. Η συλλογή τω ν χρησιμοποιημένων 
ηλεκτρικώ ν στηλών και συσσωρευτών γίνετα ι από συγκε
κριμένα σημεία συλλογής, έχουν τοπ οθετηθεί 16.150 κάδοι 
περίπου σε όλη τη  χώρα και μεταφ έρ οντα ι προς ανακύ
κλωση σε εργοστάσια του  εξω τερ ικού.

•  Σύστημα Εναλλακτικής Δ ιαχείρισης Συσσωρευτών 
«ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ Α.Ε.». Στο σύστημα συμμετέχουν 228 παρα
γω γοί και εισαγω γείς συσσωρευτών, οι οποίοι καλύπτουν 
περίπου το  90% τω ν υπόχρεων διαχειριστών. Τα σημεία 
συλλογής του  σ υστήματος ανέρχοντα ι σε 2.610 σε όλη τη  
χώρα.

Η λεκτρ ικό ς και ηλεκτρονικός εξοπ λισ μός
•  Π.Δ. 117/2004 για  τη ν  εναλλακτική διαχείριση τω ν 

αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
Τροποποιήθηκε με το  Π.Δ. 15/2006. Τα συγκεκριμένα Π.Δ. 
εναρμονίζουν τη ν  ελληνική νομοθεσία προς τ ις  Ο δηγίες 
2000/96, 2002/96 και 2003/18, σχετικά με τα  απόβλητα 
ειδών ηλεκτρ ικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και με την  
Ο δηγία 2000/95, σχετικά με το ν  περιορισμό τη ς  χρήσης 
ορισμένων επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρ ικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

•  Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Δ ιαχείρισης Αποβλήτων 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) «ΑΝΑΚΥ
ΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.». Στο σύστημα σ υμμετέχουν 616

ετα ιρείες , ενώ γ ια  τη ν  οργάνωση δημοτικώ ν σημείων 
συλλογής έχουν υπογραφεί συμβάσεις συνεργασίας με 
187 Δ ήμους σε ό λες  τ ις  Π ερ ιφ έρειες  τ η ς  χώρας. Τα ΑΗΗΕ 
που συλλέγονται, μεταφ έρ οντα ι μέσω αδειοδοτημένω ν 
εργολάβω ν στη μονάδα επ εξεργασ ίας τη ς  ΕΚΑΝ Α.Ε. 
στους Α γίους Θ εοδώ ρους Κορινθίας, για  ανακύκλωση και 
αξιοποίηση.

•  Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Με μεγάλη καθυστέρηση, το ν  Αύγουστο του  2010, εκδόθηκε 
η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την  
εναλλακτική διαχείριση τω ν αποβλήτων από εκσκαφές, κατα
σ κευές και κατεδαφίσεις» (ΑΕΚΚ). Η ΚΥΑ, που υπογράφεται 
από το υ ς  υπουργούς Οικονομίας, Ανταγω νισ τικότητας και 
Ναυτιλίας, και Π ερ ιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, δημοσ ιεύθηκε στο ΦΕΚ 1312/Β/24.8.2010.

Συμπέρασμα

Παρά το  ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τη ν  πρόοδο που 
υπ ήρξε τη ν  τελευ τα ία  πενταετία, η ανακύκλωση τω ν 
αποβλήτων στη χώρα μας δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικό 
επίπεδο. Απαιτείται συστηματικότερη ενημέρωση του  κοινού 
γ ια  τη ν  πρόληψη παραγω γής και για  τη ν  ανακύκλωση 
αποβλήτων, αλλά και κα λλιέργεια  κλίματος εμπιστοσύνης 
προς το υ ς  φ ο ρ είς  διαχείρισης και ανακύκλωσης. Ο συνδυα
σμός υ ιοθέτησης από τη ν  πολιτεία νέω ν τεχνολογιώ ν διαχεί
ρισης αποβλήτων και επ ιτάχυνσης έγκρ ισ ης συστημάτων 
ανακύκλωσης, μαζί με τη ν  μεθοδική διαπαιδαγώγηση στα 
σχολεία για  τη  δημιουργία «κουλτούρας ανακύκλωσης», θα 
οδηγήσουν στην επ ίτευξη, για  τη  χώρα μας, του  ευρωπαϊκού 
στόχου τη ς  «κοινωνίας τη ς  ανακύκλωσης».

Αγγελική Καλλία - Αντωνίου 
Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος 

Εμπειρογνώμων Δικαίου Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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1971 - 2011
40 έτη από την
υπογραφή της Σύμβασης Ραμσάρ
Τα 40 έτη  από τη ν  υπογραφή τη ς  στην πόλη Ραμσάρ του  
ίράν, στις 2 Φ εβρουαρίου 1971, γ ιορτάζει φ έτο ς  η Σύμβαση 
για το υ ς  Υγροτόπους. Η Σύμβαση Ραμσάρ αποσκοπεί στην 
προστασία και συνετή χρήση όλων τω ν υγροτόπων, μέσω 
τοπικών και εθνικών δράσεων και διακρατικής συνεργασίας, 
ως μια συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη τω ν φυσικών 
πόρων του  Πλανήτη.

Στη Σύμβαση περιλαμβάνονται 1.524 υγρότοποι, συνολικής 
έκτασ ης 520 εκατομμυρίω ν σ τρεμμάτω ν περίπου. Στη χώρα 
μας, βάσει τη ς  Σύμβασης Ραμσάρ, έχουν ορισθεί 10 Υ γρό
τοποι Δ ιεθνούς Σημασίας: Δ έλτα  Έ βρου, Λίμνη !σμαρίδα - 
Λίμνη Βιστονίδα - Λιμνοθάλασσα Π όρτο Λάγος και γύρω 
λιμνοθάλασσες, Δ έλτα  Νέστου και γύρω  λιμνοθάλασσες, 
Λίμνη Κερκίνη, Λ ίμνες Βόλβη και Κορώνεια, Δ έλτα  Αξιού - 
Λουδία - Αλιάκμονα, Λίμνη Μικρή Πρέσπα, Αμβρακικός 
Κόλπος, Λιμνοθάλασσα Μ εσολογγίου και Λιμνοθάλασσα 
Κοτύχι - Δάσος Στροφυλιάς.

Στις δράσεις εορτασμού τω ν 40 ετών, περιλαμβάνονται η 
δημιουργία λογοτύπου, η ηλεκτρονική έκδοση ενός  αναμνη
στικού τρίγλωσσου 32σέλιδου με το  ιστορικό, τη ν  εξέλ ιξη , τα  
επ ιτεύγματα, αλλά και το υ ς  μελλοντικούς σ τόχους τη ς  
Σύμβασης, καθώς και η οργάνωση ειδικών εκδηλώ σεω ν στην 
πόλη Ραμσάρ του  !ράν (Μ άρτιος 2011) και στη Γενεύη τη ς  
Ελβετίας (Μάιος 2011). Παράλληλα, 12 καίρια μηνύματα (key 
messages) σχετικά με τη  Σύμβαση και το υ ς  υγροτόπους 
έχουν διαμορφω θεί με στόχο τη ν  προβολή και προώθησή 
το υ ς  έω ς τ ις  2 Φ εβρουαρίου 2012.

12 Μηνύματα
της Σύμβασης Ραμσάρ
•  Σύμβαση Ραμσάρ - 40 χρόνια φροντίδας για το υ ς  υγρο

τόπ ους
•  Οι υγρότοποι μας στηρίζουν
•  Συνετή χρήση τω ν υγροτόπων εδώ  και τώ ρα
•  Υγρότοποι - Σημεία αιχμής για τη  βιοποικιλότητα
•  Υγρότοποι για το  νερό  και νερό  για το υ ς  υγροτόπους
•  Παγκόσμιο δίκτυο υγροτόπων για τη  στήριξη  ανθρώπου 

και φύσης
•  Υγρότοποι. Τμήμα του  κύκλου του  άνθρακα - Να μην 

καταστραφούν
•  Υγρότοποι και αστικοποίηση
•  Υγρότοποι. Παγκόσμια περιουσία ζω τικής σπουδαιότητας
•  Υγιείς υγρότοποι. Για υγιείς ανθρώπους, για διατήρηση 

τη ς  ζωής
•  Υγρότοποι και βιομηχανίες ε ξό ρ υ ξη ς  - Τι διακυβεύεται;
•  Υγρότοποι, αναψυχή, τουρισ μός - Ανάσα καθαρού αέρα

Τέλος, μια σειρά δράσεων και σχετικών εκδηλώ σεω ν που 
έχουν προγραμματισθεί σε πολλές χώ ρες για το ν  εορτασμό 
τω ν 40 ετώ ν τη ς  Σύμβασης, αποσκοπούν να φ έρουν το υ ς  
υγροτόπ ους και τα  θέματα  που το υ ς  αφορούν στο επ ίκεντρο 
του  ενδιαφέροντος.

Αναλυτική πληροφόρηση για τ ις  π ρογραμματισμένες δράσεις 
και εκδηλώ σεις εορτασμού παρέχονται στον ιστότοπο τη ς  
Σύμβασης (www.ram sar.org).
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